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Z á p i s n i c a 
 

z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 
dňa 26. júna 2012 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní :       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní :  Doc. Bielik, Ing. Karaba, MUDr. Ulahel, MUDr. Pašmík, MUDr. Mastráková, 
                       Mgr. Pavlíček 
                  
Prizvaní :        riaditelia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, zástupcovia MsP 
                         prednosta SÚS 
Program : 
 

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení  MsZ  
4. Správa o činnosti MsR medzi 8. a 9. zasadnutím MsZ 
5. Nakladanie s majetkom mesta 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/2012 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na 
území mesta Nové Mesto nad Váhom  

7. Návrh Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad 
Váhom č.7/2010 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a 
dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 
a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach  

8. Správy z následných  finančných kontrol  
9. Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2.polrok 2012  
10. Odpovede na pripomienky poslancov 
11. Rôzne  
- Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto 

nad Váhom č.5/2003 O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. 
12. Schválenie uznesení, záver 

 
1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 

 
9. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta Ing. Trstenský. 

 Konštatoval že je prítomných 17  poslancov MsZ a oboznámil prítomných  s programom 
zasadnutia MsZ.   
K predloženému návrhu programu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky, 
program mestského zastupiteľstva poslanci jednohlasne schválili. 
      Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta Mgr. Tatianu Skovajsovú a p.Miroslava Hrácha,  
zapísaním zápisnice poveril p. Vaňkovú, pracovníčku MsÚ. Hovorcom MsR   pre 9. zasadnutie 
MsZ bol  určený Ing. Marián Topolčány. 
 

2. Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta predložil návrh  na zloženie návrhovej komisie  : 
                 Predseda :  Mgr. Anna Malovcová 
                 Členovia :    PhDr. Alexander Koreň, p.Miloš Klčo. 
     Zo strany poslancov  neboli vznesené žiadne pripomienky, predložený návrh zloženia návrhovej 
komisie poslanci  jednohlasne schválili. 
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                  3. Kontrola uznesení  MsZ  
Informáciu o kontrole plnenia uznesení MsZ z 8.Z MsZ konaného dňa 24.apríla 2012 

predložil Ing. Bača.  
Nesplnené uznesenia zo 6. zasadnutia MsZ : 
Uznesenie č.101/2011-MsZ – o kúpe pozemkov mestom od MO SR je splnené. Zmluva bola 
uzatvorená a bola predložená MO SR na vklad do KN dňa 14.6.2012. 
Nesplnené uznesenia zo 7. zasadnutia MsZ : 
Uznesenie č.15/2012 – vypracovanie projektu digitalizácie kina bolo splnené podaním 
žiadosti Audiovizuálnemu fondu. O žiadosti bolo kladne rozhodnuté a bola zmluvne 
dohodnutá dotácia z fondu do výšky 35.000,-€. Pre splnenie uznesenia je potrebná zmena 
rozpočtu mesta a prideliť MsKS príspevok na kapitálové výdavky do výšky ceny projektu 
digitalizácie kina. 
Na 8.zasadnutí MsZ bolo prijatých 11 uznesení, ktorých plnenie je nasledovné : 
Uznesenie č.18/2012-MsZ – o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy 
v bývalých kasárňach na Ulici Bzinskej bolo splnené, o jej výsledku bude predložená správa 
na dnešnom MsZ. Uznesenia č.19/2012-MsZ a 20/2012-MsZ o kúpe nehnuteľností od 
Nemocnice s poliklinikou sú splnené, kúpne zmluvy boli uzatvorené a bolo rozhodnuté 
o vklade do KN. Uznesenia č.21/2012-MsZ, 22/2012-MsZ a 24/2012-MsZ o prijatí VZN boli 
splnené nadobudnutím ich účinnosti 15-tym dňom ich vyvesenia. Uznesenia č.16/2012-MsZ, 
17/2012-MsZ, 23/2012MsZ, 25/2012-MsZ a 26/2012-MsZ boli informačné  a schvaľovacie 
uznesenia bez ukladacej časti. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie bez pripomienok. 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
Uznesenie č.29/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 17 poslancov) 
 

