
Z á p i s n i c a 
 

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 
dňa 11.septembra 2012 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní :       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní :  Doc. Bielik, p. Klčo, Ing. Košnár, MUDr. Pavlovič,  
                  
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. Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad 

Váhom k 30.6.2012  
7. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok     

2012 – 2.zmena  
8. Návrh Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad 

Váhom č.2/2008 - O podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 

9. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto  nad 
Váhom č. 2/2010 – O verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných 
aktivitách  

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 
3/2012 – O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste Nové Mesto nad Váhom  

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom  č. 
4/2012  - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.5/2012 
– Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na trhovisku 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.6/2012 
– Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na trhu počas jarnej, letnej 
a jesennej sezóny a príležitostného trhu v Mestskom kultúrnom stredisku  

14. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad 
Váhom č. 6/2003 – O niektorých podmienkach držania psov v meste Nové 
Mesto nad Váhom  

15. Informácia o upozornení prokurátora 
16. Správy z následných  finančných kontrol  
17. Vyhodnotenie činnosti HK za 1.polrok 2012   
18. Odpovede na pripomienky poslancov  
19. Rôzne 
20. Schválenie uznesení, záver 

 
1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 

 
10. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta Ing. Trstenský. 



Pred zahájením rokovania si poslanci minútou ticha uctili pamiatku zosnulého p.Jaroslava 
Pavlecha, člena komisie MsZ pre bezpečnosť a verejný poriadok a bývalého poslanca MsZ 
a člena podnikateľskej komisie. 
Primátor mesta konštatoval že je prítomných 21  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  RNDr. Evu Jurčovú a MUDr. Dušana 
Ulahela ,  zapísaním zápisnice poveril p. Vaňkovú, pracovníčku MsÚ. Hovorcom MsR   pre 10. 
zasadnutie MsZ bol  určený PhDr. Alexander Koreň. 
 

2. Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta predložil návrh  na zloženie návrhovej komisie  : 
                 Predseda :  Mgr. Tatiana Skovajsová 
                 Členovia :    MUDr. Zuzana Mastráková, Miroslav Hrách 
 

     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. 
Nesplnené uznesenia zo 7.zasadnutia MsZ: 
Uznesenie č.15/2012-MsZ – o vypracovaní projektu digitalizácie kina bolo splnené podaním 
žiadosti Audiovizuálnemu fondu Bratislava. 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  MsKS a schváliť kapitálové výdavky projektu  digitalizácie kina. 
Na 9. zasadnutí MsZ bolo prijatých 13 uznesení, ktorých plnenie je nasledovné : 
Uznesenie č.31/2012-MsZ – o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na predaj domu na 
Námestí slobody č.10 bolo splnené, o jej výsledku bude predložená správa na dnešnom 
MsZ. 
Uznesenie č.32/2012-MsZ – o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností 
v areáli bývalých vojenských skladov na Ul. Železničnej bolo splnené, o jej výsledku bude 
predložená správa na dnešnom MsZ. 
Uznesenie č.33/2012-MsZ – o prevode vlastníctva nehnuteľnosti víťazovi obchodnej verejnej 
súťaže MUDr. Robertovi Zehetnerovi bolo splnené. Kupujúci uhradil kúpnu cenu a bol 
podaný návrh na vklad do KN. 
Uznesenia č.38/2012-MsZ a 39/2012-MsZ – o proteste prokurátora a zrušení VZN č.5/2003 
bolo splnené nadobudnutím účinnosti uznesení MsZ. 
Uznesenia č.34/2012-MsZ a 35/2012-MsZ o prijatí všeobecne záväzných nariadení boli 
splnené nadobudnutím ich účinnosti 15-tym dňom ich vyvesenia. 
Uznesenie č.29/2012-MsZ, 30/2012-MsZ, 36/2012-MsZ, 37/2012-MsZ, 39/2012-MsZ, 
40/2012-MsZ a 41/2012-MsZ  boli informačné uznesenia bez ukladacej časti. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie bez pripomienok. 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
Uznesenie č.42/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

4.   Správa o činnosti MsR medzi 9. a 10. zasadnutím MsZ 
 

Správu o činnosti MsR v období medzi 9. a 10.  zasadnutím MsZ, v ktorom MsR 
zasadala jedenkrát  30.8.2012, kedy sa konala 10. schôdzka MsR,  predložil prednosta MsÚ 



Ing. Dušan Današ.  Oboznámil poslancov s   podrobným prehľadom  z rokovania 
10.schôdzky MsR. 
Materiál je pod poradovým číslom 2. 
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.43/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

5.  Nakladanie s majetkom mesta 
 

Ing. Judita Jakubeová 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 3.     
                                                                                                                                              

