
Z á p i s n i c a 
 

z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 
dňa 28.júna 2016 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní :       podľa prezenčnej listiny,  
 
Neprítomní :  Ing. Vienerová, Mgr.Pavlíček  
 
Prizvaní :        riaditelia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, zástupca MsP 
                        prednosta SÚS, riaditeľka ZPS,  
 
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. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad 

Váhom k 31.12.2015  
7. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a schválenie 

spolufinancovania projektu : „Doplnenie strojového vybavenia na podporu 
triedeného zberu a mechanická úprava vytriedených zložiek odpadov“ v rámci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia“. 

8. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok      
      2016 – 2.zmena  
9. Návrh Dodatku č. 5  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad      

Váhom  č. 5/2011 – O miestnych daniach  
10. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č.5/2016  - 

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
mesta   

11. Návrh Programu hospodárskeho rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom pre 
programové obdobie 2016-2023 

12. Správy z následných finančných kontrol  
13. Odpovede na pripomienky poslancov 
14. Rôzne  
15. Schválenie uznesení, záver 
 

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
 
9. zasadnutie MsZ otvoril a privítal prítomných primátor mesta Ing. Trstenský. 

Konštatoval, že je prítomných 23   poslancov MsZ a oboznámil prítomných  s programom 
zasadnutia MsZ. Zo strany poslancov neboli k predloženému návrhu vznesené žiadne 
pripomienky, poslanci hlasovaním jednohlasne schválili program MsZ. 
  Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta Ing. Alenu Čachvalovú a Mgr. Petra Baču,    
zapísaním zápisnice poveril  p. Vaňkovú, pracovníčku MsÚ.  Hovorcom  MsR   pre 9. zasadnutie 
MsZ bola určená PhDr. Kvetoslava Hejbalová. 
 

2. Voľba návrhovej komisie 
 
Ing. Trstenský predložil návrh  na zloženie návrhovej komisie  : 
                 Predseda :  MUDr. Marián Mora 
                 Členovia :    JUDr. Vladimír Fraňo, p.Viera Nemšáková 



     Zo strany poslancov  neboli vznesené žiadne pripomienky, predložený návrh zloženia návrhovej 
komisie poslanci  jednohlasne schválili. 
 
                 3.  Kontrola uznesení  MsZ 

 
Informáciu o kontrole plnenia uznesení MsZ predložil Ing. Bača.  

Materiál je pod poradovým číslom 1. 
Uznesenie  č.103/2016-MsZ –  o  prevode vlastníctva majetku mesta formou zámeny 
pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Nové Mesto nad Váhom 
a spoločnosťou BKP REAL, s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2575/3B bolo splnené tak, že rozdiel 
medzi hodnotami zamieňaných pozemkov spoločnosť doplatila a bolo vydané rozhodnutie 
o vklade do KN.  
Uznesenie  č.106/2016-MsZ – o spôsobe prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku parcely 
registra C KN č. 1690/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m², nachádzajúceho sa na 
Tuškovej ul. v Novom Meste nad Váhom,  pani Ingrid Tinkovej, bytom Srnianska 7, bolo 
zverejnené na úradnej tabuli, na internetovej stránke mesta po dobu 15 dní . 
Uznesenie č.107/2016-MsZ  –  o predĺžení podnájmu v nebytových priestoroch 
podnájomcom AVE – moto, s.r.o.,  Nové Mesto nad Váhom na Ul. Tehelnej č. 1748/5 v 
Novom Meste nad Váhom a Jolane Homolovej, Piešťanská 2123/13, 915 01 Nové Mesto nad 
Váhom bolo splnené uzatvorením podnájomných zmlúv. 
Uznesenie č.108/2016-MsZ - o nadobudnutí nehnuteľností pozemkov a stavieb obytný súbor 
Tematínska 2,  do majetku mesta za cenu symbolické 1 € od stavebníkov – vlastníkov 
pozemkov je plnené tak, že sa vykonávajú úkony k uzatvoreniu zmluvy. 
Uznesenie č.109/2016-MsZ - o nadobudnutí nehnuteľností pozemkov a stavieb IBV Bzinská 
od  PPKM spol. s r.o., Ľ. Podjavorinskej 2575/3B, Nové Mesto nad Váhom, ako investora je 
plnené tak, že bola uzatvorená kúpna zmluva a bol podaný návrh na vklad. 
Uznesenie č.110/2016-MsZ - o zriadení vecného bremena na zaťaženie pozemkov vo 
vlastníctve mesta v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, Bratislava v 
rozsahu GP č. 496/2015 z 15.12.2015 bezplatne je splnené tak, že bola uzatvorená zmluva 
a bol podaný návrh na vklad do KN. 
Uznesenie č.111/2016-MsZ – o uzatvorení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nehnuteľností - 
stavieb technickej vybavenosti medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a spoločnosťou 
Stabilit, s. r. o., Podjavorinskej 9, Nové Mesto Nad Váhom, v ktorej sú upravené podmienky 
uzatvorenia kúpnej zmluvy je splnená jej uzatvorením. 
Uznesenie č.112/2016-MsZ – o schválení dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 
1/2015/ZBKZ-OPSM uzatvorenej dňa 15.1.2015 medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a 
spoločnosťou Stabilit, s.r.o., ktorej predmetom je uzatvorenie kúpnej zmluvy k stavbe  bytový 
dom II. – 67  b.j. ul. J.Kréna obsahom zmeny termínu kolaudácie je splnené tak, že bol 
dodatok k zmluve uzatvorený. 
Uznesenia č.113/2016-MsZ, 114/2016-MsZ, 115/2016-MsZ, 116/2016-MsZ, 117/2016-MsZ 
o schválení VZN a ich dodatkov boli splnené ich vyhlásením na úradnej tabuli mesta. 
Uznesenie č.118/2016-MsZ o dodatku k zriaďovacej listine ZPS bolo splnené jej 
vypracovaním a doplnením. 
Uznesenie č.119/2016-MsZ – o proteste prokurátora proti VZN je splnené preložením 
nariadenia na 9. zasadnutie. MSZ. 
Uznesenia č.103/2016-MsZ a 104/2016-MsZ  – boli informačné uznesenia bez ukladacej  
časti. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Informáciu zobrali poslanci na vedomie. 
 
