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Z á p i s n i c a 
 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 
dňa 08. decembra 2020 

 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní:  JUDr. Vladimír Fraňo, Tatiana Tinková,  
 
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 11. Z MsZ  a 12. Z MsZ 
5. Nakladanie s majetkom mesta 
6. Návrh Dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom 

č. 9/2016 o miestnych daniach  

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/2020   

o dotáciách z rozpočtu mesta  

8. Návrh na Účelové určenie dotácií na podporu prioritného športu  

9. Návrh Dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom 

č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy  

10. Návrh Dodatku č. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom 

č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

11. Návrh Dodatku č. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2018 o určení 

výšky   finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 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  

12. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2020 – 

4.  zmena  

13. Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2021 – 2023 

14. Vyjadrenie mesta k zaradeniu materskej školy do siete škôl ako organizačnej zložky 

Spojenej školy, Ul. J. Kollára č. 3, Nové Mesto nad Váhom   

15. Správy z  finančných kontrol  

16. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Nové Mesto nad Váhom  

17. Odpovede na pripomienky poslancov  

18. Rôzne 

- Harmonogram zasadnutí MsZ na rok 2021 

19. Záver 
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Pred vstupom do rokovacej miestnosti boli všetci poslanci, zamestnanci a prizvaní otestovaní 
rýchlotestami na COVID-19, až po negatívnom výsledku testu mohli vstúpiť do rokovacej 
miestnosti s prekrytím horných dýchacích ciest a dezinfekciou rúk.  

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

 
Primátor mesta Ing. Trstenský otvoril 12. zasadnutie MsZ, 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 JUDr. Vladimír Fraňo a Tatiana Tinková. V rokovacej miestnosti 
počas prezentácie nebol prítomný MUDr. Matej Bielik. 
Primátor mesta Ing. Trstenský určil overovateľov zápisnice: Mgr. Peter Bača, PhDr. Kvetoslava 
Hajbalová, zapísaním zápisnice bola poverená  Ing. Zuzana Paučinová, zamestnankyňa MsÚ.  
Hovorcom  MsR   pre 12. zasadnutie MsZ bola určená Ing. Iveta Antalová.  
 
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.  
Nakoľko k zmene programu rokovania neboli vznesené žiadne návrhy, primátor mesta Ing. 
Trstenský požiadal prítomných o hlasovanie o programe rokovania 12. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom. 
V rokovacej miestnosti nebol v priebehu hlasovania prítomní MUDr. Bielik. 
Hlasovanie o programe rokovania: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali - 1 
Ing. Trstenský konštatoval, že program rokovania 12. Z MsZ bol schválený. 
 
  

Uznesenie č. 263/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 21 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:  Miroslav Ostrenka   
Členovia:                      Ing. Tomáš Urminský 

                           Ing. Daniel Kopunec 
                  
Zo strany poslancov  neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 264/2020-MsZ. 
V rokovacej miestnosti nebol v priebehu hlasovania prítomný MUDr. Bielik. 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0 
Poslanci návrh schválili. 
 
 

Uznesenie č. 264/2020-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

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

 
Informáciu o kontrole plnenia uznesení z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. októbra 2020 
a predchádzajúcich MsZ predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Milan Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 1. 
Diskusia:  
JUDr. Vavrinčík – otázka smerovala k Ulici Bzinská, k prebratiu sietí, aký je termín odovzdania, 
v akom je to stave? 
Ing. Bača – termín finálneho odovzdania nie je. Je to postupné preberanie jednotlivých stavebných 
objektov medzi mestom a zhotoviteľom. Postupne sa odovzdáva aj technická dokumentácia, aj dielo 
protokolárne tak, ako to je umožnené obom stranám. 
JUDr. Vavrinčík – čo sa týka osvetlenia, kedy bude? 
Ing. Bača – osvetlenie je jeden stavebný oddiel, v I. etape by nemal byť problém, v II. etape a III. 
etape myslím, že tiež nebude problém to podpísať. 
Ing. Urminský – upozornil na neosvetlenú Ulicu Bernovského a Bzinskú. 
Primátor mesta požiadal o predloženie návrhu uznesenia k tomuto bodu programu. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 265/2020-MsZ. 
O 12,21 hod. rokovaciu miestnosť opustil JUDr. Vavrinčík. 
V rokovacej miestnosti nebol v čase hlasovania prítomný MUDr. Bielik. 
Hlasovanie: za - 21, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0 
Poslanci MsZ zobrali informáciu na vedomie. 
 

Uznesenie č. 265/2020-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
O 12,24 hod. sa do rokovacej miestnosti vrátil JUDr. Vavrinčík. 
 

4. Správa o činnosti MsR medzi 11. Z MsZ  a 12. Z MsZ 
 
Správu o činnosti MsR v období medzi 11. a 12. zasadnutím MsZ, zo dňa 26. novembra 2020, 
kedy sa konala 12. schôdzka MsR, predložil prednosta MsÚ Ing. Dušan Današ. Oboznámil 
poslancov s  podrobným prehľadom  rokovania 12. schôdzky MsR. 
Materiál je pod poradovým číslom 2. 
K predloženej správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.  
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 266/2020-MsZ. 
O 12,27 hod. do rokovacej miestnosti vstúpil MUDr. Bielik a následne sa zaprezentoval. 
Hlasovanie o uznesení: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ zobrali správu na vedomie. 
 
 
 Uznesenie č. 266/2020-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 
 
A. Prenájom  majetku mesta – prípady hodné osobitného zreteľa 

 
Návrh na predĺženie podnájomných zmlúv podnájomcom v nebytových priestoroch        
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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. Roman Ozogány, Ul. Matice slovenskej 27, 911 01 Trenčín, IČO: 40 497 534 
požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 811/1 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 68,06 m² sú využívané na 
účel: bistro. Cena za podnájom činí 95,88 eur/m²/rok bez DPH.  

Podnájomca je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 1992, do   
prenajatých nebytových priestorov vynakladá na údržbu ročne 2-3 tisíc 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. 

2. Viera Mitanová VM-knihy, Považská 1978/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 
46 831 575 

požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. Fraňa Kráľa č. 11 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 74,82 m² sú využívané na 
účel: predaj kníh. Cena za podnájom činí 30,67 eur/m²/rok bez DPH.  

