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Z á p i s n i c a 
 

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 
dňa 08. septembra 2020 

 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní:  Ing. Miroslav Vidlička, JUDr. Filip Vavrinčík 
 
Prizvaní:        riaditelia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, veliteľ MsP, 
                       prednosta SÚS 
 

Program: 
 
1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie 

programu  
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení  
4. Správa o činnosti MsR medzi 9. Z MsZ  a 10. Z MsZ 
5. Nakladanie s majetkom mesta  
6. Návrh Dodatku č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2018-VZN o určení 

výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení 
výšky mesačných príspevkov detí a žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  

7. Budovanie optickej siete mesta v súčinnosti so spoločnosťami Slovak Telekom a.s. 
a Orange Slovensko a.s. – návrh podmienok realizácie 

8. Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad 
Váhom k 30.6.2020  

9. Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku 
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020  

10. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2020 – 
2. zmena  

11. Správy z následných finančných kontrol  
12. Odpovede na pripomienky poslancov  
13. Rôzne 
14. Záver 
 
 

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

 
Primátor mesta Ing. Trstenský otvoril 10. zasadnutie MsZ a privítal poslancov a ostatných 
prítomných. Na začiatku rokovania sa zaprezentovalo 22 poslancov mestského zastupiteľstva, 
mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Z neúčasti na  rokovaní mestského 
zastupiteľstva sa ospravedlnili Ing. Miroslav Vidlička a JUDr. Filip Vavrinčík. 
 
Primátor mesta Ing. Trstenský určil overovateľov zápisnice – Mgr. Peter Bača a Ing. František 
Mašlonka, zapísaním zápisnice bola poverená  Ing. Alena Čechvalová, zamestnankyňa MsÚ.  
Hovorcom  MsR   pre 10. zasadnutie MsZ bol určený Ing. Mário Vyzváry.  
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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.  
K programu rokovania neboli vznesené pripomienky, primátor mesta vyzval prítomných 
k hlasovaniu o programe rokovania. 
Hlasovaním: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali - 0, bol program rokovania 10. riadneho 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom schválený v zmysle 
zverejneného návrhu programu rokovania. 
  

Uznesenie č.234/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
Svoju účasť na zasadnutí oznámili zástupcovia hromadných informačných prostriedkov: Televízia 
Pohoda Nové Mesto nad Váhom. 
 

       2. Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: 
           
Predseda:  Ing. Milan Špánik   
Členovia:                      Ing. Iveta Antalová 

                           Mgr. Jaroslav Košťál 
                  
Zo strany poslancov  neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 235/2020-MsZ. 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0 
Poslanci návrh jednohlasne schválili. 
 
 

Uznesenie č. 235/2020-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
                 3.  Kontrola uznesení  MsZ 

 
Informáciu o kontrole plnenia uznesení z 9. zasadnutia MsZ konaného dňa 07. júla 2020 
a predchádzajúcich MsZ predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Milan Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 1. 
Diskusia: bez pripomienok 
Primátor mesta požiadal o predloženie návrhu uznesenia ku kontrole plnenia uznesení. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 236/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0 
Poslanci MsZ zobrali informáciu na vedomie. 
 

Uznesenie č. 236/2020-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
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4. Správa o činnosti MsR medzi 8. Z MsZ  a 9. Z MsZ 
 
Správu o činnosti MsR v období medzi 9. a 10. zasadnutím MsZ, zo dňa 20. augusta 2020, 
kedy sa konala 10. schôdzka MsR, predložil prednosta MsÚ Ing. Dušan Današ. Oboznámil 
poslancov s  podrobným prehľadom  rokovania 10. schôdzky MsR. 
Materiál je pod poradovým číslom 2. 
K predloženej správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.  
Do rokovacej miestnosti vstúpil a následne sa zaprezentoval poslanec MsZ MUDr. Matej Bielik. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 237/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ zobrali správu na vedomie. 
 
 
 Uznesenie č. 237/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 

5. Nakladanie s majetkom mesta  

 

Návrh predložila: Mgr. Tatiana Šusteková 
Materiál je pod poradovým číslom: 3 
 

Predaj a prenájom  majetku mesta – prípady hodné osobitného zreteľa 

 

a) 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 prevádzok  je v súlade zo záujmami mesta a jeho občanov:  
 
 
1. Ladislav Písečný – UNISTAR, Kuzmányho 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 

34 488 880 
požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. J. Hašku č.789 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 68,81 m² sú využívané na 
účel: kaviareň. Cena za podnájom činí 148,25 eur/m²/rok bez DPH.  
Podnájomca je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 2004. Priebežne 
investuje do nebytových priestorov, by spĺňali podmienky účelu podnájmu a aj esteticky 
a príjemne pôsobil na pešej zóne. Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových 
priestorov má vyrovnané, platby uhrádza pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
       