 Uznesenie č.120/2016-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
 



4. Správa o činnosti MsR medzi 7. a 8.  zasadnutím MsZ 
 

Správu o činnosti MsR v období medzi 8.zasadnutím a 9. zasadnutím MsZ, kedy sa 
konala 9.schôdzka MsR dňa 26.mája 2016,   predložil prednosta MsÚ Ing. Dušan Današ. 
Oboznámil poslancov s   podrobným prehľadom  z rokovania 8.schôdzky MsR. 
Materiál je pod poradovým číslom 2. 
K predloženej správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky, poslanci MsZ 
zobrali správu na vedomie bez pripomienok. 

Uznesenie č.121/2016-MsZ 
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 

            (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
                 5.  Nakladanie s majetkom mesta  
 

Mgr. Šusteková predložila návrhy na nakladanie s nehnuteľnosťami mesta, 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 3. 
A. Predaj majetku mesta 

               Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, v zmysle § 9a) 
ods. 8 písm. e) zákona  č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa  Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta a to pozemok zameraný geometrickým plánom č.077/2016 
zo dňa 11.3.2016 označený ako parcela registra C KN č. 1690/2 druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 40 m², nachádzajúceho sa na Tuškovej ul. v Novom Meste nad 
Váhom, k. ú. Nové Mesto nad Váhom, pani Ingrid Tinkovej, bytom Srnianska 7, 915 01 Nové 
Mesto nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu  50 €/m². 
Navrhovaná cena pozemku bola stanovená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Igorom 
Ištokom  na sumu  50 €/m², čo pri celkovej výmere 40 m² činí 2000 € (slovom dvetisíc                
eur). 
Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku bol schválený Mestským zastupiteľstvom 
uznesením č. 106/2016-MsZ zo dňa 26.apríla 2016 ako prevod majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa.  
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  MsZ schvaľuje prevod 
vlastníctva nehnuteľného majetku obce.  
Mesto navrhuje, aby MsZ tento  prevod vlastníctva schválilo ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol zverejnený na 15 dní pred schvaľovaním 
prevodu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  
PhDr. Hejbalová (ďalej  hovorca MsR)  – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
p.Nemšáková (predsedníčka komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja 
mesta – ďalej KFSM)  odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.122/2016-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.122/2016-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
B. Prenájom majetku mesta – prípady  hodné osobitného zreteľa                                                                                                                         
 Návrhy na predĺženie podnájomných zmlúv podnájomcom:        
1. ME- TRADEX  s.r.o.,  Severná 25, Nové Mesto nad Váhom požiadala o predĺženie 

Zmluvy o podnájme nebytových priestorov, týkajúcej sa podnájmu nebytových priestorov 
na Ul. 1.mája 314 v Novom Meste nad Váhom.  



Nebytové priestory o celkovej výmere 16,73 m² sú využívané na účel – kľúčová služba, 
zámočníctvo. Cena za podnájom činí 45,14 €/ m²/rok bez DPH.  
Spoločnosť je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2012, do nebytových 
priestorov vložila vlastné finančné prostriedky na vymaľovanie interiéru, výmenu podlahy 
a celkovej rekonštrukcie WC. 
Návrh na predĺženie podnájmu – na dobu určitú -  na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
2. Miroslav Mach, Nové Mesto nad Váhom požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme 

nebytových priestorov týkajúcej sa podnájmu nebytových priestorov na Ul. Hurbanovej 
772 v Novom Meste nad Váhom.  

Nebytové priestory o celkovej výmere 94,74 m² sú využívané pre účely služieb – predajné 
priestory. Cena za podnájom činí 55,83 €/m²/rok bez DPH. 
Podnájomca je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2001,  dohodnutý 
podnájom platí pravidelne v zmysle uzatvorenej podnájomnej zmluvy.  
Návrh na predĺženie podnájmu – na dobu určitú -  na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
3. Ján Atalovič – Hodinárstvo, Nové Mesto nad Váhom požiadal o predĺženie Zmluvy o 

podnájme nebytových priestorov týkajúcej sa podnájmu nebytových priestorov na Ul. J. 
Hašku 6  v Novom Meste nad Váhom.  