Podnájomkyňa je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2012. 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. 

3. Peter Maršálek – Maršálek, Považská 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 
IČO: 30 033 454 

požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 811/1 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 71,99 m² sú využívané na 
účel: vzorkovňa čalúneného nábytku a predajňa bytového textilu. Cena za podnájom činí 66,67 
eur/m²/rok bez DPH.  

Podnájomca je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2005. 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. Mgr. Viliam Polák a Mgr. Eva Harmadyová, Ul. Obrancov mieru 3, 915 01 Nové Mesto 
nad Váhom 

požiadali o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. Komenského 2 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 87,61 m² využívajú na účel: 
umelecká činnosť – výtvarná tvorba. Cena za podnájom činí 8,36 eur/m²/rok bez DPH.  

V uvedených nebytových priestoroch sú v podnájme od roku 2000. Na rekonštrukciu 
nebytových priestorov vynaložili v roku 2020 cca 500,00 eur (sanačná omietka, vstupná 
chodba). Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov majú vyrovnané, 
platby uhrádzajú pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 

Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
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5. Xénia Sedláková, 916 25 Potvorice 131, IČO: 30 034 388 a Anna Pavlovičová – 
DOMINA, Športová 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 488 839 

požiadali o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. Palkovičovej č. 23/1 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 17,85 m²,  ktoré majú 
spoločne v podnájme  využívajú na účel: predajňa detského textilu. Cena za podnájom činí 
61,65 eur/m²/rok bez DPH.  

Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov majú vyrovnané, platby 
uhrádzajú  pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 

Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 

6. FDS spol. s r.o., Klčové 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 320 757 

spoločnosť požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. Klčové 
39 v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 210,30 m² sú využívané 
na účel: predajňa spojovacieho materiálu a kotviacej techniky. Cena za podnájom činí 50,23 
eur/m²/rok bez DPH.  

Spoločnosť je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2001. O nebytové 
priestory sa riadne stará, vykonáva drobné opravy, vymaľovali zatečené steny, natreli drevené 
okná, opravili dlažby v NP a pod. Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových 
priestorov má vyrovnané. 

Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 

7. Janesy s.r.o., Mnešická 79/2253, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 468 455 

spoločnosť 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 61,54 m² 
sú využívané na účel: predajňa kvetín. Cena za podnájom činí 86,94 eur/m²/rok bez DPH.  

Spoločnosť je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2015, do 
rekonštrukcie nebytových priestorov vynaložila 1980,00 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. 

8. ME-TRADEX s.r.o., Severná 193/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

spoločnosť 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 6 m² sú 
využívané na účel: obchod, trafika a kľúčová služba. Cena za podnájom činí 37,22 eur/m²/rok 
bez DPH.  

Spoločnosť je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2012. 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. 

9. Peter Masár – Hudobné nástroje, Kríž nad Váhom 120, 916 26 Považany 

požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. Weisseho 10 v Novom 
Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 44,38 m² sú využívané na účel: 
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maloobchod s hudobnými  nástrojmi a doplnkovým tovarom. Cena za podnájom činí 32,72 
eur/m²/rok bez DPH.  

Podnájomca je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2003, do 
rekonštrukcie nebytových priestorov vynaložil 5000,00 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. 

10. BOLTON s.r.o., Ul. J. Kréna 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 295 906 
spoločnosť požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. Pri 
Klanečnici 1440 v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 556 m² sú 
využívané na účel: Hala - prevádzkový výrobný priestor. Cena za podnájom činí 23,35 
eur/m²/rok bez DPH.  

Spoločnosť je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 1998. Za obdobie 
podnájmu spoločnosť investovala do rekonštrukcie nebytových priestorov 15 996,87 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. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: 
Mesto má záujem o zachovanie podnájmu nebytových priestorov s doterajšími podnájomcami. 
Uvedení podnájomcovia si riade plnia svoje finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu a 
pravidelne  dodržiavajú predpísané termíny platieb. Mnohí do nebytových priestorov 
investovali vlastné finančné prostriedky, čím zhodnotili tieto nebytové  priestory a na vlastné 
náklady ich udržiavajú v prevádzkyschopnom stave. 
Mesto v príjmovej časti rozpočtu počíta už z finančnými prostriedkami získanými z podnájmu 
nebytových priestorov, je v záujme mesta udržať si doterajších platiacich podnájomcov 
i ponúkané služby. Jedná sa o dlhodobých podnájomcov, ktorí poskytujú služby a obchodnú 
činnosť pre občanov mesta. 
Dôvody na predĺženie podnájmu sú rovnaké u všetkých predlžovaných podnájmov 
posudzovaných ako prípady hodné osobitného zreteľa. 
Mesto má uzatvorenú zmluvu o nájme s Mestským bytovým podnikom s.r.o., na základe ktorej 
prenecháva MsBP s.r.o. do ďalšieho nájmu nebytové priestory vo vlastníctve mesta. 
MsBP s.r.o. je oprávnený v zmysle zákona uzatvárať podnájomné zmluvy len na dobu určitú, 
preto sa opakovane predlžuje podnájom rovnakým nájomcom za rovnakých podmienok.  
Podnájom nemôže byť uzatvorený na dobu neurčitú. 

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 odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko Mestskej rady, (ďalej len „MsR“), MsR súhlasí 
a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 267/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
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 Uznesenie č. 267/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 

B.  Predaj majetku mesta  

a) Návrh na odpredaj pozemku zastavaného stavbou p. Slavkovi Pevalovi, bytom Vajanského 
1354/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 