 
A.Prenájom majetku mesta – prípady  hodné  osobitného zreteľa 

1. Prenájom nebytových priestorov 
 

Návrh na posúdenie žiadosti okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany ( ďalej 
len OV DPO), zastúpený predsedom Bc. Jozefom Smolinským o poskytnutie nebytových  
priestorov vo vlastníctve mesta na zriadenie sekretariátu okresného výboru Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany, ktorý je metodickým a riadiacim centrom a združuje všetky dobrovoľné 
hasičské zbory miest a obcí pôsobiace na území okresu Nové Mesto nad Váhom.  
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany má záujem o voľné nebytové  priestory 
nachádzajúce sa na Ul. 1. mája č. 309 v Novom Meste nad Váhom. 
Celková výmera na prenájom má plochu 99 m², v nej je zahrnutá kancelária, WC a chodba. 
Cenu nájmu mesto navrhuje za symbolickú cenu 1 € za rok s tým, že  okresný výbor 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany si bude hradiť všetky náklady na energie a zabezpečovať  
údržbu nebytových priestorov na vlastné náklady počas doby nájmu. 
Mesto navrhuje  prenajať nebytové priestory na dobu 5 rokov. 
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 posúdiť tento 
nájom ako nájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom  MsZ 
rozhoduje trojpätinovou väčšinou  všetkých  poslancov. 
Prenajímané nebytové priestory sú dlhodobo voľné,  inzerované na prenájom a nikto iný 
neprejavil záujem o ich prenájom. Nakoľko sa jedná o priestory, ktoré sú v bytovom dome, 
navrhovaný účel nájmu je aj z hľadiska bezproblémového užívania spoločne s nájomcami 
bytov vhodný, nakoľko sa jedná o administratívnu činnosť.  
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol zverejnený na 15 dní pred  schvaľovaním 
nájmu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. 
Hovorca MsR : MsR odporučila nájom schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM) 
predložil jej predseda Ing. Topolčány. Komisia návrh odporučila schváliť tak ako bol 
predložený. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.44/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
Uznesenie č.44/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 



2. Prenájom pozemku mesta 
 

Návrh na prejednanie žiadosti občianskeho združenia  Kynologického klubu 
„Smileofdog“ Nové Mesto nad Váhom so sídlom Beckovská Vieska 593, 916 31 Kočovce 
o poskytnutie  priestorov vo vlastníctve mesta na výcvik psov a na vzdelávanie psovodov 
v Novom Meste nad Váhom.   
Občianske združenie  Kynologického klubu „Smileofdog“ má záujem o pridelenie priestorov 
v areáli bývalých „Kasární spojovacieho vojska“ na Bzinskej ulici v Novom Meste nad 
Váhom. Celková výmera pozemku vhodná na prenájom bude mať plochu 6 141m². 
Nachádza sa v zadnej časti areálu pri zadnej prístupovej bráne.  Cena nájmu za pozemok 
bude za symbolickú cenu 1 € za rok s tým, že občianske združenie  Kynologického klubu 
„Smileofdog“ bude hradiť náklady na údržbu ( kosenie), bude sa podieľať na ochrane a  
využiteľnosti   pozemku. 
Mesto navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu  na dobu neurčitú. 
Občianske združenie  Kynologického klubu „Smileofdog“ v súčasnej dobe využíva priestory 
v Beckovskej Vieske v areáli firmy STACHO, ktoré sú rozmermi vyhovujúce, nevýhodou je 
však  ťažká dostupnosť členov i širokej verejnosti. 
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 posúdiť tento 
nájom ako nájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom  MsZ 
rozhoduje trojpätinovou väčšinou  všetkých  poslancov. 
V súčasnosti je v areáli bývalých “Kasární spojovacieho vojska“ v Novom Meste nad Váhom 
dostatok voľných trávnatých plôch, ktoré sú nevyužité a mesto má záujem ich vhodne využiť. 
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol zverejnený na 15 dní pred  schvaľovaním 
nájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. 
Hovorca MsR : MsR   odporučila nájom schváliť ako prípad osobitného zreteľa. 
Ing. Topolčány : KFSM návrh odporučila schváliť v zmysle predloženého materiálu. 
Diskusia :  bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.45/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2. 
Uznesenie č.45/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
B.  Obchodné verejné súťaže  
 
1. Obchodná verejná súťaž /OVS/ – odpredaj domu na Nám. Slobody č.10 , parc.č.167 
      - informácia  
 

Ďalšie 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 bolo ukončené. Súťažné návrhy bolo možné podávať do 4.9.2012 do 10.00 hod. do 
podateľne MsÚ v Novom Meste nad Váhom.  Vyhlasovateľovi nebol doručený žiaden návrh. 
Hovorca MsR : MsR   odporučila , aby v prípade neúspešnosti odpredaja nehnuteľnosti bolo 
vyhlásené nové súťažné kolo za rovnakých podmienok. Na základe toho, je predkladaný 
návrh na nové vypísanie podmienok obchodnej verejnej súťaže nasledovne rovnaké, ako boli 
schválené uznesením č.31/2012-MsZ.  
Ing. Topolčány : KFSM návrh odporučila schváliť v zmysle predloženého materiálu. 
Diskusia :  bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.46/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

 



viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
Uznesenie č.46/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
2. Obchodná verejná súťaž /OVS/- odpredaj nehnuteľností Dolné sklady na Železničnej ul. v  
Novom Meste nad Váhom . 
 