Nebytové priestory o celkovej výmere 88,00 m² sú využívané pre účely služieb – opravovňa 
hodín, predajňa šperkov a hodín. Cena za podnájom činí 123,81 €/m²/rok bez DPH. 
Podnájomca je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 1999. Finančné   
prostriedky vynaložené do rekonštrukcie nebytového priestoru vo výške 10 000 € použil na 
stavebné práce, rekonštrukciu kúrenia a nové podlahy. Dohodnutý podnájom platí pravidelne 
v zmysle uzatvorenej podnájomnej zmluvy.  
Návrh na predĺženie podnájmu – na dobu určitú – 5 rokov za nezmenených podmienok. 
4. Ivana Hrabinová,  Čachtice požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových 
priestorov týkajúcej sa podnájmu nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 811  v Novom 
Meste nad Váhom.  
Nebytové priestory o celkovej výmere 20,78 m² sú využívané pre účely služieb – kancelária 
poisťovne Generali. Cena za podnájom činí 35,00 €/m²/rok bez DPH. 
Podnájomkyňa je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2011. Dohodnutý 
podnájom platí pravidelne v zmysle uzatvorenej podnájomnej zmluvy.  
Návrh na predĺženie podnájmu – na dobu určitú – 5 rokov za nezmenených podmienok.  
5.  Občianske združenie Materské centrum Bambi ,  Nové Mesto nad Váhom 
požiadalo o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov týkajúcej sa podnájmu 
nebytových priestorov v Základnej umeleckej škole Juraja Krénu na Štúrovej ul. č. 590/31  
v Novom Meste nad Váhom.  
Nebytové priestory o celkovej výmere 208,73 m² sú využívané pre účely – verejnoprospešná, 
výchovnovzdelávacia a osvetová činnosť. Cena za podnájom činí 1 €/rok. 
Združenie je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2011. Dohodnutý 
podnájom platí pravidelne v zmysle uzatvorenej podnájomnej zmluvy s CVČ Nové Mesto nad 
Váhom. 
Návrh na predĺženie podnájmu – na dobu určitú – 5 rokov za nezmenených podmienok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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 navrhujeme predĺženie 
podnájomných zmlúv posúdiť ako prípady hodné osobitného zreteľa, o ktorých MsZ 
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol zverejnený na dobu 15 dní pred  schvaľovaním 
podnájmov Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  
Hovorca MsR  – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Predseda KFSM – komisia  odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.123/2016-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 



 Uznesenie č.123/2016-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
C.  Návrh na zriadenie vecného bremena 

Návrh na zaťaženie pozemkov vo vlastníctve mesta vecným bremenom pre 
oprávneného spoločnosť SPP- distribúcia, a.s. Bratislava na základe zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl.4, ods.3.14 Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta predkladáme  
V súvislosti s realizáciou stavby „Obchodná zóna lokalita TESCO Nové Mesto nad Váhom“, 
stavebný objekt: SO – 401 Prekládka VTL plynovodu požiadal investor RGB Javorina, s.r.o. 
pre spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., o zriadenie vecného bremena VTL plynovodu  na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta zapísaných  na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, 
katastrálnom odbore, v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Nové Mesto nad 
Váhom, na liste vlastníctva č. 3160, ide o pozemky nachádzajúce sa na Piešťanskej ulici.  
Vecné bremeno spočíva v práve uloženia inžinierskych sietí (VTL plynovod) na pozemkoch 
mesta vo vyznačenom rozsahu v prospech SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava 26.  Vecné bremeno navrhuje mesto zriadiť odplatne za jednorazovú úhradu 
v celkovej výške 3790 € (slovom tritisícsedemstodeväťdesiat eur). Hodnota vecného 
bremena bola ocenená znaleckým posudkom č. 27/2016 zo dňa 11.03.2016 vypracovaným 
Ing. Jurajom Nagyom a Ing. Stanislavom Kalafutom, znalcami Ústavu stavebnej ekonomiky, 
Bratislava. 
Hovorca MsR  – MsR odporučila návrh na zriadenie vecného bremena schváliť bez 
pripomienok. 
Predseda KFSM – komisia  odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.124/2016-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.124/2016-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2. 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
D.  Návrh na schválenie podmienok  zmluvy o budúcej zmluve na  zriadenie vecného 
bremena  -  Západoslovenská  distribučná a.s., Bratislava 