Mesto predkladá návrh na schválenie prevodu vlastníctva podľa  § 9a) ods. 8 písm. b) zákona  
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa čl.7 odsek 8 písm. b) Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta, ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
žiadateľa p. Slavka Pevalu, bytom Vajanského 1354/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom a to 
pozemok parcela registra C KN č. 3963 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 426 m² 
nachádzajúcej sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, na Ul. Klčové, zastavaný stavbou súpis. č. 
94.  
Pozemok mesto navrhuje odpredať za cenu 92,65 eur/m², ktorá bola stanovená Znaleckým 
posudkom č. 300/2020 zo dňa 13.11.2020 vyhotoveným Ing. Igorom Ištokom, čo pri výmere 
426 m² činí 39 468,90 eur, zaokrúhlené znalcom na 39 500,00 eur. 
Pán Pevala požiadal o zaplatenie kúpnej ceny v troch splátkach a to tak, že: 
v r. 2020 zaplatí 1/3 kúpnej ceny vo výške 13 167 € a to najneskôr do 31.12. 2020, 
v r. 2021 zaplatí 1/3 kúpnej ceny vo výške 13 167 € a to najneskôr do 31.12. 2021, 
v r. 2022 zaplatí 1/3 kúpnej ceny vo výške 13 166 € a to najneskôr do 31.12. 2022. 
Až po zaplatení celej kúpnej ceny bude podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností.  
Pokiaľ bude kúpna cena uhradená skôr, návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude podaný 
do 15 dní po úhrade poslednej splátky. 
Pán Slavko Pevala je vlastníkom nehnuteľnosti – stavby súpis. č. 94 vedenej v katastrálnej 
mape ako predajňa, evidovanej  Okresným úradom, katastrálnym odborom na LV č. 3008, 
postavenej na parcele registra C KN č. 3963 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 426 m². 
Pán Pevala chce vysporiadať skutkový stav so stavom právnym, nakoľko pozemok je 
dlhodobo užívaný ako súčasť nehnuteľnosti a to nielen žiadateľom, ale aj predchádzajúcimi 
vlastníkmi nehnuteľnosti.  
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia:  
p. Kolesár – tých 426 m² keď som pozeral na katastri je priamo pod budovou. Boli naznačené 
na tej ploche parkovanie miesta s tým, že sú určené len pre predajňu. Akým vzťahom sa riešia 
parkovanie miesta? 
Ing. Trstenský – nemám vedomosť, že by tieto miesta boli určené len pre predajňu. 
p. Kolesár – je tam dopravné značenie 5 boxov pre predajňu Chemolak. 
Ing. Trstenský – ďakujem za upozornenie, preveríme to a dáme doporiadku. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 268/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 268/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 



8 
 

b) Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta – predaj pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa p. Eleonóre Brázdilovej, bytom Vajanského 2000/17, Nové Mesto  nad 
Váhom 

Mesto predkladá návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 
mesta, v zmysle § 9 ods. 2 písm. a)  a  § 9a) ods. 8 písm. e) zákona  č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení a podľa čl.7 bod 8 Zásad hospodárenia s majetkom mesta a to časť  
pozemku  parcela registra C KN č. 538/6  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 75 m², ktorá 
bola odčlenená Geometrickým plánom č. 455/2016 zo dňa 31.10.2016, vyhotoveným RMG – 
Ing. Rastislavom Miklášom, M. R. Štefánika 12, Nové Mesto  nad Váhom, úradne overeným 
Ing. Ľubicou Balažovičovou dňa 10. novembra 2016 pod č. 839/2016 z pôvodnej  parcely 
registra C KN č. 538/3 ostatná plocha, nachádzajúcej sa na Vajanského ul. v Novom Meste 
nad Váhom, k. ú. Nové Mesto nad Váhom pani Eleonóre Brázdilovej, bytom Vajanského 
2000/17, Nové Mesto nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 50,11 
eure/m², čo pri výmere 75 m² činí 3 758,25 eur,  zaokrúhlené znalcom na 3 760,00 eur. 

Odôvodnenie: 
Predmetný pozemok priamo susedí s parcelou č. 539/2 a parcelou č. 539/3, ktoré sú vo 
vlastníctve žiadateľky. Žiadateľka sa o uvedený pozemok stará od roku 1980  vo vlastnej réžii, 
udržiava okolitú zeleň, kosí a pod. Pozemok je malej výmery a mesto ho nepotrebuje na 
plnenie svojich úloh a nie je k nemu zabezpečený prístup. 
Na základe vypracovaného Geometrickým plánom č. 455/2016 zo dňa 31.10.2016, 
vyhotoveným RMG – Ing. Rastislavom Miklášom, M. R. Štefánika 12, Nové Mesto  nad Váhom, 
úradne overeným Ing. Ľubicou Balažovičovou dňa 10. novembra 2016 pod č. 839/2016 bola 
z pôvodnej  parcely registra C KN č. 538/3 ostatná plocha o výmere 1032 m² odčlenená 
parcela registra C KN č. 538/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 75 m², k. ú. Nové Mesto 
nad Váhom vo vlastníctve mesta. 
Mesto navrhuje odpredať pozemok za cenu stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 301/2020 
zo dňa 13.11.2020 a to 50,11 eur/m², čo pri celkovej výmere 75 m² činí 3758,25 eur, 
zaokrúhlene 3760,00 eur. 
V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a  § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  Mestské 
zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce. 
Navrhujeme, aby Mestské zastupiteľstvo tento spôsob prevodu vlastníctva schválilo ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom  rozhoduje  trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov. 
Zámer previesť majetok týmto spôsobom sa zverejňuje  na dobu 15 dní pred  schvaľovaním 
prevodu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 269/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 269/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
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C. Zriadenie vecného bremena        
 

a) Návrh na zriadenie vecného bremena pre Ing. Jána Skovajsu, bytom Stromová 27, nar.  
8.5.1975, Nové Mesto nad Váhom v  prospech  Západoslovenskej  distribučnej,  a.s.   
Bratislava. 

Na základe zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl.4 ods. 
3.18 Zásad hospodárenia s majetkom mesta mesto predkladá návrh na zriadenie vecného 
bremena ochranného pásma práva uloženia inžinierskej siete – distribučného rozvodu NNK 
na pozemku vo vlastníctve mesta  pre Ing. Jána Skovajsu, bytom Stromová 27, 915 01 
Nové Mesto nad v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 
47 Bratislava v súvislosti  so stavbou: 
„Rozšírenie distribučného rozvodu NNK, Trenčianska ul. Nové Mesto nad Váhom“ v rozsahu 
vyznačenom v Geometrickom pláne č. 154/2020 zo dňa 23.04.2020 vyhotoveným GEOSTA- 
Ing. Radovan Stacho, Tematínska 1987/10, Nové Mesto nad Váhom, na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta: 
- parcela registra C KN č. 2010/4  zastavané plochy a nádvoria (diel 5, rozsah vecného 

bremena 49m²), 
  -   parcela registra E KN č. 1794/1  ostatná plocha (diel 3, rozsah vecného bremena 5m²), 

-  parcela registra E KN č. 1794/103 ostatná plocha (diel 4, rozsah vecného bremena   
 104m²). 