 
2. Oľga Mitošinková – UNIVERZÁL, 916 23 Pobedím 210, IČO: 32 780 656 
požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. Lieskovská 2526/6 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 94,26 m² sú využívané na 
účel: prevádzka potravín. Cena za podnájom činí 38,30 eur/m²/rok bez DPH.  
Podnájomkyňa je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 2005,  do  
rekonštrukcie nebytových priestorov vynaložila počas doby podnájmu 45 000,00 eur. Finančné 
záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby uhrádza 
pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok.                           
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3.  Eva Uhrínová – Vizážistický salón Motýľ, Ul. M. R. Štefánika 811/1, 915 01 Nové Mesto 
nad Váhom, IČO: 34 553 011 
požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 811/1 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 17,79 m² sú využívané na 
účel: vizážistický salón. Cena za podnájom činí 23,94 eur/m²/rok bez DPH.  
Podnájomkyňa je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 1998. Do  
rekonštrukcie nebytových priestorov vynaložila počas doby podnájmu cca 1 300,00 eur na 
výmenu podlahovej krytiny, sanity a batérií, vymaľovanie NP vykonáva každé dva roky. 
Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby 
uhrádza pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok.                           
   
   
4. Valéria Brokešová – Kaderníctvo, Osloboditeľov 829, 916 21 Čachtice, IČO: 32 782 

217 
požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 811/1 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 104,17 m² sú využívané 
na účel: prevádzka kaderníctva. Cena za podnájom činí 29,31 eur/m²/rok bez DPH.  
Podnájomkyňa je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 1995,  do  
rekonštrukcie nebytových priestorov vynaložila počas doby podnájmu cca 20 000,00 eur. 
Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby 
uhrádza pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok.                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
5. Mgr. Gabriela Písečná - P&T Desing Agency s.r.o., Kuzmányho 2, 915 01 Nové Mesto 

nad Váhom, IČO: 40 827 739 
požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 811/1 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 17,94 m² sú využívané na 
účel: nechtový desing. Cena za podnájom činí 44,69 eur/m²/rok bez DPH.  
Podnájomkyňa je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 2004. Finančné 
záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby uhrádza 
pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok.                           
                             
                                                                                                                                 
6. TUYEN LE ANH, Považská 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 41 714 695 
požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Námestí slobody 22/24 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 140 m² sú využívané na 
účel: obchod s textilom a manikúra, pedikúra. Cena za podnájom činí 153,23 eur/m²/rok bez 
DPH.  
Podnájomca je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 2016. Finančné 
záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby uhrádza 
pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu neurčitú  za nezmenených podmienok.                           
                      
                                                                                                                                        
7. Eva Kucharovičová,  Ul. S. Jurkoviča č. 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 

32 784 325 
požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. J. Hašku č.785/4 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 52,90 m² sú využívané na 
účel: maloobchod s textilom a galantériou. Cena za podnájom činí 111,59 eur/m²/rok bez DPH.  
Podnájomkyňa je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 1995. 
Priebežne investuje do nebytových priestorov, aby spĺňali podmienky účelu podnájmu. 
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Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby 
uhrádza pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
       
 
8. Jiří Hotový,  Ul. Železničná 36, 916 01 Čachtice, IČO: 41 885 481 
požiadal o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov na Ul. Hviezdoslavova č. 1 
(Spoločenský dom) v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 196,54 
m² sú využívané pre účely prevádzkovania kaviarne a reštaurácie. Cena za podnájom činí 
36,00 eur/m²/rok.  
Podnájomca je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 2015. Finančné 
záväzky vyplývajúce z nájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby uhrádza pravidelne 
v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
 
Odôvodnenie osobitného zreteľa: 
 
Mesto Nové Mesto nad Váhom má záujem o zachovanie podnájmu nebytových priestorov s 
doterajšími podnájomcami. Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov 
majú uvedení podnájomcovia splnené. Mesto má t. č. voľné nebytové priestory, ktoré 
opakovane neúspešne ponúka na prenájom. 
Mesto v príjmovej časti rozpočtu počíta už s finančnými prostriedkami získanými z podnájmu 
nebytových priestorov, je teda v záujme mesta udržať si doterajších platiacich podnájomcov 
i ponúkané služby a vzdelávanie. Jedná sa o dlhodobých podnájomcov.  
 
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 podnájomných zmlúv posúdiť ako prípady hodné osobitného zreteľa, 
o ktorých 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.            
p. Nemšáková – predložila stanovisko Komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho 
rozvoja mesta (ďalej len „KFSM“), KFSM súhlasí a  odporučila návrh schváliť. 
Ing. Vyzváry – predložil stanovisko Mestskej rady, (ďalej len „MsR“), MsR súhlasí a odporučila 
návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 238/2020-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
MsZ návrh jednohlasne schválilo. 
 