Návrh na schválenie podmienok zmluvy o budúcej zmluve na zaťaženie pozemkov vo 
vlastníctve mesta vecným bremenom na základe zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a podľa čl.4, ods.3.14 Zásad hospodárenia s majetkom mesta  
Spoločnosť HARVIS, s.r.o. v súvislosti s realizáciou stavby „Úprava distribučných 
rozvodov, Ul. Priemyselná, Nové Mesto nad Váhom, VNK“ požiadala  o uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecných bremien na pozemkoch mesta. Ide 
o pozemky, ktoré sa nachádzajú na rozhraní Ul. Priemyselnej a Ul. Banskej.  
Na vyššie uvedených pozemkoch plánuje výstavbu novej distribučnej trafostanice 
a realizáciu distribučných rozvodov v trase pôvodných vzdušných rozvodov. Stavbu bude 
realizovať Západoslovenská  distribučná a.s., Bratislava. 
Predmetom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  bude zriadenie vecného 
bremena spočívajúceho v povinnosti budúceho povinného, ako vlastníka budúcej zaťaženej 
nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení v rozsahu stavby „„Úprava 
distribučných rozvodov, ulica Priemyselná, Nové Mesto nad Váhom, VNK“  

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie; 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a  
činností uvedených v písm. a) a b); 



 
Z toho dôvodu mesto navrhuje schváliť  uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie 
vecných bremien na pozemkoch mesta. Zmluva o zriadení vecných bremien bude 
uzatvorená najneskôr do šesť mesiacov od kolaudácie stavby. 
Mesto navrhuje zriadiť vecné bremeno odplatne podľa znaleckého posudku. 
Hovorca MsR  – MsR odporučila návrh  schváliť bez pripomienok. 
Predseda KFSM – komisia  odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.125/2016-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.125/2016-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
E. Informácia o výsledku vyhlásených obchodných verejných súťaží 
1. Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností – - stavba súpis. č. 10 – dom na 
Námestí slobody postavený na parcele č. 167 a pozemok parcela registra C KN č. 167 
zastavané plochy a nádvoria  o výmere 762 m², bola neúspešná. Do konca lehoty na 
predkladanie návrhov nebol vyhlasovateľovi predložený ani jeden súťažný návrh. 
2. Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností – skladov v areáli bývalých 
vojenských skladov na Železničnej ul. v Novom Meste nad Váhom, bola neúspešná. Do 
konca lehoty na predkladanie návrhov nebol vyhlasovateľovi predložený ani jeden súťažný 
návrh. 
Hovorca MsR  – MsR zobrala informáciu na vedomie. 
Predseda KFSM – komisia  zobrala informáciu na vedomie bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.126/2016-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.126/2016-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
 
 

6. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad 
Váhom k 31.12.2015  
 

Hodnotiacu správu predložil Ing. Današ. 
Materiál je pod poradovým číslom  4.  
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2015 je vypracovaná 
v zmysle § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 
ods.5 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov a §4 ods.3 písm. b) zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.  
Mesto splnilo príjmy vo výške 16 395 544,- € a výdavky čerpalo vo výške 14 079 908,-€, 
TSM splnili výnosy vo výške 4  687 958, € a náklady čerpali vo výške 4 445 445,-€ a MsKS 
splnilo výnosy vo výške 488 952,-€ a náklady čerpalo vo výške 507 632,-€. 
Mesto prevzalo prebytok za rok 2015 vo výške 2 284 704,59 €, ktorý v zmysle § 16 ods.6 
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zdrojom rezervného fondu. 
Jednotlivé príjmové a výdavkové položky boli plnené uspokojivo v zmysle rozpočtu a sú 
podrobne rozpísané  za mesto a príspevkové organizácie v predloženom materiáli.  
Hovorca MsR  – MsR odporučila správu schváliť bez pripomienok. 
Predseda KFSM – komisia  odporučila správu schváliť. 



Diskusia : bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.127/2016-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.127/2016-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 

 

 

   
7. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a schválenie 

spolufinancovania projektu : „Doplnenie strojového vybavenia na podporu 
triedeného zberu a mechanická úprava vytriedených zložiek odpadov“ v rámci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia“. 
 
Návrh na  schválenie žiadosť o NFP z Operačného programu Kvalita životného 

prostredia vyhlásenú Ministerstvom Životného prostredia  a schválenie spolufinancovania 
projektu „Doplnenie strojového vybavenia na podporu triedeného zberu a mechanická 
úprava vytriedených zložiek odpadov“ v rámci Operačného programu Kvalita životného 
prostredia predložila Mgr. Pavlíčková. 
Materiál je pod poradovým číslom 5. 
Uviedla, že ide o jednu z prvých výziev v novom programovom období 2014-2020.  
Týmto projektom má mesto záujem obstarať techniku pre Technické služby mesta a to: 
zberové vozidlo , zametacie vozidlo , mobilný drvič konárov a 400 ks –120 l zberných nádob 
na biologicky rozložiteľný odpad. 
Suma celkových oprávnených výdavkov je priemerom troch cien vozidiel, vychádzajúcich 
z prieskumu trhu, ktorý musel byť realizovaný pred podaním žiadosti. K sume sú pripočítané 
výdavky za stálu informatívnu tabuľu a dočasný pútač. 95 % finančných prostriedkov z tejto 
sumy mesto žiada o NFP a 5% čo je  28 460 EUR, je spolufinancovanie mesta.  
Rozpočet je maximálny , pretože v prípade , že žiadosť bude schválená , mesto vyhlási 
verejné obstarávanie – cez EKS ( elektronický kontraktačný systém ) a je predpoklad , že 
suma sa zníži.  
Diskusia :  
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.128/2016-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.128/2016-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
 