Stavbou sa rozširuje existujúci distribučný káblový rozvod NN v záhradkovej oblasti na 
Trenčianskej  ulici pri Hydrocentrále. 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti strpieť na pozemku mesta zriadenie a uloženie 
elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy,  úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení 
a ich odstránenie na dobu neurčitú. Plocha vecného bremena  v rozsahu ochranného pásma 
je spolu 158 m².  Na stavbu je vydané územné rozhodnutie pod č. A/2019/00765/Ge.  
Vecné bremeno mesto navrhuje zriadiť odplatne za jednorazovú úhradu v celkovej výške 
870,00 eur, ktorá bola stanovená na základe Znaleckého posudku č. 303/2020 zo dňa 
13.11.2020  Ing. Igorom Ištokom, znalcom v odbore stavebníctva. 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 270/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 270/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 

b) Návrh na zriadenie vecného bremena pre spoločnosť Lidl Slovenská republika v.o.s. 
Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava. 

Na základe zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl.4 
ods.3.18 Zásad hospodárenia s majetkom mesta mesto predkladá návrh na zriadenie vecného 
bremena ochranného pásma práva uloženia inžinierskej siete  – distribučného rozvodu  NNK 
na pozemku vo vlastníctve mesta  pre spoločnosť Lidl Slovenská republika v.o.s. Ružinovská 
1/E, 821 02 Bratislava v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom Čulenova 6, 
816 47 Bratislava v súvislosti  so stavbou: 



10 
 

„Predajňa potravín LIDL PP 00277 Bzinská ulica, Nové Mesto nad Váhom“ v rozsahu 
vyznačenom v Geometrickom pláne č. 336/2019 zo dňa 12.07.2019 vyhotoveným RMG Ing. 
Rastislav Mikláš, M. R. Štefánika 12, Nové Mesto nad Váhom, na  pozemkoch vo vlastníctve 
mesta: 

- parcela registra C KN č. 1049 zastavaná plocha ( diel 2, rozsah vecného bremena 
113 m²), 

- parcela registra E KN č. 1399/32  ostatná plocha (diel 3, rozsah vecného bremena 17 
m²), 

- parcela registra E KN č. 1402/1 záhrada (diel 4, rozsah vecného bremena 1 m²), 
- parcela registra E KN č. 1404/144 orná pôda (diel 5, rozsah vecného bremena 22 m²), 
- parcela registra E KN č. 1419/1 ostatná plocha (diel 6, rozsah vecného bremena 23 

m²), 
- parcela registra E KN č. 1418/502 orná pôda (rozsah vecného bremena menší ako 1 

m²). 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti strpieť na pozemku mesta zriadenie a uloženie 
elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy,  úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení 
a ich odstránenie na dobu neurčitú. Plocha vecného bremena  v rozsahu ochranného pásma 
je spolu 176 m².  Na stavbu je vydané stavebné povolenie  č. A/2019/00607/TR. 
Mestské zastupiteľstvo č. 84/2019-MsZ schválilo uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na 
zriadenie vecného bremena na zaťaženie pozemkov vo vlastníctve mesta pre spoločnosť Lidl 
Slovenská republika v.o.s. Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava v prospech Západoslovenskej 
distribučnej, a.s. Bratislava (ďalej len „ZSD“) v rámci stavby „Predajňa potravín a spotrebného 
tovaru Lidl s infraštruktúrou a prestavbou kruhovej križovatky“ , v rámci ktorej bolo potrebné 
vykonať preložku elektroenergetického zariadenia.  Na základe uzatvorenej Zmluvy o budúcej 
zmluve spoločnosť Lidl Slovenská republika v.o.s. žiada o schválenie vecného bremena na 
základe vypracovaného geometrického plánu, ktorým sa upresnili zaťažené parcely vo 
vlastníctve mesta. 
Vecné bremeno mesto navrhuje zriadiť odplatne za jednorazovú úhradu v celkovej výške 
1420,00 eur, ktorá bola stanovená na základe Znaleckého posudku č. 304/2020 zo dňa 
14.11.2020 Ing. Igorom Ištokom, znalcom v odbore stavebníctva. 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 271/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 271/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 5 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
  

6) Návrh Dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad 
Váhom č. 9/2016 o miestnych daniach  

 
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom: 4 
Uznesením číslo 213/2020-MsZ MsZ schválilo Dodatok č.2 VZN, ktorým sme odpustili dane 
za užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia na obdobie od 
1.5.2020 do 30.9.2020 na území svojho mesta. 
Po zvládnutí prvej vlny koronavírusu a malým nádychom na takmer „normálny režim“ bežného 
života a podnikateľskej činnosti, celý svet bojuje s druhou vlnou pandémie, ktorá je zo 
zdravotníckeho hľadiska aj v SR silnejšia ako prvá vlna. Podnikateľské subjekty mali (majú) 
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zavedené obmedzenia svojich prevádzok. Uzatvorené interiérové priestory a v obmedzenom 
režime prevádzkujú terasy. 
Mesto preto opätovne prináša podnikateľom úľavu v podobe odpustenia platenia miestnej 
dane za užívanie verejného priestranstva do 30.04.2021. 
Účinnosť Dodatku sa navrhuje v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta. Naliehavý verejný záujem je daný súčasným stavom a naliehavosťou pomoci pre 
dotknuté subjekty. 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
O 13,06 hod. rokovaciu miestnosť opustil p. Kolesár. 
Diskusia: bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 272/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 272/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 5 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 

 
O 13,08 hod. do rokovacej miestnosti sa vrátil p. Kolesár. 