 
 Uznesenie č. 238/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
 
b) Návrh na schválenie prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
-  MUDr. Vilma Šorfová, rod. Šipoldová, Tematínska ul. 1996/13, Nové Mesto nad Váhom 
 
 
Mesto predkladá návrh na schválenie prevodu vlastníctva podľa § 9 a) 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, ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a to pozemku nachádzajúceho sa 
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v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, na Ul. M. R. Štefánika zameraného Geometrickým plánom č. 
43580718-S-Gs-F-369/2017, ako časti parcely registra C KN č. 4542/1  ostatné plochy, 
označené  ako: 

        - diel 1 o výmere 203 m², ktorý sa pričleňuje k parcele č. 4542/5 zastavané plochy a nádvoria 
a 

        - diel 2 o výmere 4 m², ktorý sa pričleňuje k parcele č. 4542/2 zastavané plochy a nádvoria, 
pani MUDr. Vilme Šorfovej, bytom Nové Mesto nad Váhom za cenu 100,00 eur/m², čo činí 
20 700,00 eur. 
Cena bola stanovená Znaleckým posudkom č. 151/2020 zo dňa 18.6.2020 vypracovaným 
znalcom  Ing. Igorom Ištokom. 
 
Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku bol schválený Mestským zastupiteľstvom 
uznesením č. 221/2020-MsZ zo dňa 07. júla 2020, ako prevod majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa.  
Odôvodnenie osobitného zreteľa: 
MUDr. Šorfová je vlastníckou stavby Zdravotnícke zariadenie súpis. č. 2448. Predložila 
žiadosť o odkúpenie hore uvedeného pozemku, ktorú zdôvodnila potrebou vytvorenia 
priestoru pre rozšírenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov mesta a regiónu,  
t. z. rozšírenie jestvujúceho zdravotníckeho zariadenia ( aktuálne sa v objekte nachádza kožná 
ambulancia a lekáreň Vo vilke) a oplotením by chránila objekt pred vandalmi. 
Rozšírenie priestoru zlepší a rozšíri štruktúru poskytovaných zdravotníckych služieb v tejto 
lokalite mesta, preto sa navrhuje schváliť tento spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku mesta ako spôsob prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
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 sa zverejňuje na 15 dní pred schvaľovaním prevodu 
Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM súhlasí a  odporučila návrh schváliť. 
Ing. Vyzváry – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 239/2020-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu: za – 20, proti – 1, zdržali sa – 2, nehlasovali – 0 
MsZ návrh schválilo. 
 
 
 Uznesenie č. 239/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
c)  Návrh prenájmu pozemkov v súvislosti s investičným zámerom Property Real s.r.o.   
    – výstavba Obytnej zóny Trinitis, ako prípad hodný osobitného zreteľa      

 
 
Mesto predkladá na schválenie prenájom pozemkov spoločnosti Property real s. r. o., Astrová 
2/A, 821 01 Bratislava, nachádzajúcich sa v lokalite Ul. kpt. Nálepku, v súvislosti s výstavbou 
Obytnej zóny TRINITIS. Zámer prenajať pozemky bol odsúhlasený Mestským zastupiteľstvom 
uznesením č. 225/2020-MsZ zo dňa 07. júla 2020.  
V obytnej zóne sa navrhuje výstavba 8 rodinných domov v radovej zástavbe a dva bytové 
domy, ktorých výšková úroveň je 6 NP. Spoločnosť plánuje v rámci svojho investičného 
zámeru vytvoriť rekonštrukciu a rozšírenie miestnej komunikácie a rekonštrukciu a rozšírenie 
chodníkov na Ul. kpt. Nálepku. 
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Materiál k prejednávanej veci spolu s prílohami bol zaslaný k materiálom na  9. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva. 
V rámci investičného zámeru za účelom vybudovania týchto stavieb požiadali mesto 
o prenájom nehnuteľností – pozemkov, parciel registra C KN: č. 3105/4 o výmere 73 m², č. 
3105/5 o výmere 9 m², č. 3105/6 o výmere 9 m², č. 3105/7 o výmere 41 m², č. 3112/14 
o výmere 36 m², č. 3112/15 o výmere 374 m², č. 3112/16 o výmere 384 m², č. 3112/17 
o výmere 44 m²,  č. 3112/18 o výmere 60 m²,  č. 3112/19 o výmere 60 m²,  č. 3114/2 o výmere 
1188 m²,  č. 3114/3 o výmere 29 m²,  č. 3114/4 o výmere 42 m²,  č. 3114/5 o výmere 88 m², č. 
3112/20 o výmere 106 m² a č. 3115/2 o výmere 3 m², k .ú. Nové Mesto nad Váhom.  
Na základe uvedeného sa navrhuje: 
V zmysle § 9 a) 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 schváliť 
prenájom pozemkov vytvorených GP č. 36335924-262-19 a označené ako parcely registra C 
KN: č. 3105/4 o výmere 73 m², č. 3105/5 o výmere 9 m², č. 3105/6 o výmere 9 m², č. 3105/7 
o výmere 41 m², č. 3112/14 o výmere 36 m², č. 3112/15 o výmere 374 m², č. 3112/16 o výmere 
384 m², č. 3112/17 o výmere 44 m²,  č. 3112/18 o výmere 60 m²,  č. 3112/19 o výmere 60 m²,  
č. 3114/2 o výmere 1188 m²,  č. 3114/3 o výmere 29 m²,  č. 3114/4 o výmere 42 m²,  č. 3114/5 
o výmere 88 m², č. 3112/20 o výmere 106 m² a č. 3115/2 o výmere 3 m², k. ú. Nové Mesto nad 
Váhom, za cenu 3,50 eur/m2/rok, stanovenú znaleckým posudkom Ing. Igora Ištoka, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov.  
 
