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Z á p i s n i c a 
 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 
dňa 21. februára 2023 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 
 
Prizvaní:        riaditelia a zástupcovia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, náčelník MsP 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, zapisovateľa, 
skrutátora, schválenie programu  

2. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie 
3. Kontrola uznesení  MsZ  
4. Nakladanie s majetkom mesta  
5. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 

2023 – 1. zmena 
6. Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2022 
7. Doplnenie členov do stálych komisií MsZ 
8. Vyhodnotenie činností stálych komisií MsZ a výborov mestských častí za rok 

2022   

9. Informácia o vybavení petícií v roku 2022 
10. Správy o výsledku kontroly hospodárenia 
11. Odpovede na pripomienky poslancov  
12. Rôzne 
13. Záver 
 

 

1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie 
programu  
 

Primátor mesta Ing. František Mašlonka otvoril 2. zasadnutie MsZ, privítal poslancov 
a ostatných prítomných. Na začiatku rokovania z celkového počtu poslancov 19 sa 
zaprezentovalo 18 poslancov Mestského zastupiteľstva, Mestské zastupiteľstvo bolo 
uznášaniaschopné. Poslanec Mgr. Tomáš Malec, PhD. prišiel v priebehu predloženia bodu 3.  
Za overovateľov zápisnice primátor mesta určil poslancov JUDr. Filipa Vavrinčíka a MUDr. 
Pavla Durdíka. Zapísaním zápisnice bola poverená p. Ivana Madarová, zamestnankyňa MsÚ 
a skrutátorom Ing. Miroslav Trúsik, zamestnanec MsÚ. 
 
Svoju účasť na zasadnutí oznámili zástupcovia hromadných informačných prostriedkov: Televízia 
Pohoda Nové Mesto nad Váhom. 
 
Návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva bol v súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli 
i webovom sídle mesta. Rovnako ho mali k dispozícii i poslanci.  
 
Poslanec Mgr. Ján Vojtek požiadal o doplnenie bodu do programu nasledovne: 
Bod 4 – Nakladanie s majetkom mesta – bod G – Zriadenie vecného bremena pre Mgr. Jána 
Vojteka v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. Ďalej uviedol, že v danom bode ide 
o konflikt záujmov a nebude preto pri predkladaní materiálu hlasovať. 
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Hlasovanie o zmene programu podľa predloženého návrhu: 
za – 17, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
Návrh na zmenu programu bol prijatý. 
 
Nakoľko k programu rokovania neboli vznesené žiadne iné návrhy, primátor mesta Ing. 
Mašlonka požiadal prítomných o hlasovanie o programe rokovania 2. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom. 
 
Hlasovanie o programe rokovania: za – 18, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali - 0 
Ing. Mašlonka konštatoval, že program rokovania 2. Z MsZ bol schválený. 
  

Uznesenie č. 29/2023-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 18 poslancov) 
 

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie 
 
Primátor mesta Ing. Mašlonka predložil návrh na zloženie návrhovej a volebnej komisie:  
 

a) návrhovú komisiu v zložení: 
 
           predseda: Ing. Tomáš Urminský 
           člen:         p. Martin Kolesár            
           člen:         Ing. Iveta Antalová 
 

b) volebnú komisiu v zložení: 
 

           predseda: PhDr. Kvetoslava Hejbalová 
           člen:          MUDr. Matej Bielik           
           člen:          Ing. Daniel Kopunec    
    
Zo strany poslancov  neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 17, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 1. 
Poslanci návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 30/2023-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 17poslancov)  
   

3. Kontrola uznesení  MsZ 
 
Informáciu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ a 1. zasadnutia 
MsZ zo dňa 13.12.2022, predložil hlavný kontrolór Mgr. Peter Bača. 
 
Materiál je pod poradovým číslom 1. 
 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Primátor mesta požiadal o predloženie návrhu uznesenia k tomuto bodu programu. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 31/2023-MsZ. 
Hlasovanie: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ zobrali informáciu na vedomie. 
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Uznesenie č.31/2023-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
    

4. Nakladanie s majetkom mesta  
 

Návrh predložil: Mgr. Tatiana Šusteková 
Materiál je pod poradovým číslom: 2 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
A. Prenájom  majetku mesta – prípady hodné osobitného zreteľa 
 
1) Návrh na predĺženie podnájomných zmlúv podnájomcom v nebytových priestoroch        
                                                                                                 
Mesto navrhuje posúdiť predĺženie podnájmov, ako prípady hodné osobitného zreteľa 
podnájomcom, ktorí si plnia svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorených podnájomných zmlúv 
a zachovanie ich činností  je v súlade zo záujmami mesta a jeho obyvateľov:  
 
a) Slovenský skauting 15. zbor Javorina, Partizánska 317/1, Nové Mesto nad Váhom,  

IČO: 36 120 511  
požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. 1. mája č. 308/1 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 196,72 m² sú využívané 
na účel: schôdzková činnosť. Cena za podnájom činí 1 €/rok. Podnájomca je v uvedených 
nebytových priestoroch v podnájme už od roku 1996, finančné záväzky vyplývajúce 
z podnájmu má splnené. 
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  a článku 8  
bodu 1 písmena c)  – Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom, mesto 
navrhuje predĺženie podnájomnej zmluvy posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom sa zverejňuje na dobu 15 dní pred  schvaľovaním 
podnájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  
 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 32/2023-MsZ. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 32/2023-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 
b) Trnavská arcidiecézna charita v Trnave, Hlavná 43, 917 01 Trnava, IČO: 35 602 619 
požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. Palkovičovej 23/1 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 39,56 m² sú využívané na 
účel: poskytovanie sociálnej pomoci. Cena za podnájom činí 1 €/rok.  