 

7) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/2020 
o dotáciách z rozpočtu mesta 

 
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom: 5 
V intenciách Koncepcie rozvoja a podpory športu v meste prijatej MsZ, mesto predkladá návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. 
Cieľom predloženého návrhu VZN je stanovenie kritérií a podmienok na prideľovanie dotácií 
pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť na území mesta, 
alebo poskytujú služby pre obyvateľov mesta. 
Dôležitou časťou návrhu je stanovenie princípu a kritérií prerozdelenia dotácie na podporu 
športu a telesnej kultúry so zameraním na podporu športu detí a mládeže. Je potrebné 
zároveň stanoviť spôsob a výšku podpory športu seniorských družstiev, ktoré mesto 
reprezentujú v najvyšších súťažiach. Navrhujeme vyčleniť pre rok 2021 ako prioritný šport 
ženský volejbal družstva VK Nové Mesto nad Váhom a mužský futbal mužstva AFC Považan 
Nové Mesto nad Váhom. 
Návrh bol všetkým poslancom a klubom zaslaný na pripomienkovanie. Bolo stretnutie so 
športovými klubmi ohľadom VZN. Po dohode zaslali dve kritériá, počet aktívnych členov 
v klube a tréneri – odbornosť. 
Z MsR odznel návrh Ing. Vyzváryho, ktorý nebol presne odprezentovaný preto Ing. Mašlonka 
navrhol aby v § 7 za bod l bol doplnený nový bod 2, ďalej bude bod 3 až 9. Bod 2 navrhol takto: 
„Ak pri prerokovaní žiadosti o dotáciu je člen komisie súčasne členom žiadateľa, alebo členom 
jeho riadiacich a kontrolných orgánov, o predmetnej žiadosti tento člen komisie nehlasuje.“ 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia:  
JUDr. Vavrinčík – predložil poslanecký návrh na zmenu v § 7 v odseku 4 na konci vety nahradiť 
kompetenciu štatutára mesta kompetenciou MsZ. 
K uvedenému návrhu odznela rozsiahla diskusia, v ktorej postupne vystúpili a vyjadrili názor 
JUDr. Vavrinčík, Ing. Antalová, MUDr. Mora, Ing. Trstenský, Ing. Mašlonka. 
Ing. Trstenský požiadal prítomných o hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu JUDr. Vavrinčíka: 
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Hlasovanie: za – 7, proti – 12, zdržali sa – 4, nehlasovali – 0. 
Ing. Trstenský konštatoval, že poslanecký návrh nebol prijatý. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 273/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 17, proti – 0, zdržali sa – 6, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 273/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 5 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 

         

8) Návrh na Účelové určenie dotácií na podporu prioritného športu  

 
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom: 6 
MsZ prijalo nové VZN mesta číslo 2/2020 o poskytovaní dotácií v podmienkach mesta Nové 
Mesto nad Váhom (ďalej len „mesto“). V úvode prezentácie požiadal poslancov, aby si 
predložený materiál upravili v bode 2 účelovú dotáciu vo výške 60 %, v bode 2 a vo výške 36 
% a v bode 2 b vo výške 64 %. 
Mesto v záujme podpory rozvoja telesnej kultúry a športu má záujem finančne podporovať 
prostredníctvom účelovej dotácie rozvoj športu v športových kluboch na území mesta, ktoré 
svoju činnosť zameriavajú prevažne na výchovu zdravej mladej generácie. Prípravu a rozvoj 
telesnej kultúry a voľnočasových aktivít detí a mládeže zabezpečujú zanietenými 
dobrovoľníkmi a erudovanými odborníkmi v príslušnej športovej oblasti. 
Mesto má okrem podpory športu detí a mládeže záujem podporovať šport seniorských 
družstiev, ktoré majú v našom meste dlhoročnú tradíciu, spoločenský význam, masovosť 
členskej základne a zároveň prispievajú k úspešnej propagácii mesta prostredníctvom 
vykonávaného športu. 
Medzi spoločensky významné športy v meste patrí viacero športov, v ktorých kluby nášho 
mesta dosahovali a dosahujú významné športové úspechy na celoslovenskej úrovni. Zároveň 
je potrebné zohľadňovať časovú a finančnú náročnosť športu s pohľadom na pôsobenie 
v dlhodobej súťaži klubov.   
K spoločensky významným športom v našom meste radíme volejbal a futbal. Volejbal 
dosahuje úspechy v kategórii mužov a žien. Posledné roky je ženský volejbal na vzostupe a v 
extralige žien pôsobí od roku 2016 už štvrtú sezónu. Dva razy sa dostali volejbalistky do prvej 
štvorky súťaže a v tomto ročníku sú opäť medzi štyrmi najlepšími tímami ligy. Preto sú 
volejbalistky oprávnene zaradené medzi prioritné športy mesta. Okrem seniorského tímu 
volejbalistiek, ktorých je 20, má klub VK Nové Mesto nad Váhom v mládežníckych kategóriách 
ďalších 90 členov. 
Rovnako aj futbal, ktorý je z hľadiska členskej základne najmasovejším organizovaným 
športovým klubom na území mesta. Okrem seniorov, ktorí pôsobia v 3. lige skupiny západ, má 
AFC Považan aj 7 mládežníckych družstiev, ktoré združujú dokopy 140 členov, vrátane 120 
detí. Preto je futbal bez pochyby športom, ktorý priťahuje v rámci mesta najväčší počet 
športovcov vykonávajúcich organizovaný šport.  
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR nesúhlasí a neodporučila návrh schváliť. 
Diskusia: 
Ing. Vyzváry – nakoľko nám prioritne záleží na športovaní detí a mládeže, preto je dôležité ako 
sú financované športové kluby, ktoré sa venujú hlavne mládeži a deťom. Bol by som rád, 
a predložil poslanecký návrh, aby sa účelová dotácia znížila na 50 %, tým, že by sme 
v rozpočte navýšili položku na tento účel, tak aby neboli škodné ani prioritné športy. 
Ing. Trstenský – požiadal o hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Vyzváryho, zníženie 
dotácie zo 60 % na 50 % na prioritné športy. 
Hlasovanie: za 9, proti – 9, zdržali sa – 5, nehlasovali – 0. 
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Ing. Trstenský konštatoval, že poslanecký návrh nebol prijatý. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 279/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 279/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 

 

9) Návrh Dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad 
Váhom č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 