O d ô v o d n e n i e: 
Pozemky sa prenajímajú spoločnosti Property Real s.r.o., ktorá na nich plánuje realizovať 
výstavbu Obytnej zóny Trinitis. V rámci svojho investičného zámeru vykonajú rekonštrukciu 
a rozšírenie miestnej komunikácie a chodníkov na Ul. kpt. Nálepku, pred Základnou školou, 
vybudujú parkovacie miesta a chodník na Ul. M. R. Štefánika a zrealizujú rekonštrukciu 
verejného osvetlenia. Prenájom bude na dobu určitú, počas doby výstavby, za cenu určenú 
znaleckým posudkom vo výške 3,50 eur/m²/rok. Keďže sa jedná o rekonštrukciu objektov vo 
vlastníctve mesta, mesto navrhuje nájom počas doby výstavby posúdiť ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
Zámer sa zverejňuje na dobu 15 dní pred schvaľovaním nájmu Mestským zastupiteľstvom na 
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.   
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM súhlasí a  odporučila návrh schváliť. 
Ing. Vyzváry – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 240/2020-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu: za – 17, proti – 2, zdržali sa – 4, nehlasovali – 0 
MsZ návrh schválilo. 
 
 
 Uznesenie č. 240/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
         
d)   Návrh na schválenie prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného  
        zreteľa  -  spoločnosti Property Real s.r.o. – výstavba Obytnej zóny Trinitis      

 
 

Mesto predkladá návrh na schválenie prevodu vlastníctva podľa § 9 a) 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, ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a to nehnuteľností nachádzajúcich 
sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom -  odpredaj objektu súpis. č. 2217 - budova dopravnej 



8 
 

zdravotnej služby a pozemku parcela registra C KN č. 3110 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 496 m², k. ú. Nové Mesto nad Váhom za cenu 45 000,00 eur, určenú znaleckým 
posudkom vypracovaným Ing. Igorom Ištokom. 
Materiál k prejednávanej veci spolu s prílohami bol zaslaný k materiálom na 9.zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva. 

 
O d ô v o d n e n i e: 
Odpredávaný objekt je v zlom technickom stave, pre mesto neupotrebiteľný, zdržujú sa v ňom 
neprispôsobivé osoby a už viac krát bolo poukazované zo strany občanov, že je potrebné túto 
situáciu riešiť. Opakovane v týchto miestach musela zasahovať aj polícia. Mesto budovu 
nadobudlo od NsP Nové Mesto nad Váhom už ako značne schátralý objekt a  dlhodobo sa 
uvažovalo o jeho odstránení. Spoločnosť Property Real s.r.o. zabezpečuje realizáciu výstavby 
na pozemkoch, ktoré priamo susedia s týmto objektom.  
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 361/2018- MsZ  zo  dňa 20. novembra 2018  schválilo 
spôsob prevodu vlastníctva  ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
a  to zámenu pozemkov medzi mestom Nové Mesto nad Váhom a Ing. Milošom Makarom,  
Nové Mesto nad Váhom.  Ing. Miloš Makara  je  jedným z vlastníkom  susedných pozemkov  
a mal záujem časť svojho pozemku  zameniť tak, že  stavbu mesta na vlastné náklady zbúra 
a pozemok upraví. MsR následne neodporučila  zámenu a navrhla, aby sa objekt odpredal. 
K realizácii tohto uznesenia neprišlo. 
Výstavbu Obytnej zóny Trinitis zabezpečuje spoločnosť PROPERTY REAL s.r.o. Spoločnosť 
PROPERTY REAL s.r.o. má záujem budovu zbúrať  a v rámci svojho investičného zámeru na 
pozemku vybuduje verejnú  komunikáciu, v súlade s územným plánom mesta, ktorú po 
ukončení výstavby ponúkne mestu za symbolickú cenu spolu s pozemkom pod ňou. 
Následne bude vecou rozhodnutia zastupiteľstva, či ponúkané nehnuteľnosti príjme. 
V zmysle § 9 a) 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 sa zverejňuje na 15 dní pred schvaľovaním prevodu 
Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM súhlasí a  odporučila návrh schváliť. 
Ing. Vyzváry – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 241/2020-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu: za – 17, proti – 2, zdržali sa – 4, nehlasovali – 0 
MsZ návrh schválilo. 
 