Podnájomca je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 2018. Mesto 
navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 1 rok za nezmenených podmienok z dôvodu 
potreby hľadania vhodnejších priestorov pre ich činnosť. V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  a článku 8  bodu 1 písmena c)  – Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom, mesto navrhuje predĺženie 
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podnájomnej zmluvy posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom sa zverejňuje na dobu 15 dní pred  schvaľovaním 
podnájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  
   
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 33/2023-MsZ. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 33/2023-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2 

 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov)  
 
c) Trnavská arcidiecézna charita v Trnave, Hlavná 43, 917 01 Trnava, IČO: 35 602 619 
požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Námestí slobody č. 
2560/19A v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 49,83 m² sú 
využívané na účel: poskytovanie sociálnej pomoci. Cena za podnájom činí 1 €/rok. 
Podnájomca je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 2018. Nebytové  
priestory  sa prenajímajú za účelom výkonu základnej hygienickej služby pre  odkázaných  ľudí  
v  núdzi. Mesto navrhuje predĺžiť podnájom na dobu určitú - na 1 rok za nezmenených 
podmienok z dôvodu potreby hľadania vhodnejších priestorov pre ich činnosť. 
V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  a článku 8  
bodu 1 písmena c)  – Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom, mesto 
navrhuje predĺženie podnájomnej zmluvy posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom sa zverejňuje na dobu 15 dní pred  schvaľovaním 
podnájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  
 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 34/2023-MsZ. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 34/2023-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3 

 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov)  
 
2) Návrh na podnájom nebytových  priestorov, ako prípad hodný osobitného zreteľa – 
Trnavská arcidiecézna charita v Trnave  
 
Mesto predkladá návrh na podnájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, nachádzajúcich sa na Ul. M. R. Štefánika 811/1 ( Dom služieb) v 
Novom Meste nad Váhom, miestnosť na II. poschodí o výmere 13,17 m² a podiel na 
spoločných priestoroch Trnavskej arcidiecéznej charite, Hlavná 43, 917 01 Trnava, Centrum 
pomoci človeku na vytvorenie vhodných podmienok na svoju činnosť - umiestnenie skríň 
a regálov pre materiál - suché potraviny a ošatenie za cenu podnájmu 1€/rok. 
V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v z. n. p.  a článku 8  bodu 1 písmena c)  – 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom, mesto navrhuje posúdiť 
tento podnájom ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou 
väčšinou  všetkých  poslancov. 
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Zámer prenajať majetok týmto spôsobom sa zverejňuje na dobu 15 dní pred  schvaľovaním 
podnájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  
 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 35/2023-MsZ. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 35/2023-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3 

 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov)   
    

         B. Prevod majetku mesta   
 

Schválenie spôsobu prevodu majetku mesta – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
         Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta – predaj pozemku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa p. Tomancovej  
         

         Mesto predkladá návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 
mesta, v zmysle § 9 ods. 2 písm. a)  a  § 9a) ods. 8 písm. e) zákona  č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení a podľa čl. 7 bod 8  Zásad hospodárenia s majetkom mesta a to 
novovytvoreného pozemku parcela registra C KN č. 4904/21 druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 76 m², ktorá bola vytvorená Geometrickým plánom č. 349/2022 zo dňa 
25.07.2022, vyhotoveným RMG Ing. Rastislav Mikláš, M. R. Štefánika 12, Nové Mesto nad 
Váhom z dielov 1 o výmere 66 m² odčleneným z pôvodnej parcely registra C KN č. 4904/1 a 
diel 2 o výmere 10 m² odčlenený z pôvodnej parcely registra C KN č. 4921/59 vo vlastníctve 
mesta,   nachádzajúceho sa v rekreačnom areáli Zelená voda, k. ú. Nové Mesto nad Váhom 
p. Tomancovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov. Navrhovaná cena je 85,00 €/m², čo pri výmere 76 m² činí 
6.460,00 €  (slovom šesťtisícštyristošesťdesiat eur). 
V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a  § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z. n. p.  Mestské 
zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce. Mesto 
navrhuje, aby Mestské zastupiteľstvo tento spôsob prevodu vlastníctva schválilo ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, o ktorom  rozhoduje  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Zámer previesť majetok týmto spôsobom sa zverejňuje  na dobu 15 dní pred  schvaľovaním 
prevodu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  
 
Diskusia:  
Primátor mesta usmernil v rámci GDPR čítanie materiálu a uznesenia – len meno, ostatné údaje sú 
v materiáloch. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 36/2023-MsZ. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 36/2023-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 

 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov)  
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C. Zriadenie vecného bremena 
 

1) Návrh na zriadenie vecného bremena pre spoločnosť Západoslovenská distribučná 
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 
Na základe zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl.4 
ods.3.18 Zásad hospodárenia s majetkom mesta, mesto predkladá návrh na zriadenie 
vecného bremena na zaťaženie pozemku vo vlastníctve mesta na Ul. Holubyho pre spoločnosť 
Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ktorá je investorom stavby 
s názvom: „TN_ A1_NOVÉ MESTO NAD VÁHOM TS 0045-204“, v rámci ktorej vybudoval na 
vlastné náklady a nebezpečenstvo Elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej 
sústavy - podzemného káblového VN vedenia v rozsahu určeným Geometrickým plánom č. 
46193537-268/2022 zo dňa 31.05.2022  vyhotoveným Ing. Jurajom Karolčíkom, Veterná 
157/4, 029 01 Námestovo,  úradne overeným Ing. Ľubicou Balažovičovou dňa 14.06.2022 pod 
č. G1-507/2022 na  pozemku vo vlastníctve mesta: 
- parcela registra C KN č. 219/4  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2000 m², LV 3160, 
plocha vecného bremena v rozsahu ochranného pásma je 15 m². 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na 
zaťažených nehnuteľnostiach zriadenie a uloženie Elektroenergetických zariadení;  užívanie, 
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 
stavebné úpravy Elektroenergetických zariadení  a ich odstránenie v rozsahu vyznačenom 
v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena. 
Vecné bremeno sa navrhuje zriadiť odplatne za jednorazovú úhradu v celkovej výške 170 €, 
ktorá bola stanovená na základe Znaleckého posudku č. 1/2023 zo dňa 17.01.2023 
vyhotoveným Ing. Miroslavom Velkom, znalcom v odbore stavebníctva. 
 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 37/2023-MsZ. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 18, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 37/2023-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 