 

8. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok      
           2016 – 2.zmena  
 
 Návrh predložil Ing. Današ. 
Materiál je pod poradovým číslom 6. 
Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný spolu príjmy a výdavky  vo výške 22 119 677 eur.  
V príjmovej časti sú zapracované úpravy jednotlivých dotácií podľa skutočne prijatých alebo 
avizovaných prostriedkov. Rozpočtovaný je príspevok obdržaný z recyklačného fondu, 
upravené sú vlastné príjmy škôl, vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov a príspevok Úradu 
práce na základe projektu „ Šanca sa zamestnať“ pre dvoch pracovníkov.  
V kapitálových príjmoch sú rozpočtované dotácie na odstránenie havarijných stavov škôl na 
Ul. Tematínskej a Nálepkovej, dotácia na realizáciu projektu rekonštrukcie telocvične 
Bzinská ul.  V rámci operačného programu životné prostredie mesto požiadalo o dotáciu na 



nákup 400 ks zberných nádob vo výške 9 572 eur a nákup zberového vozidla, komunálneho 
vozidla a drtiča konárov vo výške 531 149 eur. 
Hovorca MsR  – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Predseda KFSM – komisia  odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
 
Diskusia :  
Ing. Jakovlev – pod aký subjekt bude spadať zrekonštruovaná telocvičňa v kasárňach, čo 
všetko je predmetom rekonštrukcie? 
Ing. Trstenský – telocvičňa bude spadať pod ZŠ Ul. odborárska. Rekonštrukcia sa týka 
opravy vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, kúrenia - nové rozvody tepla, úprava 
sociálnych zariadení, nové okná, zateplenie budovy, rekonštrukcia strechy, nevyhnutné 
opravy podlahy, palubovka by sa meniť nemala, je v dobrom stave. Celková cena 
rekonštrukcie bude vygenerovaná cez verejnú obchodnú súťaž, ktorá bude nasledovať po 
schválení investičného zámeru. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.129/2016-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.129/2016-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
 
 

9. Návrh Dodatku č. 5  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad      
      Váhom  č. 5/2011 – O miestnych daniach  
 

Návrh predložil Ing. Današ. 
Materiál je pod poradovým číslom 7. 
Na ostatnom zasadnutí MsZ poslanci prejednávali protest prokurátora voči VZN mesta 
č.5/2011 so zameraním na miestne dane – daň za psa, daň za verejné priestranstvá, daň za 
ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. Previerkou, ktorú 
vykonal prokurátor  boli zistené nedostatky v niektorých ustanoveniach VZN,  upravujúce 
predmetné miestne dane, nezrovnalosti, resp. nesúlad so zákonnou úpravou – zákonom 
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
Poslanci vyhoveli v plnom rozsahu protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Novom 
Meste nad Váhom a prijali uznesenie, ktorým uložili  vypracovať dodatok k predmetnému 
VZN, ktorým sa zrušia napadnuté ustanovenia, resp. nahradia novými ustanoveniami a takto 
upravený dodatok predložiť poslancom v lehote do 90 dní od podania protestu prokurátora. 
Hovorca MsR  – MsR návrh dodatku odporučila schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.130/2016-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.130/2016-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 

 
10. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom 

č.5/2016  - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta   
 
Návrh predložil Ing. Veselka. 

Materiál je pod poradovým číslom  8. 