 
 Uznesenie č. 241/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
 

6. Návrh Dodatku č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2018-VZN o 
určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov detí a žiakov a zákonných 
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach 

 

Návrh predložil: Mgr. Dušan Hevery  

Materiál je pod poradovým číslom: 4 



9 
 

Z dôvodu mimoriadnej situácie zavinenej pandémiou COVID-19 bola prerušená prevádzka 
škôl a školských zariadení, čo ovplyvnilo aj financovanie škôl a školských zariadení. Na 
zmiernenie finančných dopadov mimoriadnej situácie na rozpočty samospráv vyhlásilo 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
finančného príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských 
školách“. Materské školy v rámci tohto projektu  mohli požiadať o príspevok vo výške 80 % 
hrubej mesačnej mzdy zamestnancov za obdobie od 13.3.2020 do 30.6.2020 (najviac do výšky 
1 100,00 eur). Suma finančných prostriedkov požadovaných materskou školou zriadenou 
mestom v rámci tohto projektu predstavuje cca 235 tis. eur. Na základe očakávaného 
príspevku zo ŠR na ON zamestnancov MŠ sa dodatkom č. 6 Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta primerane znižuje s účinnosťou od 24.9.2020 výška finančných prostriedkov 
na dieťa/žiaka školy poskytovaných zriaďovateľom z podielu na výnose dane z príjmov FO 
podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov.   
Drobné úpravy vo výške dotácie na žiaka niektorých ďalších zariadení ovplyvnil prepočet 
dotácie podľa doby účinnosti dodatkov VZN, resp. nižšie výdavky v čase prerušenia prevádzky 
škôl. 
Zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy a školských zariadení sa poskytne dotácia na 
dieťa/žiaka vo výške 100 % z upravenej sumy na žiaka rovnakej školy a rovnakého školského 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM súhlasí a  odporučila návrh schváliť. 
Ing. Vyzváry – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 242/2020-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
MsZ návrh jednohlasne schválilo. 
 
 
 Uznesenie č. 242/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 

 

  

7. Budovanie optickej siete mesta v súčinnosti so spoločnosťami Slovak 
Telekom a.s. a Orange Slovensko a.s. – návrh podmienok realizácie 

 

Návrh predložil: Ing. Rastislav Petkanič 
Materiál je pod poradovým číslom: 5 
Výstavba optických sietí a riešenie majetkových práv v súvislosti s výstavbou je upravená 
Zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Keďže vecné bremeno práva 
uloženia verejných telekomunikačných sietí sa zriaďuje zo zákona, práva a povinnosti 
k nehnuteľnostiam, cez ktoré sú vedené trasy optických sietí verejných poskytovateľov 
telekomunikačných služieb upravuje § 66 zákona o elektronických komunikáciách. 
Predkladaný materiál rieši návrh podmienok pre kontinuálne budovanie trás optickej siete 
mesta a trás univerzálnych telekomunikačných optických sietí technológie FTTH (Fibre to the 
Home) spoločnosťami Orange Slovensko a Slovak Telekom .  
Podmienky realizácie a finančných kompenzácií obsahuje „Dohoda o  jednorázovej náhrade 
za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností“), ktorá bude uzavretá ako trojstranná medzi 
stranami: mesto Nové Mesto nad Váhom, Slovak Telekom a Orange Slovensko.  
Ing. Vyzváry – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 243/2020-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
MsZ návrh jednohlasne schválilo. 
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 Uznesenie č. 243/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 5 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 

 

 

8. Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto 
nad Váhom k 30.6.2020 

 

Správu predložil: Ing. Miroslav Trúsik 
Materiál je pod poradovým číslom: 6 
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30.06.2020 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) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Mesto splnilo príjmy spolu vo výške 10 240 462,00 eur, čo je 43 % z ročného rozpočtu 
a výdavky čerpalo spolu vo výške 8 581 424,00 eur, čo je 36 % z ročného rozpočtu. 
Technické služby mesta splnili výnosy vo výške 2 419 643,00 eur, čo je 46 % z ročného 
rozpočtu a náklady čerpali vo výške 2 438 550,00 eur, čo je 46 % z ročného rozpočtu. 
Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške 263 025,00 eur na 40 % a náklady čerpalo 
vo výške 232 823,00 eur, čo je 35 % z ročného rozpočtu. 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM súhlasí a  odporučila návrh schváliť. 
Ing. Vyzváry – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
14,52 hod. rokovaciu miestnosť opustil Mgr. Malec. 
Diskusia: bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 244/2020-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
MsZ návrh jednohlasne schválilo. 
 