 (mandátová správa – prítomných 18 poslancov) 
 
2) Návrh na zriadenie vecného bremena pre spoločnosť KOAN STK s.r.o., so sídlom 
Palackého 3477, 911 01 Trenčín, IČO: 52 535 771 v prospech oprávneného 
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. 
Na základe zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl.4 
ods.3.18 Zásad hospodárenia s majetkom mesta, mesto predkladá návrh na zriadenie 
vecného bremena na zaťaženie pozemkov vo vlastníctve mesta pre stavebníka KOAN STK 
s.r.o., so sídlom Palackého 3477, 911 01 Trenčín, IČO: 52 535 771 s právom  uloženia 
zemnej NN distribučnej siete v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná a.s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518  v rozsahu vyznačenom v Geometrickom 
pláne č. 36335924-091-22 zo dňa  31.05.2022 vyhotoveným Súkromná geodézia Trenčín, 
Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín Ing. Matejom Forgáčom, úradne overeným Ing. Ľubicou 
Balažovičovou  dňa 25.10.2022 pod č. G1-825/2022 na  pozemkoch vo vlastníctve mesta – 
viď materiál, v rozsahu  vecného bremena ( diel 1- diel 20) 602 m². 
Vecné bremeno sa zriaďuje v súvislosti so stavbou žiadateľa „STK Nové Mesto nad Váhom“ 
SO 108 Rozšírenie distribučnej siete NN a SO 108.1 HDPE Chránička, pre ktorú bolo vydané 
právoplatné stavebné povolenie pod č. A/2022/00696/Tr zo dňa 20.07.2022 právoplatné dňa 
30.08.2022. Predmetom, stavby je nové napojenie lokality so stavbou STK Nové Mesto nad 
Váhom z existujúcej TS trafostanice, rozšírenie distribučného rozvodu, vybudovanie novej 
rozvodnej skrine a posilnenie NN vzdušnej siete, súčasťou stavby je pripoloženie chráničky 
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v trase elektrického kábla na zafúknutie optických káblov pre monitoring elektroenergetického 
zariadenia. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného, ako vlastníka pozemkov, strpieť 
na časti zaťažených nehnuteľností: 

a) zriadenie a uloženie Elektroenergetických zariadení, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek  iné  stavebné  úpravy  Elektroenergetických  zariadení  a  ich odstránenie 
v rozsahu vyznačenom v GP na dobu neurčitú. 

Vecné  bremeno  sa navrhuje  zriadiť odplatne za jednorazovú  úhradu vo  výške 7.000,00 €  
( slovom sedemtisíc eur). Podkladom pre výpočet výšky vecného bremena bol Znalecký 
posudok č. 76/2022 zo dňa 28.10.2022 vypracovaný odborne spôsobilou osobou Ing. Elenou 
Trnkovou, 916 41 Dolné Srnie č. 353. 
 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 38/2023-MsZ. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 18, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 38/2023-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 5 

 (mandátová správa – prítomných 18 poslancov)   
     
D. Návrh na zrušenie vecného bremena – Trenčiansky samosprávny kraj 

V Kúpnej zmluve č.1/2009 uzatvorenej medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom 
a Trenčianskym samosprávnym krajom so sídlom v Trenčíne, správca Trenčianske múzeum 
v Trenčíne,  obsahom ktorej bol prevod budovy – skladu na Ul. Banskej za účelom zriadenia 
centrálneho depozitu múzea, bolo zriadené vecné bremeno spočívajúce v zabezpečení práva 
vstupu, prechodu a prejazdu cez pozemok parcela registra C KN č. 2449/1 vo vlastníctve 
mesta ku skladu súpis. č. 6273 na parcele registra C KN č. 2449/68 vo vlastníctve TSK na 
dobu neurčitú (uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 193/2008 - MsZ zo dňa  11.11.2008). 
Parcela C KN č. 2449/1 bola rozčlenená na novovytvorenú parcelu registra C KN č. 2449/1 
a parcely  C KN č. 2449/168 a C KN č. 2449/169 . 
Keďže v súvislosti s usporiadaním využitia susedných pozemkov / umiestnenie areálu TSM, 
odpredaj  pozemkov  spoločnosti  Reprogas  Servis s.r.o.,  prechod   a  prejazd  cez   pozemok  
C KN p. č. 2449/1 už nie je možný, navrhuje sa zrušenie vecného bremena k tomuto pozemku. 
Vstup, prechod a prejazd ku skladu súpis. č. 6273 postavený na parcele C KN č. 2449/68 je 
zabezpečený cez pozemky  parcela registra C KN č. 2449/168, parcela registra C KN č. 
2449/169. 
Trenčiansky samosprávny kraj dal písomné vyjadrenie, že súhlasí so zrušením vecného 
bremena na parcele registra CKN  č. 2449/1. 
 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 39/2023-MsZ. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 39/2023-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 

 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov)  
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E. Návrh na zrušenie  uznesenia č. 471/2022 – MsZ   