 
Návrh predložil: Ing. Miroslav Trúsik 
Materiál je pod poradovým číslom: 7 
Na základe § 5 zákona číslo 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, mestské zastupiteľstvo formou 
všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje trhový poriadok, ktorý o.i. určuje údaje o trhových 
dňoch.  
Uznesením č. 211/2020-MsZ a č. 231/2020-MsZ MsZ schválilo Dodatok č.1, resp. Dodatok 
č.2, ktorými bol zrušený Deň mesta 2020 a Novomestský jarmok 2020. Vzhľadom na vývoj II. 
vlny pandémie koronavírusu, mesto nebude organizovať Vianočné trhy 2020. 
Účinnosť tohto dodatku  navrhujeme v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta, pričom naliehavý verejný záujem je daný z dôvodu potreby okamžitej reakcie na 
celospoločenskú situáciu v dôsledku skôr uvedených prijatých uznesení vlády Slovenskej 
republiky a opatrení ÚVZ SR. 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: 
Ing. Špánik – uvažuje mesto aspoň v rámci vianočných trhov s nejakým malým ambulantným 
predajom na námestí, aby bol v súlade s opatreniami? 
Ing. Trstenský – mesto oslovilo predajcov vianočného tovaru, nie hračiek, resp. s takým 
tovarom, ktorý má vianočný charakter. Dnes TSM pripravia na námestí šesť drevených 
stánkov, kde sa ambulantný predaj povolí.   
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 274/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 1, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 274/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 

 
10) Návrh Dodatku č. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad 

Váhom č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 

 
Návrh predložil: Ing. Miroslav Trúsik 
Materiál je pod poradovým číslom: 8 
V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, správca dane 
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vydáva tento Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2006 o miestnych daniach, kde v § 6 ods. 1 písm. a), b) 
a v ods. 4 sa ruší celé znenie a nahrádza sa novým znením. V § 11 sa dopĺňa ods. 8 a 9 
nasledovného znenia. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov od 01.01.2021 je obec povinná zaviesť a vykonávať zber biologicky 
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (BRKO) a zhodnocovanie na 
kompostárni. Náklady na nádoby a kontajnery v prvej etape predstavujú 60 000,00 eur. Z 
pohľadu samosprávy ide o technicky i finančne náročnú povinnosť, ktorú treba premietnuť do 
sadzby poplatku. V navrhovanej sadzbe poplatku je zahrnutá aj úprava cien za uloženie 
odpadu na skládke o 1,2 eura/tonu. Zvýšenie cien poplatkov do envirofondu z 12,00 eur na 
18,00 eur/tonu pri predpokladanom percente triedenia a skutočnosti za 10 mesiacov roku 
2020. Len predpokladané zvýšené náklady na uloženie odpadu pri ukladanom množstve na 
skládku budú predstavovať 43 200,00 eur. V priebehu roku 2021 bude potrebné dokúpiť 
zariadenia potrebné pre zvoz a zhodnocovanie BRKO. 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: 
p. Kolesár – požiadal riaditeľa TSM, aby vysvetlil aké kroky v rámci tohto vykonali, či finančné, 
alebo technologické. 
Ing. Veselka – vysvetlil základnú filozofiu, čo sa týka poplatku za komunálny odpad. Podľa 
nariadenia obec nemá doplácať za triedenie odpadu. Každý rok sa navyšuje o 10 % poplatok 
do envirofondu. Dnes platíme 12,00 eur a budúci rok pri tom istom % triedenia mesto bude 
v kategórii 18,00 eur za tonu. V roku 2022 bude poplatok ešte vyšší. Pripravujeme letáky, čo 
sa týka biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO), ktorý tvorí 30 – 33 % odpadu. 
Vysúťažili sme nádoby do každej domácnosti. Sú to 10 litrové nádoby, biologicky rozložiteľné 
vrecko. Na sídliskách pribudne 240 litrová zberná nádoba. Hygienizácia by mala prebehnúť 
len v hrobliach, ktoré aj robíme. Problematická je dodávka zvozovej techniky, sú tam dlhé 
čakacie lehoty. 
JUDr. Vavrinčík – aké zmeny plánujete alebo opatrenia aby to percento triedenia bolo vyššie? 
Ing. Veselka – je to všetko na občanoch, na propagácii, informovanosť cez obvody 
prostredníctvom poslancov. TSM zabezpečí cez letáky. Taktiež zvyšujeme frekvenciu vývozu. 
p. Kolesár – pošta zle doručovala letáky. Žiadali TSM za posledné dva roky o nejakú dotáciu 
z enviromentálneho fondu? 
Ing. Veselka – mesto podávalo žiadosti, je to náš zriaďovateľ. Nádoby na sídliskách sú 
zabezpečené z recyklačného fondu. 
p. Kolesár – viaceré mestá využili prostriedky z fondov na zakúpenie nádob na BRKO, prečo 
nie mesto Nové Mesto ? 
Ing. Veselka – žiadosť mesto podalo, ale boli sme vylúčený z dotácie, nakoľko sme nesplnili 
podmienky, lebo už máme vybudovanú kompostáreň. T.č. mesto pripravuje ďalšiu výzvu na 
zakúpenie zberového vozidla. 
Ing. Trstenský – mesto reaguje na všetky výzvy, nie vo všetkých sme úspešný. 
Mgr. Bača – otázka na Ing. Kopunca, predsedu komisie životného prostredia, či uvedenú 
problematiku preberali aj na komisii a aké je stanovisko komisie. 
Ing. Kopunec – KŽP o tejto otázka nerokovala, neviem ani záver komisie. 
Fakt.poz. MUDr. Mora – na prvom zasadnutí komisie tajomníčka komisie priniesla prehľad 
o vytriedenom odpade, ako sa bude pohybovať poplatok za uloženie jednej tony odpadu. Ďalej 
sme navrhovali akým spôsobom zlepšiť edukáciu. Na zberových nádobách sú nové nálepky, 
posielali sa plagáty do domácností, do škôl ako triediť odpad. O BRKO sme nerozprávali, lebo 
sme v tom čase nevedeli akým spôsobom budeme toto riešiť. Navýšenie poplatku má ľudí 
naučiť akým spôsobom by mali zvýšiť triedenie odpadu. 
Fakt.poz. Mgr. Bača – mal som na mysli, že ako sa rieši otázka odpadov celkovo, nielen 
BRKO. Ak uložíme menej aj cena bude nižšia. Ešte raz prosím Ing. Kopunca, či sa o tejto 
problematike bavili. 
Ing. Kopunec – o odpadoch sa na komisiách bavíme často, komisia apelovala na budovanie 
polopodzemných kontajnerov, aby sa zlepšilo separovanie odpadu. 
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Ing. Trstenský – my ľuďom nezvyšujeme poplatky, len mesto reaguje na legislatívne zmeny, 
ktoré boli prijaté v NR SR. Je tlak zo strany štátu, zvyšovanie poplatkov za uloženie jednej tony 
odpadu na skládku, aby sa zvýšilo percento vyseparovaného odpadu. Úlohou mesta je vytvoriť 
také podmienky, aby ľudia mohli viac separovať. Ak občania k BRKO pristúpia zodpovedne, 
dokážeme vyseparovať z toho množstva odpadu ešte 20 – 40 % odpadu. Nárast poplatkov je 
taktiež spôsobený nárastom miezd pracovníkov, zakúpenie techniky, auta pre hygienizáciu, 
zvoz, personál. 
Mgr. Košťál – čo sa týka elektroodpadu, či sa neuvažuje o zberných miestach. 
Ing. Veselka – je to nebezpečný odpad, musí byť pod dozorom. Občania tento odpad môžu 
priviesť na zberový dvor. 
Ing. Vidlička – upozornil, že ani on nedostal žiadny propagačný materiál, treba rokovať so 
Slovenskou poštou o ich distribúcii. 
Ing. Veselka – všetky informácie sú na stránke TSM, občan si ich môže stiahnuť a nahliadnuť 
do nich. 
Ing. Vidlička – nie všetci majú web, mali by sme informovať občanov prostredníctvom letákov. 
Ing. Paučinová – informovala prítomných, že na každej komisii sa o otázke odpadového 
hospodárstva rokuje, rozoberáme všetky otázky, ako zvýšiť úroveň separovania. Mesto sa 
bude venovať osvete aj naďalej a zlepšovať ju. 
Mgr. Malec – moja otázka je na p. Paučinovú, či zo strany poslancov bol predložený návrh, 
ako zlepšiť separáciu v meste. 
Ing. Paučinová – nebol. 
Fakt.poz. Ing. Antalová – osveta bola pripravená v spolupráci s TSM aj na Dni mesta, na akciu 
v auguste, ale táto situácia neumožnila ich uskutočniť. 
Ing. Urminský – požiadal riaditeľa TSM aby s občanmi viac komunikovali o separácii 
a o BRKO. Vyzval k tejto iniciatíve aj poslancov za jednotlivé obvody. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 275/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 16, proti – 3, zdržali sa – 4, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 275/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 