4.   Správa o činnosti MsR medzi 8. a 9. zasadnutím MsZ 
 

Správu o činnosti MsR v období medzi 8. a 9.  zasadnutím MsZ, v ktorom MsR zasadala 
jedenkrát  14. júna 2012, kedy sa konala 9. schôdzka MsR,  predložila PhDr Hejbalová.  
Oboznámila poslancov s   podrobným prehľadom  z rokovania 9.schôdzky MsR. 
Materiál je pod poradovým číslom 1. 
K predloženej správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky, poslanci MsZ 
zobrali správu na vedomie. 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
Uznesenie č.30/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 17 poslancov) 
 

5.  Nakladanie s majetkom mesta 
 

Mgr. Šusteková predložila návrhy na nakladanie s nehnuteľnosťami, ktoré sa realizujú 
v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zákona o majetku obcí   č.138/1991 Zb. 
v znení neskorších právnych úprav.  
Materiál je pod poradovým číslom 2.                                                                                                                                                  
Vyhodnotenie obchodných verejných súťaží .  
1. Obchodná verejná súťaž /OVS/ – odpredaj domu na Nám. Slobody č.10 , parc.č.167 
      Bolo vyhlásené posledné kolo obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti - 
stavba  súpisné č. 10 – dom  na Námestí Slobody parc. č. 167 a pozemok parc. č. 167 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 762 m² , evidované Správou katastra v Novom Meste  
nad Váhom na LV č. 3160,  kolo bolo neúspešné. Do konca lehoty na predkladanie návrhov 
t.j. do  02.05.2012 do 10,00 hod. nebol na MsÚ v Novom Meste nad Váhom doručený 
vyhlasovateľovi žiaden návrh. 
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Stanovisko Komisie finančnej , správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM) 
predniesol Ing. Topolčány. Komisia odporučila pokračovať v predaji s prípadným znížením 
ceny. 
Ing. Topolčány - hovorca MsR – MsR odporučila vypísať novú OVS za rovnakých 
podmienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.31/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
Uznesenie č.31/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 17 poslancov) 
 
2. Obchodná verejná súťaž /OVS/- odpredaj nehnuteľností  - stavieb  Dolné sklady na 
Železničnej ul.   v Novom Meste nad Váhom.   
Obchodná verejná súťaž  vyhlásená  na odpredaj nehnuteľností – skladov nachádzajúcich sa 
v k. ú. Nové Mesto nad Váhom v areáli bývalých  vojenských skladov na Železničnej ulici 
v Novom Meste nad Váhom, zapísaných na LV 3160 v Správe katastra Nové Mesto nad 
Váhom bola neúspešná, do konca lehoty na predkladanie návrhov t.j. do  02.05.2012 do 
10,00 hod. (vrátane) nebol na MsÚ v Novom Meste nad Váhom doručený vyhlasovateľovi 
žiaden návrh. 
Ing. Topolčány – KFSM odporučila vypísať novú OVS so znížením ceny. 
Hovorca MsR – MsR odporučila vypísať znovu OVS so znížením ceny za jednopodlažnú 
stavbu 70 000,-€ a dvojpodlažnú stavbu 110.000,-€.   
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.32/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 

 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6. 
Uznesenie č.32/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 17 poslancov) 
 