Uznesením č. 471/2022 – MsZ zo dňa 03. mája 2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta  
Nové Mesto nad Váhom na svojom 21. zasadnutí poslancov prenájom pozemku vo vlastníctve 
mesta a to parcely registra C KN č. 2193 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3541 m², 
nachádzajúceho sa na Ul. Trenčianskej  spoločnosti ML Produktion, s.r.o.,  Rybárska 1, 915 
01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31 334 041, za účelom vybudovania parkovacích plôch pre 
zamestnancov spoločnosti, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu nájmu 10 €/m²/rok 
na dobu 15 rokov s tým, že spoločnosť sa bude o prenajatý pozemok riadne starať, udržiavať 
ho, aby plnil účel prenájmu. Cena bola stanovená znaleckým posudkom Ing. Igorom Ištokom. 
Toto uznesenie mesto navrhuje zrušiť z dôvodu toho, že spoločnosť ML Produktion s.r.o., so 
sídlom Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom po dlhšom a dôkladnom zvažovaní dospela 
k stanovisku, že vzhľadom na situáciu vo svete, v kontexte stúpajúcich cien všetkých vstupov  
a v dôsledku značnej nestability v podnikateľskom prostredí sa rozhodli s vedením spoločnosti 
nerealizovať investičný zámer vybudovania novej logistickej infraštruktúry. Z toho dôvodu 
odstúpili od zámeru prenajať si pozemok od Mesta Nové Mesto nad Váhom. Preto sa navrhuje 
uvedené uznesenie mestského zastupiteľstva zrušiť. 
 
Diskusia: JUDr. Vavrinčík si ozrejmil s Mgr. Šustekovou, či v danom prípade nebola uzatvorená 
nájomná zmluva. Mgr. Šusteková odpovedala, že k danému bodu bol len návrh, od ktorého 
spoločnosť odstúpila. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 40/2023-MsZ. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 40/2023-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 

 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov)   
 
F. Informácia o zvýšení ceny nájmu o % inflácie v nájomných zmluvách uzatvorených  

mestom a jeho organizáciami 

Mesto Nové Mesto nad Váhom a jeho organizácie majú v uzatvorených nájomných zmluvách 
ustanovenie o možnosti zvýšenia ceny nájmu v prípade, ak počas doby trvania nájomného 
vzťahu dôjde k poklesu hodnoty platnej meny v dôsledku inflácie v porovnaní  so stavom za 
predchádzajúci kalendárny rok. Pre stanovenie percenta inflácie je rozhodujúci údaj 
Štatistického úradu SR. 
Podľa potvrdenia Štatistického úradu SR miera inflácie  meraná indexom  spotrebiteľských 
cien  dosiahla v roku 2022 oproti predchádzajúcemu roku v priemere  12,8 %. 
O toto percento bude upravený nájom v uzatvorených nájomných zmluvách. 
 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 41/2023-MsZ. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 41/2023-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 

 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov)   
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G.Návrh na zriadenie vecného bremena pre žiadateľa Mgr. Jána Vojteka, bytom 
Holubyho 2112, Nové Mesto nad Váhom v prospech oprávneného Západoslovenská 
distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. 
 
Na základe zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl.4 
ods.3.18 Zásad hospodárenia s majetkom mesta, predkladám návrh na zriadenie vecného 
bremena na zaťaženie pozemku vo vlastníctve mesta pre žiadateľa Mgr. Jána Vojteka, bytom 
Holubyho 2112, Nové Mesto nad Váhom s právom uloženia inžinierskych sietí ( elektrické 
vedenie NN) v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO: 36 361 518  v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 57/2022 zo dňa  
12.12.2022 vyhotoveným gl-geo s.r.o., Holubyho 2112/7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Ing. 
Jurajom Laššom, úradne overeným Ing. Ľubicou Balažovičovou  dňa 28.12.2022 pod č. G1-
1077/2022 na  pozemku vo vlastníctve mesta: 

- parcela registra C KN č.5564/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 821 m², LV 
3160, plocha vecného bremena v rozsahu ochranného pásma (diel 2)  je 19 m². 

Vecné bremeno in personam sa zriaďuje v súvislosti so stavbou: „ZO Pod Rovencom, SO-01 
Rozšírenie distribučnej siete NN“. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného, ako 
vlastníka pozemku, strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti: 

a) zriadenie a uloženie Elektroenergetických zariadení, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek  iné  stavebné  úpravy  Elektroenergetických  zariadení  a  ich odstránenie 
v rozsahu vyznačenom v GP na dobu neurčitú. 

Vecné  bremeno sa navrhuje  zriadiť odplatne za jednorazovú  úhradu vo  výške 9,10 € (slovom 
deväť eur desať centov). Podkladom pre výpočet výšky vecného bremena bol Znalecký 
posudok č. 3/2023 zo dňa 10.02.2023 vypracovaný Ing. Evou Gregušovou, Na Chríbe 236/16, 
916 11 Bzince pod Javorinou. 
 
Diskusia: Otázky v rámci diskusie položil JUDr. Vavrinčík – nebude problém pri schválení s našimi 
zámermi? Odpovedal primátor mesta – oddelenie výstavby dalo súhlasné stanovisko. Ďalšiu otázku 
smeroval  na Mgr. Vojteka k odplatnej cene. Mgr. Vojtek uviedol, že cena bola stanovená znaleckým 
posudkom. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 42/2023-MsZ. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 15, proti - 0, zdržali sa - 3, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 42/2023-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 

 (mandátová správa – prítomných 18 poslancov)      
  
 

5. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na 
rok 2023 – 1. zmena 

 
Návrh predložil: Ing. Miroslav Trúsik 
Materiál je pod poradovým číslom: 3 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto predkladá  1. zmenu programového rozpočtu 
mesta na rok 2023. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu 
sú rozpočtované vo výške  30 164 058 EUR. 
Ing. Trúsik ďalej uviedol, že vzhľadom na spustenie prevádzky bazéna na SPŠ sa uvedená 
suma ešte navýši o 20.000,- EUR, t.j. celkovo 30 184 058,- EUR. 
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Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 43/2023-MsZ. 
 