Národná rada Slovenskej republiky schválila 17.03.2015 nový zákon č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“), ktorý sa stal účinným dňa 01.01.2016. Zákon 
priniesol komplexnú zmenu pravidiel v odpadovom hospodárstve a zmenu vo financovaní 
triedeného zberu odpadu. 
V zmysle      § 135 ods. 15 zákona o odpadoch, mesto je povinné do 30.06.2016  uviesť 
svoje všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi do súladu s novým zákonom o odpadoch a zároveň upraviť triedený 
zber podľa požiadaviek zákona. Vzhľadom k uvedenej skutočnosti bol vypracovaný návrh 
nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom. 
V predkladanom VZN sú v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva upravené 
podrobnosti o nakladaní s odpadmi, spôsobe zberu, triedenia odpadu a iné. 
Najvýznamnejšie zmeny z pohľadu mesta sú pri triedenom zbere odpadu z obalov 
a neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky). Zavádza sa princíp rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov – povinnosť výrobcov postarať sa o odpad od jeho začiatku až po 
jeho spracovanie. V  praxi to znamená, že financovanie triedeného zberu odpadov 
prechádza zo samosprávy na výrobcov a dovozcov vybraných výrobkov resp. príslušnú 
organizáciu zodpovednosti výrobcov. Organizácia zodpovednosti výrobcov bude priamo 
zberovej spoločnosti hradiť náklady na triedený zber. Podmienky triedenia sú priamo 
špecifikované v predkladanom VZN. Veľká zmena sa týka drobného stavebného odpadu 
(DSO). Mesto je povinné zaviesť množstvový zber  DSO, za ktorý sa platí poplatok, pričom 
výška poplatku je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom 
odpadu, čím sa spravodlivo určí zodpovednosť občanov. Poplatok sa platí v hotovosti priamo 
pri odovzdávaní DSO na prekládkovej stanici v Mnešiciach. Sadzba poplatku bola schválená 
vo Všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady (výška poplatku je 16 €/t). Ďalšia dôležitá zmena nastáva aj vo vzťahu 
k podmienkam triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Zavádza sa 
štandard triedeného zberu, pričom ak ide o individuálnu bytovú výstavbu (rodinné domy), 
mesto musí zabezpečiť, aby každá domácnosť mala zbernú nádobu s min. objemom 120 l., 
pričom frekvencia odvozu musí byť min. 1 x za 14 dní a zber musí byť vykonávaný v období 
mesiacov marec až november. VZN preberá tieto podmienky stanovené zákonom 
o odpadoch a vykonávacími vyhláškami, pričom zberné nádoby na odpad zo záhrad budú do 
domácností rozmiestňované postupne do konca roka 2016.Vo veci triedeného zberu 
kuchynského odpadu od fyzických osôb mesto naďalej uplatňuje zákonnú výnimku a nebude 
tento nateraz vykonávať. Dôvody nezavedenia triedeného zberu kuchynských odpadov od 
fyzických osôb sú podrobne uvedené v predkladanom VZN (ide o technické problémy 
vykonávania zberu tohto odpadu a ekonomickú neúnosnosť, pretože náklady na nakladanie 
s týmto odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo 
zákonom ustanovenej hornej hranice miestneho poplatku). Predkladané VZN je vypracované 
v súlade so štruktúrou všeobecne záväzného nariadenia, ktorú spracovalo Ministerstvo 
životného prostredia SR ako usmernenie k zákonu o odpadoch. Návrh bol prerokovávaný 
v komisii pre ochranu životného prostredia , ktorá návrh pripomienkovala v článku 
o nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a parkov a zmeny prevádzkových 
hodín na zbernom dvore na Ulici banskej pre odovzdávanie biologicky rozložiteľného 
odpadu. 
Hovorca MsR  – MsR návrh VZN odporučila schváliť s pripomienkami, ktoré sú 
v predkladanom materiáli zakomponované. 
Diskusia :  
Mgr. Bača – aké sú skúsenosti s uhrádzaním drobného stavebného odpadu, nezhoršila sa 
situácia s nepovolenými skládkami? 
Ing. Veselka – občania dávajú tento odpad aj do zelených kontajnerov, ktorý sa už sa triediť 
nedá, je zmiešaný so zmesovým komunálnym odpadom a odpad ide na skládku. 
Mgr. Skovajsová – problém by sa dal riešiť v panelových domoch cestou domovníkov. 
Domovník by mal vedieť o rekonštrukcii bytu, mal by to ohlásiť mestu. 
Po ukončení by sa mal občan preukázať mestu dokladom, že odpad odviezol na skládku. 



 
Ing. Trstenský – mesto sa bude problémom zaoberať, zvýši kontrolnú činnosť, nájde vhodný 
spôsob (oznamovacia povinnosť občana voči mestu, v rámci ktorej by uviedol predpokladaný 
náklad odpadu, doložil by lístky o odovzdaní odpadu, ...). 
RNDr. Gregušová – bude potrebné stanoviť sankcie a informovať o nich občanov. 
MUDr. Mora – v prvom rade je potrebné zvýšiť kontrolu ohlasovacej povinnosti voči mestu, 
dôležitý je doklad o odovzdaní odpadu. V činžových domoch zapojiť do tohto procesu 
domovníkov. 
Záver : mesto pripraví na najbližšiu MsR návrh postupu – predpisu, ako majú občania 
postupovať.  
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.131/2016-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.131/2016-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
 
 

11. Návrh Programu hospodárskeho rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom pre 
programové obdobie 2016-2023 