3. Obchodná verejná súťaž  - odpredaj nehnuteľností :  „Kasárne  spojovacieho vojska  Ul. 
Bzinská, súpis. č. 6326 na parc. č. 3854/87 a pozemok parc. č. 3854/87 v Novom Meste nad 
Váhom. Vyhlásená obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľnosti – stavba   súp.  6326  
na  parc. č.  3854/87  a  pozemok  parc. č.  3854/87  zastavané plochy  a nádvoria  o výmere  
308  m²  nachádzajúce  sa  v  k. ú.  Nové   Mesto  nad  Váhom evidované  Správou  katastra  
v  Novom  Meste  nad Váhom na LV 3160 bola úspešná, do konca lehoty na predkladanie 
návrhov t.j. do  02.05.2012 do 10,00 hod.   (vrátane)    doručil    vyhlasovateľovi súťažný 
návrh len jeden  navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže a stal  sa jej víťazom p. MUDr. 
Róbert Zehetner, bytom Nové Mesto nad Váhom, ktorý ponúkol kúpnu cenu vo výške  
141.000 € ( slovom  jednostoštyridsaťjedentisíc eur). 
Ing. Topolčány – KFSM zobrala informáciu na vedomie. 
Hovorca MsR – MsR zobrala informáciu na vedomie bez pripomienok.   
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.33/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.15. 
Uznesenie č.33/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 18 poslancov) 
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6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom 
č.2/2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych 
komunikáciách na území mesta Nové Mesto nad Váhom  

 
Návrh predložil Ing. Macúch. 

Materiál je pod poradovým číslom 3 .  
Predkladaný návrh VZN vychádza z novej právnej úpravy zákona, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov, ktorý  umožňuje obciam, aby si právnym predpisom upravili užívanie 
niektorých úsekov miestnych komunikácií v centrách obcí za úhradu. Miestnymi 
komunikáciami sú podľa § 4b ods. 1 cestného zákona všeobecne prístupné a užívané ulice, 
parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia  miestnej doprave a sú 
zaradené do siete miestnych komunikácií. 

Úhrada za užívanie miestnych komunikácií bola upravená v zákone č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov, novelou zákona však došlo k zrušeniu miestnej dane za 
dočasné parkovanie motorových vozidiel ako súčasti miestnej dane za zabratie verejného 
priestranstva. Touto zmenou mnohé mestá a obce na Slovensku stratili možnosť účinným 
spôsobom regulovať statickú dopravu na ich území, nakoľko nebolo prijaté žiadne náhradné 
riešenie. Predkladaný návrh VZN vymedzuje  úseky miestnych komunikácií v meste, na 
ktorých bude možné dočasne parkovať,  upravuje výšku úhrady za dočasné parkovanie 
spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. Výnos úhrad za dočasné parkovanie 
bude príjmom rozpočtu mesta.    
Ing. Topolčány – KFSM odporučila návrh VZN schváliť v predloženom znení. 
Hovorca MsR – MsR odporučila návrh schváliť s pripomienkami. 
Diskusia : 
Ing. Košnár – požiadal o informáciu aká je výška výnosov pri súčasných automatoch, aké sú 
náklady na zavedenie nových, predpokladaná výška výnosov pri zavedení nových 
parkovacích automatov. 
Ing. Poriez : prešetrí a podá poslancovi informáciu. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.34/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.15. 
Uznesenie č.34/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 18 poslancov) 
 
 

7. Návrh Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto 
nad Váhom č.7/2010 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov 
žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach  

 
Návrh predložil Mgr. Hevery. 
Materiál je pod poradovým číslom 4. 
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (ŠZ) na kalendárny rok 
2012 a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach bola určená podľa § 6 ods. 
12 a ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
všeobecne záväzným nariadením mesta č. 7/ 2010 v znení dodatku č. 1 a č. 2.   
Dodatkom č. 3 VZN sa navrhuje: 
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1. Zmeniť na obdobie od 1.9.2012 do 31.12.2012 spôsob poskytovania dotácie pre 
materskú školu, a to podľa počtu detí evidovaných k 15.9.2012, nakoľko od 1.9.2012 
sa zvýšením počtu detí zvýšia aj výdavky MŠ rozpočtované na rok 2012.  