 

11) Návrh Dodatku č. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2018 o určení 
výšky   finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 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: 9 
Podľa § 6 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov a príslušných 
ustanovení zákona NR SR č. 245/2008 v znení neskorších predpisov obec je povinná určiť 
všeobecne záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a 
prevádzku na žiaka príslušnej školy a školského zariadenia a podrobností financovania týchto 
škôl a školských zariadení 
Týmto dodatkom všeobecne záväzného nariadenia mesta sa určuje výška finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, 
žiaka školského klubu detí, žiaka centra voľného času a žiaka základnej školy – stravníka 
školskej jedálne, t. j. škôl a školských zariadení zriadených mestom Nové Mesto nad Váhom 
a zriadených cirkvou s účinnosťou od 1.1.2021. 
O 14,42 hod. rokovaciu miestnosť opustili Bc. Kudlík, Ing. Urminský, Mgr. Vojtek. 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
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Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 276/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 3. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 276/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 
 (mandátová správa – prítomných 20 poslancov) 
 

O 14,43 hod. rokovaciu miestnosť opustil MUDr. Bielik. 

 

12) Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2020 
– 4.  zmena  

 
Návrh predložil: Ing. Miroslav Trúsik 
Materiál je pod poradovým číslom: 10 

V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 4. zmenu programového rozpočtu 
mesta na rok 2020. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky 
spolu sú rozpočtované vo výške 21 445 751,00 eur. 

4. zmena rozpočtu mesta na rok 2020: 

Bežné príjmy 18 074 043,00 eur   Bežné výdavky 16 474 362,00 eur  
Kapitálové príjmy 1 125 650,00 eur Kapitálové výdavky 4 448 184,00 eur  
Príjmové fin. operácie 2 246 058,00 eur Výdavkové fin. operácie 523 205,00 eur  
Spolu: 21 445 751,00 eur   Spolu: 21 445 751,00 eur 
O 14,45 sa do rokovacej miestnosti vrátil Mgr. Vojtek, Bc. Kudlík.  
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: 
Ing. Antalová – vyjadrila sa k rekonštrukcii bývalej Dexia banky, osobne si myslí, že 
rekonštrukcia na byty nie je správna, je to historická budova. Pozná situáciu, že sa budovu 
nedarí dlhodobo prenajať, ale skôr to považuje za chybu mesta, resp. MsBP ako správcu. Táto 
budova nie je v zlom stave a nepotrebovala by až také veľké zásahy. 
Fakt.pozn. JUDr. Vavrinčík – podporuje túto myšlienku. Členovia komisie bývania vyjadrili 
myšlienku, že osídlením tejto budovy nájomníci by ju znehodnotili tým, že na okná by vešali 
svoje osobné veci. Treba zvážiť, či je potrebná realizácia týchto nájomných bytov. 
Ing. Trstenský – mestu sa nedarí túto budovu dlhodobo prenajať. Otázkou je, akým spôsobom 
možno tieto priestory využiť. Tento objekt bol na druhom nadzemnom podlaží využívaný na 
bývanie. Tieto byty by mesto rekonštruovalo z vlastných zdrojov, nie je možné požiadať 
o dotáciu zo ŠFRB a MD SR. V záujme mesta je tieto byty neprideľovať v zmysle VZN, ale 
využívali by sa pre krátkodobé prenájmy. 
Fakt.pozn. Ing. Urminský – prikláňa sa myšlienke poslankyne Antalovej. Možno cez komisie 
by sa mohlo nájsť alternatívne riešenie pre túto budovu. 
Fakt.pozn. Ing. Antalová – prečo sa doteraz nehľadalo iné riešenie ? Život na námestie by sa 
mal pritiahnuť iným spôsobom. 
Ing. Trstenský – nesúhlasím s názorom, že mesto doteraz nič v tejto veci nerobilo. 
Fakt.pozn. JUDr. Vavrinčík – bola jedna alternatíva urobiť tam miesto prvého kontaktu pre 
MsÚ a druhá presťahovať tam SÚS. 
PhDr. Hejbalová – chcem si zastať zamestnancov MsÚ, mesto robilo všetko pre to, ako využiť 
túto budovu. Som presvedčená, že ak sa tam urobia byty, nevznikne tam ani problém 
s dopravou. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 277/2020-MsZ. 
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Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 2. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 277/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 
 (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
O 14,47 sa do rokovacej miestnosti vrátil MUDr. Bielik a Ing. Urminský. 