Mesto vyhlásilo druhé  kolo obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností – 
stavieb 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. Súťažné návrhy bolo možné podávať do 04.09.2012 do 
10,00 hod. (vrátane) do podateľne MsÚ v Novom Meste nad Váhom. Vyhlasovateľovi bol 
doručený jeden návrh. 
Hovorca MsR : MsR odporučila, aby v prípade neúspešnosti odpredaja jednotlivých 
nehnuteľností bola vyhlásená nová súťaž za rovnakých podmienok s tým, že z predmetu 
predaja bude vylúčený odpredaný objekt v prípade úspešnosti v obchodnej verejnej súťaži. 
Ing. Topolčány tlmočil stanovisko KFSM, ktorá zobrala informáciu na vedomie a odporučila  

         v prípade neúspešnosti VOS vypísať ďalšiu s cenou posledného znaleckého posudku, t.j. 
         zníženie cien u jednopodlažnej i dvojpodlažnej budovy. 

Na základe odporučenia MsR je predkladaný návrh na vypísanie novej súťaže s rovnakými 
podmienkami ako boli schválené uznesením č.32/2012-MsZ s tým, že z predmetu predaja je 
vylúčený odpredaný objekt : stavba – sklad, súp.č.6291, ktorý bol v OVS úspešný a ktorého 
návrh na prevod vlastníctva je predkladaný dnešnému zasadnutiu poslancov MsZ. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.47/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 
Uznesenie č.47/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.48/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 
Uznesenie č.48/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
C.  Schválenie spôsobu prevodu majetku   
 

Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta 
v zmysle  § 9 ods. 2 písm.a  a § 9a ods. 8 písm. e  pozemkov pod trafostanicou pre  ZSE 
Distribúcia, a. s., Bratislava, zastúpená spoločnosťou Enermont s. r. o,  Bratislava , ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. V súvislosti s realizáciou stavby „TN, Nové Mesto nad 
Váhom – Vinohrady 2 – VN,TS,NN“ pri Ul. Čachtickej Nové Mesto nad Váhom – umiestnenie 
trafostanice a káblových NN a VN bola schválená uznesením MsZ č. 73/2011-MsZ zo dňa 
6.9.2011 zmluva o budúcej zmluve pre ZSE Distribúcia, a. s.Bratislava zastúpená 
Enermontom, s. r. o,  Bratislava  o odkúpení pozemku pod budúcou kioskovou distribučnou 
trafostanicou. Ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú pri vstupe do bývalých objektov LOMU 
Cementárne Vápenka po pravej strane cesty. V zmysle uzatvorenej zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve sa mesto zaviazalo odpredať pozemok  o výmere 10 m² pod budúcou trafostanicou 
po ukončení výstavby za dohodnutú cenu 200 €/m². 
Výstavba trafostanice výrazne zlepší  rozvoj tejto lokality mesta, pozemok je nepatrnej 
výmery, preto mesto navrhuje schváliť tento spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 



majetku mesta  ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
MsZ rozhoduje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Predmetom prevodu je novovytvorený pozemok zameraný GP  č. 34125361-54/2012 zo dňa 
12.7.2012, vyhotovený GEOplán Trenčín, s. r.o.,   
a) ako parc. č. 5776/10 o výmere 4 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
vytvorený z pozemku registra KN „C“ č. 5776/3 o výmere  13 087 m² a parc. č. 5776/5 
o výmere 566 m², druh pozemku  orná pôda, zapísané na liste vlastníctva č. 3160 vedenom 
Správou katastra Nové Mesto nad Váhom, k. ú. Nové Mesto nad Váhom, 
b) ako parc. č. 5776/11 o výmere 6m², druh pozemku ostatné plochy, vytvorený z pozemku 
registra KN „C“ č. 5776/3 o výmere  13 087 m² a parc. č. 5776/5 o výmere 566 m², druh 
pozemku  orná pôda, zapísané na liste vlastníctva č. 3160 vedenom Správou katastra Nové 
Mesto nad Váhom, k. ú. Nové Mesto nad Váhom za cenu 200 €/m², t. j. spolu 2 000€  
( slovom dvetisíc EUR).  
Zámer  bol zverejnený na 15 dní pred  schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na 
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. 
Hovorca MsR : MsR odporučila schváliť spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 
mesta. 
Ing. Topolčány : KFSM návrh odporučila schváliť. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.49/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 
Uznesenie č.49/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