2. Zvýšiť od 1.9.2012 mesačný príspevok zákonných zástupcov detí na činnosť 
materskej školy z 11 eur na 13 eur. 

3. Zrušiť ustanovenia o zvýšených mesačných príspevkoch žiakov a ich zákonných 
zástupcov na druhé a ďalšie vzdelávanie a výchovu v príslušných formách štúdia 
v ZUŠ a v záujmových útvaroch CVČ a ŠSZČ. 

Komisia školstva, mládeže a telesnej kultúry  prerokovala navrhované zmeny a odporučila 
predložiť návrh dodatku VZN na prerokovanie a schválenie v mestskej rade a mestskom 
zastupiteľstve. 
Ing. Topolčány – KFSM odporučila návrh dodatku schváliť v predloženom znení. 
Hovorca MsR – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.35/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.15. 
Uznesenie č.35/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 18 poslancov) 
 

8. Správy z následných  finančných kontrol  
 

Správy z následných finančných kontrol v Meste Nové Mesto nad Váhom 
a Spoločnom úrade samosprávy Nové Mesto nad Váhom predložil Ing. Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 5 . 
Hlavný kontrolór predkladá správy podľa § 18 f, ods.1 písm d) zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení MsZ. 
Hovorca MsR : MsR zobrala správy na vedomie. 
Diskusia : bez pripomienok. 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.16. 
Uznesenie č.36/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 

9. Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2.polrok 2012  
 

Návrh plánu činnosti HK na 2. polrok 2012 predložil Ing. Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 6. 
Hlavný kontrolór predkladá na prerokovanie podľa § 18 f, ods. 1, písm. b) zákona č.360/1990 
Zb. o obecnom zriadení mestskému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti. 
Plán je v zmysle zákona zverejnený 15 dní  pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli 
a oficiálnej internetovej stránke mesta. 
Hovorca MsR – MsR návrh odporučila schváliť bez pripomienok. 
Diskusia – bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.37/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.16. 
Uznesenie č.37/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
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10. Odpovede na pripomienky poslancov 
 
Stanoviská predložila PhDr. Hejbalová.  

Materiál je pod poradovým číslom 7. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 
 
 

11. Rôzne  
 

V bode rôzne vystúpili : 
Ing. Današ informoval o proteste prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu 

mesta Nové Mesto nad Váhom č.5/2003 O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 
a zároveň predložil návrh na zrušenie predmetného VZN. Proti ustanoveniam VZN podal 
okresný prokurátor protest, v ktorom konštatuje, že niektorými ustanoveniami bol porušený 
zákon, konkrétne nariadením mesto v podstate zakázalo celoročné používanie alkoholických 
nápojov plošne na verejných priestranstvách, ktoré sú v správe mesta. Prokurátor poukazuje 
na nedostatočné špecifikovanie týchto miest s tým, že verejnosť sa bez ich označenia nemá 
o zákaze akým spôsobom dozvedieť, čo by mohlo spôsobiť stav právnej neistoty. 
Obdobné protesty prokurátora boli podané vo viacerých mestách, kde prokurátor tiež 
namietal celoplošné zákazy používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách 
a mestá napadnuté nariadenia zrušili. 
Okrem úpravy tejto problematiky nariadenie obsahuje len zákonné ustanovenia, ktoré sú 
uvedené v právnych predpisoch a nie je potrebné ich vo VZN opakovať. 
Na základe hore uvedeného mesto navrhuje vyhovieť protestu prokurátora a napadnuté 
všeobecne záväzné nariadenie zrušiť. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.38/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za 17, proti 0,zdrž. 2 (PhDr.Koreň, Mgr. Skovajsová). 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.16. 
Uznesenie č.38/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 

Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.39/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za 17, proti 0,zdrž. 2 (PhDr.Koreň, Mgr. Skovajsová). 