Hlasovanie: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 43/2023-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 8 

 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov)  
   
  

6. Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2022 
 

Návrh predložil: Ing. Jaroslav Madara 
Materiál je pod poradovým číslom: 4 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Služobná činnosť je vykonávaná nepretržite v 12-hodinových zmenách, podľa situácie a počtu 
policajtov službu vykonávajú jedna alebo dve hliadky. Tieto zabezpečujú ochranu zmluvne 
pripojených objektov na pult centrálnej ochrany, plnenie úloh mestskej polície vyplývajúcich zo 
zákona o obecnej polícii, plnenie úloh uložených náčelníkom, primátorom prípadne Mestským 
zastupiteľstvom. Hliadky sú primárne orientované do exponovaných častí mesta, prípadne 
podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie (napr. pohyb diviakov po sídliskách, v blízkosti miest 
konania hudobných produkcií, zvýšeného pohybu ľudí). Sú vykonávané pravidelné stretnutia 
s funkcionármi Policajného zboru v meste za účelom výmeny informácií o situácii v meste 
najmä na úseku verejného poriadku a na úseku krádeží z dôvodu efektívnejšieho 
a adresnejšieho plánovania a inštruovania hliadok vo výkone.  
 
Diskusia: Ing. Antalová poďakovala za činnosť príslušníkom MsP, hlavne za záchranu 5-tich 
ľudských životov. 
Poslanec p. Ostrenka tak isto vyzdvihol spoluprácu, mal len pozitívnu skúsenosť s riešením 
problémov. 
JUDr. Vavrinčík dal ako podnet na zváženie zákazu psíčkarov a cyklistov v parkoch. Možno by bolo 
vhodné uvažovať o zmene príslušného VZN. 
PhDr. Hejbalová vo faktickej poznámke pripomenula, že park bol spravený v prvom rade pre deti 
a pani učiteľky z MŠ, ktoré tam chodia. Skôr by som sa priklonila k tomu, aby tam MsP viac dozerala, 
aj aby sa neničili húpačky. Som presvedčená o tom, že jeden park by mal zostať bez psíkov, aby 
keď si tam pani učiteľky rozprestú deky, aby tam neboli exkrementy. 
MUDr. Durdík Karol položil otázku k ľuďom bez domova, hlavne keď sa blíži letná sezóna, aby sme 
ich nemali na námestí, keď tu postávajú aj mamičky s kočíkmi a malými deťmi. 
Odpovedal Ing. Madara – ľuďom bez domova sa intenzívne venujeme. Je to však komplikované, 
pokiaľ len sedia na námestí, tak nemáme dôvod ich vyháňať. Iné je to v prípade požívania 
alkoholických nápojov, tu ale aj v prípade sankciu, ktorá im je uložená, túto neuhradia. Vieme ich len 
upozorniť, oni sa však presunú na iné miesto. Budeme to však aj naďalej riešiť, aby námestie a parky 
boli čisté. 
  
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 44/2023-MsZ. 
 
Hlasovanie: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ zobrali správu na vedomie. 
 

Uznesenie č. 44/2023-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 8 

 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov)    
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7. Doplnenie členov do stálych komisií MsZ 
 

Návrh predložil: Mgr. Andrej Neuschl 
Materiál je pod poradovým číslom: 5 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
V zmysle Štatútu mesta Nové Mesto nad Váhom, tretia časť, Čl. 6, mesto predkladá návrh na 
schválenie členov komisie:  
 

1. Mgr. Dana Slováková - komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja 
mesta 

2. Ing. Jozef Varta – komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta 
3. JUDr. Mgr. Branislav Mlčúch - komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta 
4. Mgr. Ján Vojtek – komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta 
5. Zuzana Kraváriková – komisia pre ochranu životného prostredia   
6. Mgr. Jozef Dorotčin - komisia bezpečnosti 

 
Diskusia: JUDr. Vavrinčík sa zaujímal, akým spôsobom prispeje poslanec Mgr. Vojtek odbornou 
diskusiou v komisii výstavby. Odpovedal primátor mesta Ing. Mašlonka – aj v minulosti bol poslanec 
Vojtek členom tejto komisie a aktívne sa zaujímal o územný plán mesta. Teraz nebol v žiadnej 
komisii, bolo tu voľné miesto a prejavil záujem byť členom, tak sme ho nominovali. Poslanec JUDr. 
Vavrinčík súčasne poprosil, aby sa dodržiavali dohody o nomináciách členov do komisií. 
Ing. Antalová nemala námietky k zloženiu komisií, pripomenula však aktuálny rokovací poriadok. 
Upozornila na obligatórny bod – výstup z komisií, kde návrhy a výstupy z komisií majú na MsZ 
predniesť predsedovia alebo podpredsedovia komisií. Požiadala preto, aby sa od ďalšieho MsZ tento 
bod dodržiaval. 
Ing. Urminský – faktická poznámka – v krátkosti reagoval za komisiu výstavby. V tomto volebnom 
období mala komisia jedno zasadnutie, pričom nebol predložený žiadny z návrhov, ktoré sú dnes 
predmetom rokovania MsZ, Z tohto dôvodu nemáme vyjadrenie komisie výstavby. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 45/2023-MsZ. 
 