Ďalej Ing. Jakubeová predložila návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena pre ZSE, a.s. Bratislava v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia 
a.s. Bratislava. 
Návrh je predkladaný 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 . Ide o schválenie 
zmluvy o budúcej zmluve na zaťaženie pozemkov vo vlastníctve mesta vecným bremenom – 
uloženia káblových elektrických vedení NN pre stavbu „Distribučné NN rozvody, stavba – 
Obytný súbor Tematínska 2, lokalita 103 Nové Mesto nad Váhom pre Západoslovenskú 
energetiku a.s. Bratislava v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia a.s. Bratislava. 
Vecné bremeno bude zriadené na pozemku vo vlastníctve mesta parc.č.3626/2 ostatné 
plochy vedený Správou katastra Nové Mesto nad Váhom na LV č.3160 v dĺžke rozvodov cca 
130 bm. Presné zameranie rozvodov bude po realizácii stavby, po ich geometrickom 
zameraní. Vecné bremeno mesto navrhuje zriadiť odplatne za jednorázovú úhradu, ktorá  
bude stanovená na základe znaleckého posudku, ktorý dá vypracovať mesto na náklady 
investora. 
Budúci povinný z vecného bremena – Mesto Nové Mesto nad Váhom bude povinné uzatvoriť 
zmluvu o zriadení vecného bremena, obsahom ktorej bude zriadenie a uloženie plánovanej 
stavby, prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia a modernizácia, vstup, prechod a prejazd cez 
zaťažený pozemok v rozsahu uvedených činností a povinnosti strpieť ochranné pásmo podľa 
zákona o energetike. 
Hovorca MsR : MsR odporučila návrh schváliť. 
Ing. Topolčány : KFSM návrh odporučila schváliť. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.50/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
Uznesenie č.50/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 



 
 Ako posledné predložila Ing. Jakubeová návrh na schválenie ceny pozemku na 
výstavbu „Bytových domov Tematínska“. 
Uznesením č.41/2011 zo dňa 3.mája 2011 MsZ schválilo nadobudnutie pozemkov od 
Slovenského pozemkového fondu Bratislava za účelom výstavby „Bytových domov 
Tematínska“ ako obytného komplexu malopodlažnej zástavby západne od Tematínskej ulice 
v lokalite Hájovky.  V časti a) schválilo MsZ nadobudnutie pozemkov v zmysle § 34 ods.13 
zákona č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 34 ods.9 cit. 
Zákona, na ktorých podľa záväznej časti územno-plánovacej dokumentácie majú byť 
umiestnené verejno-prospešné stavby bezodplatne. V časti b) MsZ schválilo nadobudnutie 
pozemkov za účelom výstavby nájomných bytov v lokalite Hájovky v zmysle §34 ods.10 a 12 
zákona č.330/91 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení 
neskorších právnych úprav, ktoré budú zastavané stavbami – nájomnými bytmi za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom. 
Nakoľko SPF Bratislava, odbor prevodu a nájmu zvýšil cenu stanovenú znaleckým 
posudkom z pôvodnej 21,75 €/m2  na 27,19 €/m2 , je potrebné upraviť citované uznesenie 
a navýšiť kúpnu cenu. Mesto navrhuje pôvodné uznesenie zrušiť a nahradiť ho novým 
znením, kde nadobudnutie pozemkov od SPF bude odplatné za cenu 27,19 €/m2 . 
Hovorca MsR : MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Primátor mesta doplnil krátku informáciu. Uviedol, že  
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.51/012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
Uznesenie č.51/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

6. Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad 
Váhom k 30.6.2012  

 
Správu predložila Ing. Podhradská. 

Materiál je pod poradovým číslom  4 . 
Monitorovacia správa 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 za 1.polrok 2012 splnilo príjmy spolu na 35%, v absolútnom vyjadrení vo výške 
5 644 682,-€ a čerpalo výdavky vo výške 5 644 682,-€ č o je 35% z ročného rozpočtu vo 
výške 16 339 748,-€ . 
Ing. Topolčány : KFSM správu odporučila schváliť v predloženom znení. 
PhDr. Koreň : MsR odporučila správu schváliť bez pripomienok. 
Duskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.52/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 

 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6. 
Uznesenie č.52/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

 
 



7. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok     
2012 – 2.zmena  

 
Návrh predložila Ing. Podhradská. 
Materiál je pod poradovým číslom 5. 
Rozpočet je vyrovnaný vo výške 15.579 795,- €. Všetky položky sú odôvodnené a rozpísané 
v komentári v príjmovej a výdavkovej časti. 
Ing. Topolčány : KFSM návrh schválila v predloženom znení. 
Hovorca MsR : MsR odporučila návrh úpravy schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : 
Primátor mesta zodpovedal na otázky poslancov Zábavčíka a Jakovleva, ktoré sa týkali 
rekonštrukcie budovy kina. Objekt sa doposiaľ nepodarilo prenajať, mesto opakuje výber 
nájomcu obchodnou verejnou súťažou. 
Otvorenie by malo byť koncom októbra spolu s ukončením rekonštrukcie parku J.M.Hurbana, 
i keď 30.9..2012 sa bude konať v týchto priestoroch benefičný koncert „Dúha v srdci“ a 
25.10.2012 tu bude poriadať Úrad práce a sociálnych vecí v Novom Meste nad Váhom 
„Burzu práce“ .  
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.53/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7. 
Uznesenie č.53/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

8. Návrh Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad 
Váhom č.2/2008 - O podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 

 
Návrh dodatku predložila Ing. Podhradská.  