 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.16. 
Uznesenie č.39/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 

Ing. Zábavčík – poďakoval  pracovníkom MsP , ktorí zabezpečujú k spokojnosti občanov  
prejazdnosť cesty okolo tržnice. 
Mgr. Kincel – informoval o účasti bábkarského divadla Divadielka galérie v súťaži Zlatá 
Brána v Kysači v Srbsku, poďakoval mestu za finančný príspevok zo strany mesta.. 
Mgr. Šteklerová informovala o návšteve rumunských Slovákov v našom meste, poďakovala 
vedeniu mesta za spoluprácu pri poriadaní tejto akcii , ktorá sa konala v rámci odborno-
pedagogickej spolupráci  i za privítanie na MsÚ. 
PhDr. Hejbalová – poďakovala MsP, Obvodnému oddeleniu PZ , CVČ i mestu za prípravu 
a dobré zvládnutie akcie „Polícia deťom, ktorá sa uskutočnila dnes 26.6.2012 (presunutie 
akcie z 1.6.2012 – den detí).. 
PhDr. Koreň – vystúpil s podnetom zaradenia kasární do databázy SARIA, je to bezodplatne. 
Ing. Jakovlev – požiadal prehodnotiť umiestnenie prechodu pre chodcov Ul.M.R.Štefánika od 
kruhového objazdu až po štadión nie je prechod pre chodcov (pohyb detí z MŠ z 
Ul.poľovníckej). 
Ing.Trstenský – pripomienka bude podaná na zasadnutie komisie dopravnej. 
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Ing. Vienerová – poďakovala všetkým za spoluprácu pri poriadaní „Dňa mesta“ dňa 22.júna 
2012 i poslancom, ktorí svojou účasťou túto akciu aktívne podporili. 
Ing. Kazda – požiadal o krátku informáciu k : 

• otvoreniu spoločenského domu, 
• rekonštrukcii Ul. železničnej v tomto roku, 
• nedokončenej stavbe na Ul. Komenského. 