 
 Uznesenie č. 244/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 5 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 

 

 15,04 sa do rokovacej miestnosti vrátil Mgr. Malec 

 

9. Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR na kompenzáciu 
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

 

Správu predložil: Ing. Miroslav Trúsik 
Materiál je pod poradovým číslom: 7 
V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí v roku 2020 ovplyvneným 
predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda SR záujem kompenzovať výpadok 
príjmov subjektom územnej samosprávy formou bezúročnej Návratnej finančnej výpomoci. Pre 
mesto sa jedná o bezúročnú výpomoc vo výške 432 929,00 eur so štvorročnou splatnosťou 
v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Návratná 
finančná výpomoc musí byť použitá do konca roka 2020 na výkon samosprávnych pôsobností. 
Súčasťou materiálu je stanovisko hlavného kontrolóra mesta. 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM súhlasí a  odporučila návrh schváliť. 
Ing. Vyzváry – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: 
Bc. Kudlík – položil otázku, z čoho sa bude táto pôžička splácať, z akých projektov, alebo 
budeme šetriť? 
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Ing. Trstenský – výpomoc rieši výpadok daní v tomto roku 2020. Splácanie začne v roku 2024, 
bude to v priebehu štyroch rokov a bude sa splácať z príjmov, ktoré bude mať územná 
samospráva. To, že sme tento bod zaradili do programu je to, že sa jedná o bezúročnú 
výpomoc a tak ako sa pán minister financií vyjadril, že pokiaľ prebehne reforma verejnej 
správy, tak je možné, že táto návratná finančná výpomoc sa zmení na grant, čo znamená, že 
by sme peniaze nemuseli vrátiť. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 245/2020-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
MsZ návrh jednohlasne schválilo. 
 
 
 Uznesenie č. 245/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 5 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 

 

  

10. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 
2020 – 2. zmena  

 
Návrh predložil: Ing. Miroslav Trúsik 
Materiál je pod poradovým číslom: 8 
V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ing. Trúsik predložil 2. zmenu programového 
rozpočtu mesta na rok 2020. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj 
výdavky spolu sú rozpočtované vo výške 23 662 825,00 eur. 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM súhlasí a  odporučila návrh schváliť. 
Ing. Vyzváry – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: 
Ing. Urminský – v rámci 1. zmeny rozpočtu boli niektoré výdavky ponížené z dôvodu 
koronakrízy a nikto nevedel aký bude výpadok príjmov. Dnes sa ukazuje, že výpadok nebude 
až taký vážny. V rozpočte sú položky, ktoré neboli čerpané, je otázka, či do konca tohto roka 
budú všetky investície aj realizované. Ak nebudú, v rozpočte sa uvoľnia ďalšie financie, ktoré 
možno použiť na odložené investície. V rozpočte je priestor na navrátenie prostriedkov na 
investičné akcie, ktoré boli v máji ponížené. Dúfam, že v návrhu rozpočtu na rok 2021 budú 
naplánované výdavky v adekvátnej výške, napr. na budovanie smart kamerového systému, 
rekonštrukciu parkoviska pri autobusovej stanici, rekonštrukciu chodníkov a ulíc v pôvodnom 
rozsahu, výbehu pre psov a navrátenie financií pre participatívny komunitný rozpočet, ideálne 
aj s navýšením. Nemenej dôležité je, aby aj akcie naplánované boli zrealizované.  
Ing. Trstenský – to čo sa týka úpravy rozpočtu mesta tak budeme v októbri upravovať rozpočet 
a bude upravený tak, že niektoré akcie z toho vypadnú, niektoré financie sa nestihnú vyčerpať 
tak, ako boli naplánované tento rok. Žiadna akcia nebola zrušená, len presunutá na realizáciu 
v roku 2021. Na tieto akcie sa mesto musí dôsledne pripraviť, napr. kamerový systém, na 
ktorom sa stále pracuje aj napriek tomu, že financie boli ponížené. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 246/2020-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
MsZ návrh jednohlasne schválilo. 
 
 
 Uznesenie č. 2462020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
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11. Správy z následných finančných kontrol 

 
Správy predložil: Ing. Milan Bača 
Materiál je pod poradovým číslom: 9 
Hlavný kontrolór predložil podľa § 18 f, ods. 1, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení mestskému zastupiteľstvu správy o výsledkoch kontroly. V súlade s týmto 
ustanovením sú predkladané uvedené  správy: mesto Nové Mesto nad Váhom, rozpočtová 
organizácia, Spoločný úrad samosprávy – Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Spoločný 
úrad samosprávy n.o., Nové Mesto nad Váhom, Mestské kultúrne stredisko. Kontrolované 
obdobie bol rok 2019, kontrola bola zameraná  najmä: 

1. Kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom, 
majetkovými právami mesta a verejnými prostriedkami, dodržanie podmienok na ich 
použitie a poskytnutie a dodržiavanie rozpočtu mesta. 