Materiál je pod poradovým číslom 6. 
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 je navrhovaný z dôvodu pretrvávajúcich sťažností obyvateľov 
mesta bývajúcich v blízkosti nočných barov na sústavné narušovanie nočného kľudu 
návštevníkmi barov do skorých ranných hodín.   V návrhu dodatku sa upravuje prevádzková 
doba v pohostinských a reštauračných zariadeniach v centrálnej mestskej zóne a pri 
príležitostnom predĺžení prevádzkovej doby.  
Ing. Topolčány : KFSM odporučila návrh dodatku schváliť bez pripomienok. 
PhDr. Koreň : MsR odporučila návrh schváliť s pripomienkami. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.54/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7. 
Uznesenie č.54/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

9. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto  nad 
Váhom č. 2/2010 – O verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných 
aktivitách  

 
Návrh predložil Mgr. Hevery. 

Materiál je pod poradovým číslom 7. 
Návrh je predkladaný na základe podnetov občanov mesta, podnikateľov prevádzkujúcich 
pohostinské zariadenia a rekreantov, ktorí požadujú predĺženie doby konania verejných 
kultúrnych podujatí v rekreačnom stredisku Zelená voda počas letnej turistickej sezóny. 



Dodatkom sa umožňuje usporiadať verejné kultúrne podujatia v rekreačnom stredisku ZV do 
3.00 hod. aj uprostred týždňa a to v stredu. 
Zároveň Mgr. Hevery informoval o pripomienke k návrhu dodatku zo strany spoločnosti 
Males, s.r.o., prevádzka OS Váh na Hviezdoslavovej ulici. 
Dňa 10.9.2012 bola v podateľni MsÚ v Novom Meste nad Váhom zaevidovaná pripomienka 
právnickej osoby k návrhu dodatku č. 1 VZN č. 2/2010 o verejných kultúrnych podujatiach 
a voľných pouličných aktivitách. 
V zmysle § 6 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, čl. 5 druhej časti štatútu mesta, čl. 10 rokovacieho poriadku mestského 
zastupiteľstva a príkazu prednostu MsÚ č. 3/2009 predložil Mgr. Hevery vyhodnotenie 
pripomienky k návrhu dodatku č. 1 VZN č. 2/2010 o verejných kultúrnych podujatiach 
a voľných pouličných aktivitách: 
Obsah pripomienky:  
Navrhovateľ navrhuje zmeniť prílohu č. 3 VZN č. 2/2010 v bode 1.4 – ostatné časti mesta 
(prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby) v písm. a) - piatok, sobota, 31. december 
tak, aby čas na usporiadanie verejných kultúrnych podujatí v prevádzkarni Krokodíl bar bol 
v uvedenom čase predlžený o 1 hodinu, t. j. aby časové rozpätie 6.00 hod. – 02.00 hod. bolo 
upravené na 6.00 hod. – 03.00 hod.  
Návrh je zdôvodnený tým, že v centrálnej mestskej zóne je čas na usporiadanie verejného 
kultúrneho podujatia stanovený do 03.00 hod., čo diskriminuje prevádzku Krokodíl baru 
a zároveň vytvára priestor na výtržníctvo pri presune zákazníkov do prevádzok v centrálnej 
časti mesta po ukončení prevádzky Krokodíl baru o 02.00 hod.  
Výsledok vyhodnotenia pripomienky -  pripomienke sa nevyhovelo z nasledovných dôvodov: 

a) Návrh dodatku č. 1 VZN č. 2/2010 bol zverejnený predpísaným spôsobom dňa 
27.8.2012, t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva. V zmysle 
rokovacieho poriadku MsZ bolo možné predkladať pripomienky k návrhu v 10-dňovej 
lehote od zverejnenia, t. j. do 6.9.2012. Nakoľko pripomienka bola predložená dňa 
10.9.2012, t. j. po uplynutí stanovenej lehoty, na predložený návrh sa neprihliada.  

b) Zdôvodnenie návrhu tým, že určenie neskoršej nočnej hodiny na ukončenie verejného 
kultúrneho podujatia v iných prevádzkach v centrálnej mestskej časti diskriminuje 
prevádzku navrhovateľa, je neopodstatnené, nakoľko zámerom odlišného určenia 
času je obmedziť rušivé vplyvy na obyvateľov bytových domov v bezprostrednej 
blízkosti prevádzkarní, v ktorých sa podujatia usporadúvajú.  