Ing. Trstenský : 
Mesto plánuje otvorenie spoločenského domu súčasne s ukončením rekonštrukcie Parku 
J.M.Hurbana v 9/2012. V súčasnosti prebieha výberové konanie na nájomcu pre reštauráciu 
na poschodí. Spodná časť so sálou zostáva v správe mesta, ktorý chce mať vplyv na to aké 
spoločenské podujatia tu budú prebiehať. Rekonštrukcia Ul. Železničnej už začala, 
boli preložené telekomunikačné zariadenia i zariadenia železnice, bude prebiehať 
rekonštrukcia plynovodu a ostatné akcie ,pokládka obrubníkov, rozšírenie cesty a ďalšie , 
investícia je zahrnutá do rozpočtu mesta na rok 2012 a prebieha podľa plánu. Stavba na Ul. 
Komenského – informáciu podal Ing. Macúch. Bol vykonaný štátny stavebný dohľad, na 
základe žiadosti firmy je predĺžený termín dokončenia. Mesto má informácie, že firma 
MONOLIT stavbu ponúka na odpredaj. 
Ing. Trstenský – poslanci dostanú kompletnú informáciu na ďalšie rokovanie MsZ. 
Mgr. Malovcová informovala o listoch, ktoré obdržali všetci poslanci MsZ. 
List pracovníkov ZO OZ KOVO TSM Nové Mesto nad Váhom , poslancov oslovili odborári, 
ktorí žiadajú o schválenie navýšenia rozpočtu TSM v platovej oblasti o ďalšie 3% od 
1.7.2012 ( 2% dostali od 1.1.2012) a list obyvateľov, majiteľov pozemkov a nehnuteľností 
v zóne Športová-Stromová, ktorí sa obrátili na poslancov vo veci riešenia problému výstavby 
mestskej komunikácie Dubčekovej ulice. Ide o prístupovú cestu, súčasný stav komunikácie 
je nevyhovujúci, je to cesta plná výmoľov a jám, čo spôsobuje rad problémov, prašnosť, 
blato. Ako výraznú diskrimináciu pociťujú znemožnenie využívanie služieb mesta, ktoré platia 
a to vývoz komunálneho odpadu, nakoľko vozidlá TSM odvoz z Ul. Dubčekovej 
nevykonávajú. Problém s odvozom smetí sa dotýka i bytových domov na Ul.športovej. 
Pretože priestor určený pre kontajnery je prístupný iba z Ul. Dubčekovej, vozidlá TSM 
k nemu nemajú zodpovedajúci prístup. Apelujú na poslancov, aby sa zaoberali riešením 
súčasnej situácie, podporili schválenie návrhu na výstavbu mestskej komunikácie Ulice 
Dubčekova a zahrnutie tejto položky do rozpočtu mesta pre rok 2013. 
Ing. Poriez – k listu ZO OZ KOVO TSM . V 12/2011 bol schválený rozpočet mesta, ktorý ako 
riaditeľ je povinný dodržiavať. Mzdy sa riadia vyhláškou vo verejnej službe. V 1/2012 bolo 
pracovníkom, ktorí sú najmenej platení (pracovníci ktorí odvážajú odpad) paušálne pridané 
20,-€ k 2%, ktoré boli schválené v rámci rozpočtu, t.j. dostali 6,5 % navyše. Konštatoval, že 
mzdy sú veľmi nízke. Priemerná mzda pracovníkov TSM v roku 2011 bola 559,-€, v tomto 
roku cca 575,-€. Tabuľka i rozpočet pre rok 2012 je pre organizáciu stanovený. 
Ing. Trstenský – požiadavky odborárov boli avizované pri riešení platov pracovníkov, ktorí 
odvážajú odpad, ktorí dostali 20,-€ k platu. Ide o profesiu, ktorá je vykonávaná stále, smeti 
sa musia odvážať. Vyvolalo to ďalšiu reakciu.  Zárobky v robotníckych profesiách sú veľmi 
nízke, pracovníci sú odmeňovaní na základe zákona, ktorý platí vo verejnej správe. Títo 
pracovníci sú podľa kvalifikácie zaradení do najnižších tried, práca je nízko ohodnotená 
vzhľadom na stupeň vzdelanosti. Pri schvaľovaní rozpočtu mesta na rok 2012 mesto 
vychádzalo z jednotného princípu a všetkým organizáciám boli pridané 2% na tarifné mzdy. 
Súčasná situácia je zlá. Chod mesta i všetkých organizácií musí byť zabezpečený. 
V minulosti boli upravené platy v niektorých robotníckych profesiách. Mesto vytvorilo 
a vytvára určitý systém, aby zhodnotilo ľudí, ktorí pracujú v robotníckych profesiách a majú 
možnosť si privyrobiť tým, že budú pracovať nadčasy, práca cez voľné soboty.  TSM ako 
každá iná organizácia má určité rezervy, na jednej strane je tu požiadavka odborárov, aby 
dostali vyššie mzdy, na druhej strane požiadavka zamestnávateľa na väčšiu produktivitu 
práce, zníženie spotreby materiálových nákladov, šetrenie pohonných hmôt, lepší prístup 
k spotrebe energií, vody.... 
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Primátor mesta uviedol, že mesto sa nebráni tomu, ak dôjde k úspore rozpočtu na TSM, je 
možné časť ušetrených prostriedkov preklasifikovať do fondu odmien. Ak sa na konci roku 
ukáže, že TSM dokázali ušetriť na prevádzkových nákladoch, pohonných hmotách, režijnom 
materiáli, môže byť po dohode s riaditeľom TSM časť týchto úspor vyplatená vo forme 
odmien. 
Záver : primátor mesta predložil návrh uznesenia č.40/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.17. 
Uznesenie č.40/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 
List obyvateľov , majiteľov pozemkov a nehnuteľností v zóne Športová – Stromová prečítala 
PhDr. Hejbalová. 
Riaditeľ TSM – TSM smeti nezberajú, nedá sa tam ísť s mechanizmami. 
Ing. Trstenský – vybudovanie komunikácie v roku 2013 sa úzko dotýka rozpočtu mesta. 
V minulom období tu bola vykonaná a schválená zmena územného plánu s tým, že po pravej 
strane prebehne výstavba rodinných domov a bytových domov. Prevažná časť pozemkov je 
súkromného charakteru. Prvú – betónovú cestu si vybudovali majitelia pozemkov 
a nehnuteľností. Druhá cesta bola ako poľná a viedla k záhradkám je vo vlastníctve mesta. 
V ÚP z roku 1998 je táto cesta uvedená ako prepoj ciest z Ul.športovej cez Ul.stromovú, cez 
novozriadenú ulicu, ktorá pôjde nad kasárňami s prepojom okolo kasární na Ul.Bzinskú a na 
Ul. Podjavorinskú. Je to cesta, ktorá by mala slúžiť ako vonkajší obchvat z tejto lokality 
s výjazdom na Starú Turú a na Moravské Lieskové. Mesto je vlastníkom tejto komunikácie. 
Primátor mesta uviedol, že mesto sa riadi svojimi prioritami schválenými v rozpočte mesta. 
Pokiaľ bude mať mesto dostatok finančných prostriedkov túto cestu vybuduje. Mesto eviduje 
ďalšie požiadavky občanov na vybudovanie komunikácií, je na rozhodnutí poslancov, aké 
priority bude mesto presadzovať. 
Záver : primátor mesta predložil návrh uznesenia č.41/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za 18,proti 0,zdržal sa 1 (Ing. Zábavčíík) 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.17. 
Uznesenie č.41/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 
Ing. Košnár – ešte k predchádzajúcej problematike podal návrh, aby MsÚ – oddelenie 
výstavby spracovalo tabuľku, v ktorej bude uvedené , ktoré cesty sa majú vybudovať, ktorá 
časť cesty sa má opraviť s predpokladaným rozpočtom, aby sa poslanci vedeli rozhodnúť. 
V priebehu roka sa o takýchto pripomienkach - požiadavkách veľa diskutuje, pri schvaľovaní 
rozpočtu na konci roka sa na niektoré môže pozabudnúť, preto je treba takýto materiál 
predložiť na konci roka pri schvaľovaní rozpočtu na ďalší rok. 
V zmysle rokovacieho poriadku bolo hlasovaním udelené slovo občanovi mesta. 
Ing. Mísař predložil pripomienky : 