Hlasovanie o uznesení: za – 18, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 45/2023-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 8 
 (mandátová správa – prítomných 18 poslancov) 
 
 

8. Vyhodnotenie činností stálych komisií MsZ a výborov mestských častí za 
rok 2022   

 
Návrh predložil: Mgr. Andrej Neuschl 
Materiál je pod poradovým číslom: 6 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Stále komisie Mestského zastupiteľstva Mesta Nové Mesto nad Váhom ako iniciatívne, 
kontrolné a poradné orgány MsZ na svojich zasadnutiach prerokovávajú materiály, podávajú 
k nim pripomienky, posudzujú návrhy a prijímajú k nim stanoviská.  
 
Výbory mestských častí Mesta Nové Mesto nad Váhom zabezpečujú úlohy zverené orgánmi 
mesta v príslušnej MČ, radia sa s obyvateľmi o dôležitých otázkach týkajúcich sa rozvoja MČ, 
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informujú obyvateľov MČ o činnosti MsZ a o svojich návrhoch, ktoré predkladajú MsZ alebo 
iným orgánom mesta. Informujú MsZ o požiadavkách a návrhoch občanov týkajúcich sa 
rozvoja mesta a jeho hospodárstva, organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a 
technickej vybavenosti v MČ. 
 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 46/2023-MsZ. 
 
Hlasovanie o uznesení: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ správu zobrali na vedomie. 
 
 Uznesenie č. 46/2023-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 8 
 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 
 

9. Informácia o vybavení petícií v roku 2022 
 
Návrh predložil: Mgr. Andrej Neuschl 
Materiál je pod poradovým číslom: 7 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
V roku 2022 boli do podateľne MsÚ doručené 3 petície občanov. 

1. Petícia za zvýšenie sieťového oplotenia okolo ihriska na ulici Holého – petícia bola 
vybavená  

2. Petícia o zmenu obojstrannej premávky na jednosmernú na ulici Dominika Štubňu – 
petícia je v štádiu riešenia 

3. Petícia proti plánovanému umiestneniu mestskej plavárne a letného kúpaliska a proti 
využívaniu cestnej komunikácie na ulici J. Durdíka na účely obsluhy mestskej plavárne 
a letného kúpaliska – petícia bola vybavená. 

 
Diskusia: Ing. Urminský sa zaujímal, koľko občanov podpísalo petíciu č. 3 proti umiestneniu 
mestskej plavárne a letného kúpaliska, nakoľko z materiálu to nie je celkom jasné. Nie všetci 
obyvatelia tejto časti sú proti tomuto investičnému zámeru. Odpovedal Mgr. Neuschl – 
podpísalo ju 28 obyvateľov. Ďalej uviedol primátor mesta Ing. Mašlonka, že toto číslo nie je 
rozhodujúce, nakoľko to spĺňa všetky podmienky petície. 
JUDr. Vavrinčík sa spýtal, ako teda bola petícia č. 3 vybavená. Zástupca primátora Mgr. 
Neuschl odpovedal – tým, že kúpalisko zatiaľ nie je schválené, tak sa odpovedalo aj na petíciu, 
že zatiaľ nemá opodstatnenie. Ďalej primátor mesta uviedol, že podstatou petície bolo, že 
obyvatelia sa sťažujú už teraz na zvýšený hluk, celkový dopad na ich komfort bývania 
a zvýšenie prašnosti. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 47/2023-MsZ. 
 
Hlasovanie o uznesení: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ informáciu zobrali na vedomie. 
 
 Uznesenie č. 47/2023-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 8 
 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
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10. Správy o výsledku kontroly hospodárenia 
 

Návrh predložil: Mgr. Peter Bača 
Materiál je pod poradovým číslom:8 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nové Mesto nad Váhom na II. 
polrok 2022, schváleného uznesením  Mestského zastupiteľstva č. 505/2022 Msz dňa 
28.6.2022 a v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór ako oprávnená osoba vykonal kontrolu 
hospodárenia v kontrolovanom subjekte:  
 

• Základná škola, Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom 
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a 
interných predpisov súvisiacich s hospodárením organizácií, nakladanie s majetkom, ktorý im 
bol zverený do užívania, preverenie účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s 
finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta a z vlastných zdrojov za obdobie 2021.  
Program kontroly bol zameraný na rozbor plnenia príjmov organizácie podľa ukazovateľov 
schváleného rozpočtu za kontrolované obdobie a rozbor čerpania výdavkov organizácie podľa 
ukazovateľov schváleného rozpočtu vrátane zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov 
za kontrolované obdobie.  
 

• Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s r.o., Vajanského 16, Nové Mesto 
nad Váhom 
 

V obchodnej spoločnosti bol výkon kontroly zameraný na oblasť výdavkov a ich účelnosť 
a efektivitu vo vzťahu k činnosti spoločnosti za rok 2021 a na tržby prevádzky tepelného 
hospodárstva a prevádzky údržby za rok 2021. 
 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 48/2023-MsZ. 
 
Hlasovanie o uznesení: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ správy zobrali na vedomie. 
 
 Uznesenie č. 48/2023-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 9 
 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 
 

11. Odpovede na pripomienky poslancov 
 
Zástupca primátora Mgr. Neuschl uviedol, že poslancom bolo odpovedané na všetky 
pripomienky. Požiadavka na parkovacie preukazy pre komisiu bytovú a sociálnu bola 
vyriešená. 