Hovorca MsR : MsR odporučila návrh dodatku schváliť bez pripomienok. 
Diskusia :  
Ing. Zábavčík – požiadal, aby zo strany mesta bola vykonávaná kontrola tohto všeobecne 
záväzného nariadenia mesta. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.55/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7. 
Uznesenie č.55/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 
3/2012 – O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste Nové Mesto nad Váhom  

 
Návrh predložila Ing. Podhradská.  

Materiál je pod poradovým číslom 8. 
Z dôvodu potreby zosúladenia Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach s ustanoveniami zákona č. 178/1998 
Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 



v znení neskorších predpisov bolo potrebné vypracovať nové VZN  o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. 
Hovorca MsR : MsR odporučila návrh schváliť s pripomienkami. 
Ing. Topolčány : KFSM odporučila návrh schváliť s pripomienkami. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.56/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie prijaté (za 20, proti 0, zdržal sa 1 poslanec). 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7. 
Uznesenie č.56/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom  č. 
4/2012  - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy 

 
Návrh predložila Ing. Podhradská.  

Materiál je pod poradovým číslom 9. 
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších je správca trhoviska 
povinný vypracovať trhový poriadok pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh, ktorý obec po 
jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením. 
Vzhľadom na vyššie uvedené bolo potrebné vypracovať VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom 
č. 4/2012 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy. 
Hovorca MsR : MsR odporučila návrh schváliť s pripomienkami. 
Ing. Topolčány : KFSM odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.57/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.8. 
Uznesenie č.57/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.5/2012 
– Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na trhovisku 

 
Návrh predložila Ing. Podhradská.  

Materiál je pod poradovým číslom 10. 
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších je správca trhoviska povinný vypracovať 
trhový poriadok pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh, ktorý obec po jeho schválení vydá 
všeobecne záväzným nariadením. 
Vzhľadom na vyššie uvedené bolo potrebné vypracovať VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom 
č. 5/2012 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na Trhovisku. 
Ing. Topolčány : KFSM odporučila návrh schváliť s pripomienkami. 
Hovorca MsR : MsR odporučila návrh schváliť s pripomienkami. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.58/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

 



viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.8. 
Uznesenie č.58/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.6/2012 
– Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na trhu počas jarnej, letnej 
a jesennej sezóny a príležitostného trhu v Mestskom kultúrnom stredisku  

 
Návrh predložila Ing. Podhradská.  

Materiál je pod poradovým číslom 11. 
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších je správca trhoviska povinný vypracovať 
trhový poriadok pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh, ktorý obec po jeho schválení vydá 
všeobecne záväzným nariadením. 
Vzhľadom na vyššie uvedené bolo potrebné vypracovať VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom 
č. 6/2012 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na trhu počas jarnej, letnej 
a jesennej sezóny a  príležitostného trhu v Mestskom kultúrnom stredisku. 
Ing. Topolčány : KFSM odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Hovorca MsR : MsR odporučila návrh schváliť s pripomienkami. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.59/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.8. 
Uznesenie č.59/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 

14. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad 
Váhom č. 6/2003 – O niektorých podmienkach držania psov v meste Nové 
Mesto nad Váhom  

 
Návrh predložila Ing. Macúch.  

Materiál je pod poradovým číslom 12. 
Problematika držania psov na území Slovenskej republiky je upravená zákonom                     
č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.  
V zmysle § 5 ods. 1 cit. zákona obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť 
miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný.  
Na území Mesta Nové Mesto nad Váhom sú upravené podmienky držania psov Všeobecne 
záväzným nariadením mesta Nové Mesto nad Váhom č. 6/2003 – VZN o niektorých 
podmienkach držania psov v meste Nové Mesto nad Váhom . Podmienky vodenia psov resp. 
podrobnosti o vodení psov sú upravené v článku V, kde sú vymedzené miesta, kde je 
zakázaný voľný pohyb psa a miesta,  kde je zakázaný vstup so psom.  
Predkladaným dodatkom sa navrhuje ďalšia lokalita, kde bude zakázaný vstup so psom a to 
Park J.M.Hurbana. 
Hovorca MsR : MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia :  
PhDr. Koreň – komisia životného prostredia  návrh dodatku podrobne prerokovala a  návrh  
odporučila schváliť. 
PhDr. Kazda – návrh vyvolá nevôľu o občanov, občania budú musieť park obchádzať, park 
nepovažuje za priestranstvo, ktoré je značne znečisťované, oveľa viac sú znečisťované 
sídliská. 