- návrh na umiestnenie pamätnej tabule na rod. Dome Ul.Šoltésovej č.3, kde mala 
bývať národná umelkyňa Elena Holeczyová i ďalšie osobnosti, 

- riešiť zvažujúce sa chodníky (nebezpečné pre občanov s paličkou), 
- riešiť zrušenie prechodu pre chodcov z Obrancov mieru do MŠ cez Kollárovu ulicu 

(chodia deti – MŠ), zrušiť prechod na rohu pri kasárňach z Ul. J.Kréna, nevyužíva sa, 
malý pohyb občanov, 

- zverejniť na vhodnom mieste (MsÚ) osobnosti mesta, 
- poďakoval pracovníkov TSM za úpravu chodníka oproti pošte pri Ul.Hurbanovej. 
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12. Schválenie uznesení, záver 
 

Predsedkyňa návrhovej komisie Mgr. Malovcová prečítala návrhy uznesení č.29/2012-
MsZ, 30/2012-MsZ a 36/2012-MsZ, ktoré neboli predmetom hlasovania. Poslanci uznesenia 
jednohlasne schválili. 
 
Ing. Trstenský poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie zasadnutia poslancov. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý 
                                                                                                  primátor mesta 

 
 
 
 
 
Overovatelia : 
 
Mgr. Tatiana Skovajsová       ........................................... 
 
p. Miroslav Hrách                   ............................................ 

 
 
 
 
 
Zapísala : Vaňková 
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