 
 

12. Rôzne 
 

V bode rôzne postupne vystúpili: 
Poslanec Ostrenka informoval o petícii, ktorá sa dotýka volebného obvodu č. 4, ktorý zastupuje 
ako poslanec. Ide o ulicu Jilemnického, kde obyvatelia namietajú proti realizácii stavby 
rodinných domov, pričom namietajú, že touto stavbou a prepojením na komunikáciu by sa 
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znížila hodnota ich nehnuteľností a negatívne by sa ovplyvnil život osôb bývajúcich v danej 
lokalite a celková kvalita života. On ako poslanec za daný volebný obvod vyjadruje podporu 
občanom dotknutej oblasti. Druhý podnet bol od občanov a týka sa chodníka na ulici M. R. 
Štefánika pred OD Jednota. Vlastníkom príslušného OD a priľahlých pozemkov je spoločnosť 
Domnastan, s.r.o., ale mesto má so spoločnosťou dohodu práva na používanie prechodu pre 
občanov Nového Mesto nad Váhom cez tento objekt. Ľudia sa sťažujú, že je nedostatočne 
osvetlený, schodisko je tmavé. Ako návrh dávam osloviť majiteľa spoločnosti Domnastan, a po 
dohode príp. s TSM vybudovať verejné osvetlenie na danú časť objektu. 
Primátor mesta uviedol, že petícia je už zaregistrovaná na MsÚ. Skonštatoval, že je škoda, že 
obyvatelia dotknutej lokality sa neozvali, keď sa robila zmena územného plánu, kde bola 
schválená výstavba rodinných domov. Ale samozrejme sa daná petícia v zmysle všetkých 
ustanovení bude riešiť. 
MUDr. Durdík K. položil otázku taktiež za volebný obvod č. 4 – ako je plánovaný prepoj ulíc 
Čachtická a Tematínska. V minulosti tam boli nevysporiadané pozemky. Prepojenie cez ulicu 
Nová je uskutočnené, ale bolo v pláne urobiť aj priamy prepoj na ulicu Čachtická. 
Ing. Mašlonka – posledná informácia k tomuto bola na MsZ na jeseň. Príde tu k celkovej 
zmene územného plánu v danej oblasti. Nebude to však záležitosť len mesta. Uvažuje sa aj 
kruhovom objazde Južná-Čachtická. Ide tu ale aj pozemky vo vlastníctve TSK a chceme 
vstúpiť do rokovania. 
Ďalší podnet predniesol JUDr. Vavrinčík – ide o priestor v športovej hale, ktorý využíva VK na 
ubytovanie svojich hráčok a priestor je napojený na merač haly, tj. aby neplatili za energie 
komerčnú cenu pre právnické osoby, ale pre fyzické osoby. P. Šujan mal preto požiadavku, že 
by si podružný merač aj zaplatili, a vraj mesto to zamietlo. Preto by som ešte raz požiadal 
o zváženie a prehodnotenie tejto možnosti, nakoľko mesto ako vlastník budovy musí dať 
súhlas na túto zmenu. Odpovedal primátor mesta – áno, plynomer bol na celú halu, nie je tam 
preto regulovaná cena. Podľa mojich posledných informácií, a tiež ako sme sa bavili vo vedení 
mesta, povolíme, aby sa urobil podružný merač s tým, že plyn si budú platiť. Do tejto diskusie 
sa zapojil aj poslanec Mgr. Vojtek s faktickou poznámkou, či tento priestor bol skolaudovaný 
ako byt. Je to takto využívané. Primátor mesta odpovedal, že to nie je bytová jednotka. Urobili 
sme v tomto prípade ústretový krok, ktorý mesto nič nestojí a je tu tá možnosť, tak pomôžeme 
volejbalovému klubu. 
Ďalšiu tému v diskusii otvorila poslankyňa Ing. Antalová – parkovisko pri železničnej stanici. 
Predchádzajúci primátor Ing. Trstenský rokoval so Železnicami SR a nedošlo tam k žiadnej 
dohode. Zaujímala sa preto, či plánujú v tomto otvoriť ďalšie rokovania. Či už sa daný pozemok 
odkúpi, alebo aspoň do času vyriešenia, aby železnice tento pozemok udržiavali v stave, ktorý 
zodpovedá tomu, že je v centre mesta a aktuálne je v katastrofálnom stave. 
Ing. Mašlonka – áno, uvedomujeme si v akom stave je daný pozemok. Budeme rokovať 
s Ministerstvom dopravy. Prvý krok už sme urobili, nechali sme zamerať náš pozemok – časť, 
ktorú tam máme. Ak sa nebudeme vedieť dohodnúť, tak našu časť zrekultivujeme, mohlo by 
tam byť asi 30 parkovacích miest a dáme tam výraznú tabuľu – parkovisko mesta Nové Mesto 
nad Váhom. Máme záujem to riešiť, dokonca aj na stretnutí skupín, ktoré sú v rámci TSK sme 
riešili aj obnovu autobusovej stanice. Tak toto chceme tiež využiť a vstúpiť do rokovania aj so 
Železnicami SR. 
Poslanec Dipl.Ing. Tupý opakovane položil otázku k zriadeniu parlamentu mladých pri meste. 
Primátor mesta poďakoval za pripomienku, uviedol však, že v prvom rade sa musia pripraviť 
projekty, na ktoré môžeme čerpať prostriedky zo zdrojov, ktoré nezaťažia rozpočet nášho 
mesta. Určite do budúcna k tomu pristúpime. 
MUDr. Durdík K. sa vrátil k téme parkoviska pri železničnej stanici. Ako uviedol, sme si vedomí 
toho, že tento pozemok nie je náš a bolo by drahé investovať do niečoho čo nie je našim 
majetkom. Jeho návrh bol, aby aspoň najväčšie jamy zasypali makadamom. Nebolo by to 
veľmi pekné, ale splnilo by to svoju funkciu. 