 
Návrh predložila Mgr. Pavlíčková. 
Materiál je pod poradovým číslom 9. 
Program hospodárskeho rozvoja mesta (PHRM) je jedným zo základných dokumentov 
mesta. Je spracovaný podľa metodiky novely zákona č.309/2014, jeho schválenie je jednou 
z podmienok pre uchádzanie sa o finančný príspevok z EÚ. PHRM mesto spracovávalo 
v spolupráci s Trenčianskou regionálnou rozvojovou agentúrou.  
PHRM je rozdelený do niekoľkých častí : analytickej, ktorá zahŕňa demografické údaje, 
kultúrny potenciál mesta, údaje o fungovaní mesta, jeho organizácií, firmách. Ďalšia časť je 
strategická, zahŕňajúca kľúčové faktory rozvoja v oblasti demografie, hospodárstva, 
občianskej infraštruktúry, technickej infraštruktúry, životného prostredia, cestovného ruchu. 
Ďalšia programová časť zahŕňa priority a opatrenia – napr. rekonštrukcia technickej 
a občianskej infraštruktúry mesta, podpora mládeže (školstva), podpora bytovej výstavby,  
zvyšovanie kvality trávenia voľného času - podpora voľnočasových aktivít, podpora nákupu 
technického vybavenia. Ďalšia realizačná - tabuľková časť obsahuje jednotlivé ukazovatele 
s názvom aktivity, plánovanou hodnotou a dobou realizácie. V poslednej – finančnej časti sú 
jednotlivé aktivity s uvedením finančných nákladov. 
Mgr. Pavlíčková uviedla , že materiál bol pripomienkovaný poslancami MsZ, oboznámila 
poslancov s jednotlivými pripomienkami, ktoré boli do materiálu zapracované. 
Diskusia :  
JUDr.Fraňo – je to významný dokument mesta, myslí si však, že je potrebné na tomto 
dokumente ešte zapracovať, hlavne z hľadiska stanovenia konkrétnych cieľov a na tieto 
nadviazať v programovej, realizačnej a finančnej časti. 
MUDr.Mora – podporuje názor poslanca Fraňu, materiál predstavuje súčasný stav, 
neuvádza, čo môže mesto v budúcnosti spraviť, chýbajú jasne definované ciele. 
Mgr. Bača, Ing. Kopunec – materiál hodnotia veľmi pozitívne. 
Ing. Trstenský – predložený dokument je otvorený, vytvára priestor na vypracovanie plánov 
do budúcnosti. V súčasnosti je potrebné tento dokument schváliť, pretože je jedným 
z niekoľkých dokumentov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o NFP z Operačného 
programu Kvalita životného prostredia vyhlásenú Ministerstvom Životného prostredia  
a schválenie spolufinancovania projektu „Doplnenie strojového vybavenia na podporu 
triedeného zberu a mechanická úprava vytriedených zložiek odpadov“. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.132/2016-MsZ. 
 



Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.132/2016-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
 

12. Správy z následných finančných kontrol  
 
Ing. Bača predložil správy o výsledku z následnej finančnej kontrole v subjektoch : 

Mesto Nové Mesto nad Váhom, rozpočtová organizácia mesta a Základná umelecká škola 
J.Kréna Nové Mesto nad Váhom, rozpočtová organizácia. 
Materiál je pod poradovým číslom 10 . 
Hlavný kontrolór predkladá podľa § 18 f, ods.1,písm.d zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení mestskému zastupiteľstvu správy o výsledkoch kontroly. V súlade s týmto 
ustanovením je predkladaná uvedená správa. 
Ing. Bača uviedol kontrolované oblasti a nedostatky zistené kontrolou uvedené 
v predkladanej správe. 
Hovorca MsR  – MsR zobrala správy na vedomie bez pripomienok. 
Diskusia :  
Ing.Špánik – pohľadávka spoločnosti BOLT, s.r.o. voči mestu – ako mieni mesto pokračovať 
vo vymáhaní pohľadávky? 
Ing. Trstenský  - pohľadávka je v súčasnej dobe uznaná. Mesto zvažuje v ďalšom postupe 
zriadiť záložné právo dohodou na budovu sociálnych zariadení, ktorá je vo vlastníctve 
dlžníka.. 
Ako už uviedol niekoľkokrát i na zasadaní MsZ, tento rok bude musieť mesto prijať rezolútne 
stanovisko k existencii Zelenej vody. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.133/2016-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.133/2016-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
 
 

13. Odpovede na pripomienky poslancov 
 
PhDr. Hejbalová zodpovedala na pripomienky poslancov vznesených na ostatných 

zasadnutiach MsZ. 
Materiál je pod poradovým číslom 11 .  
Poslanci vzali informáciu na vedomie. 
 
 
 

14. Rôzne  
 
V bode rôzne vystúpili : 
Mgr. Šteklerová – požiadala o umiestnenie plota (Záhumenice – obchod) od chodníka smer 
na Srniansku cestu, je tu pieskovisko a húpačkou pre deti - ohrozená bezpečnosť detí. 
Ďalej upozornila na problém rušenia vtákov z pohľadu konania ohňostrojov. V letných 
mesiacoch je hniezdenie vtákov a ohňostroj pôsobí na ne nekonečne rušivo. 
Ing. Trstenský – požiadavka na plot je už na MsÚ. 