2.    Kontrola súladu finančných operácií mesta so všeobecne  záväznými právnymi predpismi      

a vnútornými organizačnými  predpismi a zákonom č. 357/2015 o finančnej kontrole. 

3.    Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, 

kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a uzatvorených zmlúv a kontrola plnenia 

ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi týkajúcich sa hospodárenia a nakladania 

s prostriedkami mesta. 

4. Kontrola odstránenia nedostatkov z predchádzajúcej kontroly a prijaté opatrenia na 
predchádzanie ich vzniku. 

p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM súhlasí a  odporučila správy schváliť. 
Ing. Vyzváry – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila správy schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 247/2020-MsZ. 
Hlasovanie o predložených správach: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
MsZ správy zobralo na vedomie. 

 
 
 Uznesenie č. 2472020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 

 

  
12. Odpovede na pripomienky poslancov 

 
Informáciu prítomným podal Ing. Mašlonka. Z posledného rokovania MsZ zostali otvorené dve 
témy. Odpoveď pre JUDr. Vavrinčíka ohľadne problémov na Ulici Vajanského s bytovým 
domom a rušenie občianskeho spolunažívania. Tento prípad sme preverovali, MsP to 
pravidelne monitoruje. Mesto pozvalo vlastníka objektu na MsÚ, kde bol aj zástupca 
spoločenstva vlastníkov bytov. Majiteľ objektu sa nedostavil, neskôr sa ospravedlnil kvôli 
zdravotným problémom. Je zvolané nové stretnutie s majiteľom objektu na 23.9.2020. V roku 
2018 bola budova prekolaudovaná na apartmánový dom. Situáciu budeme naďalej s MsP 
monitorovať. 
Ďalej odpoveď pre p. Pavlíčka čo sa týka prechodu pre chodcov pri cirkevnej škole a tých 
kríkov. TSM kríky zostrihali. 
Na ostatné otázky bolo zodpovedané. 
  