S faktickou poznámkou vystúpil Mgr. Vojtek – dal som si tú námahu a zmapoval som pozemky, 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Nového Mesta nad Váhom, a ktoré nejakým 
spôsobom využívajú ŽSR. Či by to nestálo za úvahu, vyvolať aj rokovanie o zámene 
pozemkov? 
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Ing. Mašlonka uviedol ešte k tejto tému, že v minulosti sme vyhrali súťaž na kúpu tohto 
pozemku, ale celé to nakoniec stopli ŽSR. Ale áno, aj toto je jedna z možností. 
JUDr. Vavrinčík mal otázku k parkovacím domom. Či vzhľadom na možný zákaz výroby 
spaľovacích motorov a s tým súvisiacu výrobu už len elektromobilov, sa počíta v parkovacích 
domoch s váhou elektromobilov, ktoré je asi až o 1 tonu väčšia. 
Odpovedal primátor mesta, že už sa uskutočnilo ohľadne elektromobilov rokovanie aj 
z pohľadu statiky a aj z pohľadu požiarov.  
Ďalej p. poslanca Vavrinčíka zaujímalo plnenie volebného programu primátora. Na toto 
odpovedal primátor, že postupne poprináša kroky, ako sa bude postupovať. Časť už bola 
odvysielaná v novomestskej televízii. 
Mgr. Uhríková – poprosila o zameranie sa na čistotu v parkoch, hlavne v parku pod kostolom 
a parku pri 3. ZŠ. Je to súčasne aj podnet od občanov. Zároveň upozornila na prepadnutý 
chodník na „financbrehu“ smerom od Mestského bytového podniku, ktorý zostal po nejakej 
oprave a je tam veľký výmoľ. Odpovedal riaditeľ TSM Ing. Mgr. Kyselý podal vysvetlenie 
k nákupu techniky na čistenie mesta a k zmene termínu výrubu zelene. 
K čistote mesta sa vyjadril aj primátor mesta, že na základe podnetu poslanca p. Bielika sa 
preverovala možnosť odpustiť časť poplatku v prípade odpracovania dobrovoľníckych hodín 
na čistení mesta. Ďalej uviedol, že aj keby sa prijal dvojnásobný počet zamestnancov na TSM, 
bez samotných obyvateľov mesta nie je možné čistotu udržiavať. Preto sa zvažujú rôzne 
možnosti. Žiadne z miest, ktoré má takéto podmienky zadefinované a boli oslovené, túto 
možnosť ale reálne nevyužíva. 
MUDr. Bielik – faktická poznámka – otázka ohľadne zmeny VZN – ak by sme mali priamo vo 
VZN odpustenie poplatku za dobrovoľnícku činnosť, napr. za čistenie mesta odpustenie časti 
poplatku za smeti, bolo by dobré to aj využiť na spoločné stretnutie s občanmi v rámci mestskej 
časti.  
JUDr. Vavrinčík – faktická poznámka sa týkala poplatku za odvoz smetí do Ratnoviec, ktorý 
mesto tento rok ešte neuskutoční. Ako budú použité tieto finančné prostriedky, ktoré sa nám 
takto naakumulujú? 
Ing. Mgr. Kyselý – tieto finančné prostriedky zostanú súčasťou rozpočtu s tým, že sa 
nevyčerpajú kvôli odloženiu tejto úpravy. Pokiaľ sa tento zákon presunie o rok, tak aj tieto 
nevyčerpané prostriedky sa posunú do ďalšieho roku. Ďalej k pripomienke p. poslanca 
Vavrinčíka ohľadne roznosu vriec na separovanie odpadu v rodinných domoch uviedol, že 
zatiaľ zostávajú zachované kontajnerové státia, a predpokladá, že takto to zostane aj po I.Q. 
Mgr. Skovajsová upriamila pozornosť na autobusové zastávky. V minulosti bolo prijaté VZN, 
aby tieto autobusové zastávky, ktoré má mesto v správe aj udržiavalo. Dala návrh, aby sa tieto 
zastávky zmapovali a udržiavali, aby reprezentovali mesto, a aby ľudia mohli dôstojne čakať 
na svoj spoj. 
Mgr. Vojtek – upozornil na havarijný stav strechy MŠ Hurbanova. Vedúci OŠMaTK uviedol, že 
strecha je v zlom stave, nie v havarijnom, zateká jeden pavilón. V tohtoročnom rozpočte má 
MŠ finančné prostriedky na opravu tejto strechy, opravu budú realizovať v tomto roku. 
Poslanec Mgr. Vojtek ešte upriamil pozornosť na výzvy na obnovu verejných budov. Ing. 
Blaško odpovedal, že táto výzva nebola na opravu krytiny, ale na obnovu spojenú so 
zatepľovaním. Posledná pripomienka p. poslanca Vojteka bola k výzvam na využitie slnečnej 
energie na výrobu elektriny. Tak ako spomínal aj minulý rok, že by bolo vhodné využiť priestory 
na základných školách a športových zariadeniach na vybudovanie panelov. 
Ing. Mašlonka – áno chceme sa do podobných výziev zapojiť a pripraviť projekty hlavne na 
Zariadenie pre seniorov, športovej haly, zimný štadión, potom základné školy. Musíme najskôr 
urobiť prieskum trhu, pretože ak sa chceme zapojiť, potrebujeme stanovisko 
Západoslovenskej distribučnej, statický posudok, energetický certifikát budovy. Musíme byť 
pripravení aj do ďalšieho kola. 
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13. Záver 
 
Ing. Mašlonka ukončil bod Rôzne. Poďakoval všetkým za účasť na 2. riadnom zasadnutí MsZ 
a zasadnutie MsZ ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. František   S á d e c k ý                            Ing. František    M a š l o n k a  
       prednosta MsÚ                                                             primátor mesta 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zapísala: Ivana Madarová 