Čo sa týka ohňostrojov – mesto pripravuje všeobecne záväzné nariadenie o používaní 
pyrotechniky v meste, chce nájsť optimálne riešenie na obmedzenie pyrotechniky v meste 
a stanoviť pravidlá na jej používanie. 
P.Nemšáková – nesvieti svetlo vo vnútrobloku –Tematínska ulica, porucha bola nahlásená, 
porucha trvá už niekoľko týždňov. 
Ing. Veselka – na TSM nebol takýto podnet daný. Informáciu preveria TSM. 
Bc. Kudlík – rýchlosť rôznych informácií zo strany mesta smerom k občanom je slabá, 
pociťuje to i ako poslanec, slabá informovanosť na portáli mesta,občania nevedia kde sa 
majú obrátiť pri rôznych problémoch (osvetlenie, chodníky, výtlky). 
Ing. Bača – reagoval na pripomienku. Občania môže svoje pripomienky, názory, problémy 
prezentovať na webovej stránke mesta „FÓRUM“, príslušný zamestnanec sa problémom 
následne zaoberá. 
Bc.Kudlík – ak je to tak, je potrebné o tom občanov informovať, že je taká možnosť. 
PhDr. Kazda – poukázal na nekvalitne vykonané úpravy ciest, napr. posledná úprava 
Ul.M.R.Štefánika – cca na 4 miesta sú hrby, vlny. 
Ing. Trstenský  - použitou technikou (kalový zákryt, mikrokoberec) nedochádza k vyrovnaniu 
nezrovnalostí na ceste, kopíruje sa existujúci stav vozovky. 
Ing. Vyzváry – stav komunikácií nedávno rekonštruovaných, konkrétne Ul.Bernolákova, 
Sasinkova, ulice sú tak isto po rekonštrukcii v zlom stave. 
Ing. Trstenský – mesto preverí túto informáciu. 
Ing. Vyzváry – čo sa spravilo za poslednú dobu zo strany mesta k skvalitneniu Zelenej vody, 
ako je pripravená Zelená voda na letnú sezónu, zakúpenie stroja na kosenie vodnej hladiny 
sa mestu osvedčil? 
Ing. Trstenský – mesto Zelenú vodu neprevádzkuje, sú tam subjekty, ktoré ju prevádzkujú. 
Stroj sa osvedčil, hladina vody je čistá a vhodná na kúpanie. 
Ing. Čechvalová – vyslovila poďakovanie všetkým organizátorom, ktorí sa podieľali na 
organizovaní Dňa mesta, akcia bola zvládnutá na veľmi dobrej úrovni. 
Mgr. Bača – tlmočí pochvalu za výber hudobnej produkcie v rámci Dňa mesta. 
Požiadal, aby pri uvedení sociálneho taxíka do prevádzky, bol vodič taxíka k ľuďom 
maximálne ústretový, slušný, komunikatívny, ide o starších ľudí. 
MUDr.Mora – pripomenul požiadavku z 1/2016 z MsR – zakúpiť pre MsÚ (ŠH,AFC) 
defibrilátor, umiestnenie ukazovateľov rýchlosti motorového vozidla pri vjazdoch do mesta, 
kedy bude spravený prechod pre chodcov na Ul. Trenčianskej. 
Ing. Trstenský – prechod by mal byť tento rok hotový, defibrilátory budú zakúpené, 
ukazovatele rýchlosti – pripomienka bude riešená. 
Ing. Špánik – požiadal riešiť stály problém chýbajúcich WC na Námestí slobody, umiestniť 
ich v nevyužitých priestoroch mesta. 
Ing. Trstenský – problémom sa mesto zaoberá, pripravuje sa projektová dokumentácia na 
rekonštrukciu budovy 2/2 na Námestí slobody, mesto hľadá riešenie na zakomponovanie 
tejto požiadavky.  
Hlasovaním, v zmysle rokovacieho poriadku poslancov bolo udelené slovo občanovi mesta : 
MUDr.Zuzana Pastiriková predložila žiadosť o rekonštrukciu detského ihriska na sídlisku 
Hájovky, týkajúcu sa hracích komponentov a dopadovej plochy. 
Uviedla, že na jednom z najväčších sídlisk v meste, akým sídlisko Hájovky je, chýba kvalitné 
detské ihrisko. Súčasné drevené komponenty sú spráchnivené, prehnité, kovové spoje 
rozlomené. I keď je ihrisko zo strany mesta opravované, je to bez efektu. Hracia plocha je 
značne zdevastovaná, dopadová plocha nezodpovedá bezpečnostným štandartom, čo 
ohrozuje zdravie detí a hrozí nebezpečenstvo úrazov. 
Súčasťou žiadosti, ktorá bola odovzdaná na MsZ prednostovi MsÚ Ing. Današovi bola 
odovzdaná petícia s podpismi obyvateľov Nového Mesta nad Váhom, ktorí v nej vyjadrujú 
podporu a súhlas s obsahom žiadosti. 
Hlasovaním bolo udelené slovo občanovi mesta. 
P.Miloslav Liška požiadal o osvetlenie garáží na Bratislavskej ulici. Priestory pri garážach sú 
dlhodobo znečisťované, zdržujú sa tu osoby zanechávajúce po sebe odpadky, fľaše 



z alkoholu a iné, okolité garáže sú posprejované, je tu vyvážaný odpad zo záhrad a starý 
nepotrebný nábytok. 
 
 
 

15. Schválenie uznesení, záver 
 
Predseda  návrhovej komisie MUDr. Mora prečítal návrhy uznesení č.120/2016-MsZ 

a 121/2016-MsZ, ktoré neboli predmetom hlasovania. Poslanci uznesenia jednohlasne 
schválili (mandátová správa – prítomných 23  poslancov).  
Ing. Trstenský  ukončil rokovanie MsZ.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ing. Jozef  T r s t e n s k ý  

                                                                                primátor mesta 
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Zapísala : Vaňková 

 

 

 
 