13. Rôzne 
 
Ing. Růžičková – postúpila podnet od občanov a to odstránenie lavičiek na Ulici 
Hviezdoslavova 17, 18. Požiadala TSM o odstránenie. Ďalej poďakovala MsP, že monitorovali 
priestor pred zásobovaním v obchodnom dome Váh, kde sa zhromažďovali mladí 
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neprispôsobiví občania. Ďalej na ulici Dukelská, Hviezdoslavova, Hollého sa zgrupuje mládež 
aj v dopoludňajších hodinách. Navrhla v spolupráci so štátnou políciou, komisiou bezpečnosti 
pri MsÚ a komisiou sociálnou pri ÚPSVaR túto situáciu riešiť. 
Ďalej sa spýtala odkedy bude otvorený zimný štadión? 
Ing. Trstenský – podnety boli zaevidované a štadión bude prístupný od 14.9.2020. 
Ing. Antalová – otvorila tému, parkovanie áut, ktoré nie sú jazdyschopné a sú dlhodobo na 
parkoviskách mesta. Ďalej upozornila na parkovanie nákladných áut na parkoviskách, ktoré 
sú vytvorené ako obslužné parkovisko na sídliskách.  
Ing. Ovšák – podal informáciu o odstavených, nepojazdných osobných autách, ktoré nemajú 
evidenčné číslo. Tieto autá sú odhlásené z evidencie motorových vozidiel. Nie je to vrak, je to 
majetok osoby, ktorá ho vlastní. V prípade, že to je vrak, potom môže MsP takéto auto riešiť. 
MsP na preverovaní takýchto vozidiel, ich odstránení stále pracuje. Čo sa týka nákladných 
automobilov, tieto v meste neparkujú, sú z parkovísk vykázané. 
Ing. Trstenský – mesto sa bude touto témou zaoberať. Jednak autami, ktoré sú dlhšiu dobu 
na jednom mieste a autami, ktoré zaberajú väčšiu časť odstavnej plochy, ako je označená. Sú 
to prevažne dodávkové autá, ktoré stoja na parkoviskách pre osobné autá. 
fakt. pozn. p. Ostrenka – MsP dostala zoznam nepojazdných áut a dodávok. Mesto by mohlo 
prijať k tomuto problému VZN. 
O 15,28 hod. rokovaciu miestnosť opustil poslanec Mgr. Tomáš Malec. 
p. Kolesár – podporil myšlienku vypracovať VZN k tomuto problému. Upozornil na 
zdevastované auto pri trafostanici pri zimnom štadióne a žeriav pri kasárňach. Požiadal 
o vodorovné značenie parkoviska pri športovej hale. 
Ing. Veselka – auto pri zimnom štadióne v spolupráci s MsP už riešime. 
Mgr. Bača – požiadal Ing. Ovšáka o predloženie zoznamu a možnosti riešenia predmetných 
áut na najbližšie zasadnutie MsZ. 
Ing. Vyzváry – otázka na Ing. Ovšáka, či MsP prijala nejaké opatrenia vo veci vandalizmu 
v parku D. Štubňu, aby k tomu nedochádzalo a či sa riešili nejaké incidenty počas leta, nakoľko 
tam boli zničené nejaké lavičky a športové prvky. 
Ing. Ovšák – MsP do parku chodí pravidelne ale vždy v nepravidelnom čase. 
Ing. Vyzváry – viete dať nejakú správu koľko podnetov ste tam vyriešili? 
Ing. Ovšák – do budúceho MsZ pripravíme. 
Ing. Trstenský – je nutné zmapovať inkriminované miesta a v spolupráci so štátnou políciou 
dohodnúť sa na zásahu. 
Ing. Vyzváry – požiadal riaditeľa TSM o orezanie porastov a kríkov na Ulici Tematínska. 
Ing. Veselka – v najbližšej dobe sa budú robiť orezy. 
Ing. Vyzváry – čo sa týka kameňolomu. Lom sa uzatvára, či je tam nejaká činnosť ? 
Ing. Veselka – z hľadiska banskej činnosti tam žiadna ťažba nie je. Z hľadiska bezpečnosti sa 
tam musia odstrániť ešte dva previsy. Zaváža sa ťažobná jama. P. Palcút zo spoločnosti 
SLOVITRANS s.r.o. tam zhodnocuje materiál, drví betóny a asfalt. Ťažba tam už nie je, banský 
úrad chodí na kontroly. V budúcnosti plánujeme v tejto lokalite vytvoriť lesopark. 
Bc. Kudlík – na sídlisku Dukelská a Hollého požiadal vymeniť siete. 
Ing. Veselka – siete sa vymieňajú priebežne na všetkých ihriskách. Možno kamerový systém 
by pomohol riešiť ničenie sietí. 
Ing. Urminský – zhodnotil letnú sezónu na Zelenej vode. Pláž ožila, ľudia si pochvaľovali. 
Mesto v budúcnosti musí na tomto stavať. Ďalej uviedol, že ZV by sa v budúcnosti mala 
rozvíjať a to aj v kempingových službách a realizácii letných koncertov. Aby bola ZV úspešná, 
nepotrebuje ani aquapark, ani kúpalisko, ani veľké investície. Potrebuje dobrého 
prevádzkovateľa pláže, starostlivosť a spoluprácu. 
Bc. Kudlík – čo sa chystá na referáte projektov, čo je rozpracované, čo je nové v oblasti 
eurofondov ? 
Ing. Petkanič – riešime stále výzvy, ktoré má mesto zosumarizované. Mesto sa chystá zapojiť 
do kamerového systému a cykloturistiku. 
Ing. Trstenský – mesto sa snaží čo najviac riešiť výzvy, t.č. čakáme na výzvy na rozšírenie 
kapacity MŠ, resp. výstavbu novej MŠ. Ďalej výzva na cyklotrasy do okolia – Beckov, Čachtice. 
Pripravujeme materiály na revitalizáciu vnútroblokov, fontány, parku pod kostolom. 
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p. Ostrenka – poďakoval zástupcom mesta a TSM, ktorí pomohli zorganizovať v spolupráci s 
AFC na konci júna futbalový turnaj detí. 
Hlasovanie poslancov za vystúpenie občana – Ing. Mareka: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, 
nehlasovali – 1 
Ing. Marek – ako predseda streleckej akadémie Š. Bumbála v Novom Meste nad Váhom 
požiadal poslancov o zachovanie malorážkovej strelnice v bloku B bývalých kasární. 
Celý príspevok Ing. Mareka je súčasťou materiálov zo zastupiteľstva. 
Ing. Trstenský – na území bývalých kasární bude riešená aj športovo – oddychová zóna. 
V súčasnosti nie je isté, čo budova strelnice bude odstránená, ak sa v budúcnosti bude niečo 
pripravovať v danej lokalite ohľadom strelnice, budete p. Marek včas informovaný. 
 
 
 

14. Záver 
 
Ing. Trstenský – do bodu rôzne nebol nikto prihlásený, preto bod rôzne programu zasadnutia 
ukončil, poďakoval prítomným za účasť na 10. riadnom zasadnutí MsZ a zasadnutie MsZ 
ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Jozef   T r s t e n s k ý  

primátor mesta 
 
 
Overovatelia: 
 
............................................ 
 
 
............................................ 
 
 
Zapísala: Ing. Alena Čechvalová 
 