PhDr. Hejbalová – podporuje tento návrh, mesto má veľa sťažností zo strany, škôl, škôlok, 
občanov mesta. Snaha mesta je vytvoriť oddychové centrum v parku. 
Ing. Zábavčík – návrh podporuje, stále však pretrváva problém vstupu psov na detské 
ihriská. Sú potrebné preventívne kontroly zo strany MsP. 
Ing. Vienerová – v prvom rade je potrebný aktívny prístup občana, upozorňovanie na MsP. 
Ing. Jakovlev – v parkoch nie je len problém psov, je tu ďalší problém - schádzanie sa 
mladých ľudí, ktorí tu fajčia, požívajú alkohol, znečisťujú park, apeluje na MsP aby v týchto 
lokalitách zvýšila kontrolnú činnosť. 
Ing. Karaba – nesúhlasí s predloženým návrhom, v meste je dlhodobý problém nájsť priestor 
pre voľný pohyb psov, kontrolné mechanizmy sú slabé. 
Ing. Današ – reagoval na pripomienku – mesto má takú zástavbu, že nie je možné vytvoriť 
takýto priestor. 
Ing. Karaba – poslanecký návrh, aby VZN zostalo v pôvodnom znení bez predkladaného 
dodatku. 
Hlasovanie poslancov : 
Hlasovanie o pôvodnom návrhu : za  15 , proti 1, zdržali sa 5 poslanci.  
Návrh za prijatie dodatku č.1 k VZN č.6/2003 bol poslancami schválený. 
Vzhľadom k tomu, že pôvodný návrh bol prijatý o ďalšom poslaneckom návrhu sa 
nehlasovalo. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.60/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie prijaté (za  15 , proti 1, zdržali sa 5 poslanci).  
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.8. 
Uznesenie č.60/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 

15. Informácia o upozornení prokurátora 
 
Ing. Današ informoval o upozornení  prokurátora Okresnej prokuratúry v Novom Meste nad 
Váhom. 
Mesto obdržalo upozornenie prokurátora č. Pd 110/12-2 zo dňa 26.6.2012 podané podľa § 
28 ods.1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre, v ktorom okresný prokurátor namietal 
porušenie zákona, a to ustanovenia § 42 ods.2 zákona č.162/1995 Z.z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a ustanovenia § 9a 
ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pri výkone samosprávy, v ktorom 
konštatuje, že   uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 382/2010-MsZ schváleného dňa 
26.10.2010  nie je v súlade s § 42 ods.2 zákona č. 162/1995 a absentuje  v ňom 
odôvodnenie osobitného zreteľa a niektoré zákonom o katastri požadované údaje tak, ako to 
ukladá § 9a ods.8 písm e) cit. zákona o majetku obcí. V cit. uznesení mestské zastupiteľstvo 
schválilo odpredaj nehnuteľností spoločnosti MS UNION s.r.o., Trenčianska 17, Nové Mesto 
nad Váhom, avšak toto uznesenie nasledovalo až po schválení uznesenia č. 381/2010-MsZ, 
v ktorom bolo konštatované, že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, keďže išlo 
o podmienky i cenu  schválenú v MsZ v roku 2007 na výstavbu zariadenia „Kaviareň v parku“  
a toto uznesenie bolo schválené 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov. Obdobné 
nedostatky boli vytýkané i uzneseniam č.87/2011-MsZ  a č.88/2011-MsZ o prevode 
nehnuteľného majetku. Tieto  boli schválené až po prijatí uznesení č. 67/2011-MsZ 
a č.82/2011 zo dňa 6.9.2011 , v ktorých mestské zastupiteľstvo schválilo zámer previesť 
majetok mesta a spôsob predaja, ako prípad hodný osobitného zreteľa ,tak ako to ukladá § 
9a ods.2. zákona o majetku obcí. 
Na odstránenie vytýkaných nedostatkov uvedených v upozornení prokurátora pri prijímaní 
uznesení o schválení prevodu nehnuteľného majetku obce bude mesto v budúcnosti 
dôsledne dbať, tak ,aby postup pri ich prijímaní bol plne v súlade s príslušnými 
ustanoveniami katastrálneho zákona a zákona o majetku obcí a bude zabezpečená ich ešte 
dôslednejšia kontrola  vykonávaná kontrolórom mesta. 



Hovorca MsR – MsR zobrala informáciu na vedomie a uložila o upozornení prokurátora 
informovať MsZ. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.61/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.9. 
Uznesenie č.61/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
Druhé upozornenie prokurátora bolo podané  podľa § 28 ods.1 zákona 153/2001 Z.z. 
o prokuratúre v platnom znení, v ktorom okresný prokurátor namietal porušenie zákona, a to 
ustanovenia § 18a ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v čase 
prijatia uznesenia č.211/2008 – MsZ zo dňa 16.12.2008 pri výkone samosprávy. 
V cit. upozornení okresný prokurátor namieta  porušenie zákona pri prijímaní uznesenia, 
v ktorom sa Mestské zastupiteľstvo uznieslo na uznesení č. 211/2008-MsZ, ktorým stanovilo 
deň konania voľby hlavného kontrolóra a určilo kvalifikačný predpoklad – ukončené 
minimálne stredné vzdelanie a ako ďalšiu požiadavku – bezúhonnosť. 
V uznesení bolo uvedené, že kvalifikačným predpokladom je ukončené minimálne stredné 
vzdelanie a  bola uvedená ďalšia požiadavka bezúhonnosť, ktorá vyplýva z osobitného 
predpisu zo zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme.  
V podstate išlo o stanovenie predpokladu nad rámec zákona, aj keď táto ďalšia požiadavka 
vyplýva z osobitného predpisu. 
Na odstránenie vytýkaných nedostatkov uvedených v upozornení prokurátora pri voľbe 
hlavného kontrolóra  bude mesto v budúcnosti dôsledne dbať, tak ,aby postup pri voľbe 
hlavného kontrolóra v budúcnosti bol plne v súlade s platným právnym stavom 
a nedochádzalo k porušeniu zákonnosti pri tak dôležitom akte  ako je voľba hlavného 
kontrolóra mestským zastupiteľstvom 
Hovorca MsR – MsR zobrala informáciu na vedomie a uložila o upozornení prokurátora 
informovať MsZ. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.62/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.9. 
Uznesenie č.62/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 

16. Správy z následných  finančných kontrol  
 
Správy z následných finančných kontrol vykonaných v Základnej škole Ul. Kpt. Nálepku, 

Materskej škole Ul. poľovnícka, Centre voľného času Nové Mesto nad Váhom,  predložil 
Ing. Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 13. 
Hlavný kontrolór predkladá správy podľa § 18 f, ods.1 písm d) zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení MsZ. O všetkých vykonaných kontrolách boli poslanci v priebehu 
polroka informovaní. 
Hovorca MsR : MsR zobrala správy na vedomie. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 
 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.9. 
Uznesenie č.63/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 



17. Vyhodnotenie činnosti HK za 1.polrok 2012   
 

Vyhodnotenie predložil Ing. Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 14. 
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 zobrala správy správu o činnosti na vedomie. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.64/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.9. 
Uznesenie č.64/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

18.  Odpovede na pripomienky poslancov  
 

Stanoviská k pripomienkam poslancov predložila PhDr. Hejbalová. 
Materiál je pod poradovým číslom 15. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 
 

19. Rôzne 
 
V bode rôzne vystúpili : 
Mgr. Hevery predložil návrhy na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej 
samosprávy 
Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov sa v roku 2012 končí funkčné obdobie školských 
rád ustanovených v roku 2008. Rady základných škôl a základnej umeleckej školy na nové 
funkčné obdobie sa ustanovia voľbou 2 zástupcov pedagogických zamestnancov, 1 
nepedagogického zamestnanca, 4 zástupcov rodičov a delegovaním 4 zástupcov 
zriaďovateľa školy. V centre voľného času sa ustanovuje v súlade s § 25 ods. 3 zákona č. 
596/2003 päťčlenná rada, do ktorej zriaďovateľ deleguje 1 zástupcu.   
Ako zástupcov zriaďovateľa v základných školách, základnej umeleckej škole a v centre 
voľného času na nové funkčné obdobie navrhujem delegovať nasledovných poslancov MsZ 
a zamestnancov mesta. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.65/2012-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 

viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.9. 
Uznesenie č.65/2012-MsZ 

(mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
Ing. Vienerová – pozvala prítomných na 33. ročník Novomestského jarmoku, ktorý sa bude 
konať v dňoch 14.-16.9.2012. 

PhDr. Hejbalová – informovala o usporiadaní benefičného koncertu pre osoby s mentálnym 
a zdravotným postihnutím „Dúha v srdci“, ktorý sa bude konať 30. septembra 2012 
v spoločenskej sále MsKS a „Burze práce“, ktorú poriada Úrad práce a sociálnych vecí 
25.októbra 2012 taktiež v spoločenskej sále MsKS. 
 



Mgr. Šteklerová – poďakovala za úpravu ciest Ul. Pri záhradkách a Pod zvonicou, požiadala 
riešiť problém ničenia informačnej tabule v Mnešiciach. 
Ďalej informovala o požiadavke občanov Ulíc Čulenova a sadová, kde si hlavne v letných 
mesiacoch  mládež idúca zo Zelenej vody v nočných hodinách skracuje cestu uličkou do 
mesta. Mládež robí hluk, rozbíja fľaše, trhá ovocie. Obyvatelia prosia o častejšie kontroly zo 
strany MsP aspoň v letných mesiacoch. 
PhDr. Koreň – požiadal, aby pri označovaní piktogramov v súvislosti so zákazom vodenia 
psov do parku J.M.Hurbana bola pri každom vstupe i tabuľka s označením parku 
J.M.Hurbana. 
Mgr. Pavlíček – požiadavka občanov, riešiť dobudovanie osvetlenia na Ul. Pod zvonicou. 
MUDr. Pašmík – požiadal TSM o zverejnenie cenníka reklamy na ľadovú plochu. 
 
 

20. Schválenie uznesení, záver 
 

Predsedkyňa návrhovej komisie Mgr. Skovajsová prečítala návrhy uznesení č.42/2012-
MsZ, 43/2012-MsZ a 60/2012-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 
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RNDr. Eva Jurčová                      ........................................... 
 
MUDr. Dušan Ulahel                    ........................................... 
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