 
13) Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2021 – 2023 

 
Návrh predložil: Ing. Miroslav Trúsik 
Materiál je pod poradovým číslom: 11 
Predpokladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa na obdobie 
troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2021, pričom rozpočet 
na roky 2022 a 2023 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom období.  
Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom 
roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje 
samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené 
finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na 
území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre nich zo zákonov a 
s iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, 
ako aj zo zmlúv uzatvorených s mestom. Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy podľa § 
3 ods.1 zákon 583/2004 – podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov 
preneseného výkonu štátnej správy. Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov 
rozpočtových organizácií (školy, Zariadenie pre seniorov) a príspevky príspevkovým 
organizáciám (Technické služby mesta, Mestské kultúrne stredisko) zriadených mestom podľa 
osobitného predpisu, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.  
Programový rozpočet mesta na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke 24 
643 980,00 eur vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je 
navrhnutý ako prebytkový vo výške 1 267 872,00 eur, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so 
schodkom 5 657 391,00 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného 
fondu vo výške 3 840 445,00 eur, návratnými zdrojmi financovania vo výške 1 106 687,00 eur 
a časťou prebytku bežného rozpočtu. Príjmové finančné operácie – Úver ŠFRB na 
rekonštrukciu Palkovičova 23/1 na byty rozpočtujeme vo výške 248 500,00 eur, úver ŠFRB na 
prestavbu objektu na bytový dom 6339 vo výške 458 187,00 eur a úver ŠFRB na rekonštrukciu  
Bývalej škôlky na Ul. Poľnej na ZSS – dom seniorov vo výške 400 000,00 eur. Výdavkové 
finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške 557 613,00 eur. Platby 
sú prepočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverov zo ŠFRB za nájomné byty a Zariadenie 
pre seniorov a je tu zahrnutá časť splátok požadovaných úverov na rekonštrukciu budovy 
Palkovičova 23/1 na byty a rekonštrukciu bývalej materskej školy na ul. Poľnej na ZSS-Dom 
seniorov.  
Návrh rozpočtu na rok 2022- 2023 je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi 
rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových 
programov aktivít. Pre roky 2022 – 2023 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu 15 
programov. 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok 
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Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 278/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 278/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 

O 15,08 hod. rokovaciu miestnosť opustil Ing. Špánik a Mgr. Malec. 

 

14) Vyjadrenie mesta k zaradeniu materskej školy do siete škôl ako organizačnej 
zložky Spojenej školy, Ul. J. Kollára č. 3, Nové Mesto nad Váhom  

 
Materiál predložil: Mgr. Hevery 
Materiál je pod poradovým číslom: 12 
Spojená škola, Ul. J. Kollára č. 3, Nové Mesto nad Váhom (pozn.: špeciálna škola) podaním 
zo dňa 9.11.2020 požiadala mesto Nové Mesto nad Váhom o stanovisko k zriadeniu materskej 
školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Ul. J. Kollára č. 3, Nové Mesto nad Váhom. 
Zámerom žiadateľa je zriadiť popri špeciálnej základnej škole a praktickej škole ďalšiu 
organizačnú zložku spojenej školy – materskú školu pre deti so zdravotným znevýhodnením s 
kapacitou 2 triedy pre 10 detí so zdravotným znevýhodnením. Na činnosť materskej školy 
plánuje žiadateľ využiť vlastné priestory v sídle školy. Zriaďovateľom Spojenej školy, Ul. J. 
Kollára č. 3, Nové Mesto nad Váhom a jej organizačných zložiek je Okresný úrad v Trenčíne, 
ktorý zabezpečuje financovanie školy zo štátneho rozpočtu v zmysle § 1 ods. 1 zákona NR SR 
č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení.  
Podľa § 16 ods. 1 písm. k) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve v znení neskorších predpisov k žiadosti o zaradenie do siete škôl žiadateľ 
prikladá vyjadrenie príslušnej obce, ak ide o materské školy, ktorých zriaďovateľom je 
okresný úrad v sídle kraja.  
Vzhľadom na to, že v meste nie je špeciálna materská škola pre deti so zdravotným 
znevýhodnením a materská škola zriadená mestom ani materská škola zriadená cirkvou nie 
je adekvátne personálne, priestorovo ani príslušnými kompenzačnými prostriedkami vybavená 
na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením, najmä o deti 
s ťažším mentálnym postihnutím, odporúčame vydať k žiadosti kladné vyjadrenie.  
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: 
Bc. Kudlík – poďakoval vedeniu mesta za podporu tejto myšlienky. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 280/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 280/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 
 (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
O 15,13 hod. sa do rokovacej miestnosti vrátil Ing. Špánik. 
 

15) Správy z  finančných kontrol  
 
Správy predložil: Ing. Milan Bača 
Materiál je pod poradovým číslom: 13 
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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: Technické služby mesta Nové Mesto nad 
Váhom, Základná škola Ul. odborárska, Nové Mesto nad Váhom. 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. 

 
 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR správy zobrala na vedomie. 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 281/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ správy zobrali na vedomie. 
 
 
 Uznesenie č. 281/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 8 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
Ing. Trstenský požiadal prítomných o hlasovanie o prestávke v rokovaní. 
Hlasovanie: za – 18, proti – 1, zdržali sa – 2, nehlasovali - 1 
  
O 15,48 hod. rokovaciu miestnosť opustil Ing. Kopunec. 
     

16) Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Nové Mesto nad Váhom  
 
Materiál predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom: 14 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „MsZ“) v súlade § 18a zákona 
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonalo dňa 10.2.2015 
voľbu hlavného kontrolóra (ďalej len „HK“). Uznesením číslo 20/2015-MsZ zvolilo za HK Ing. 
Milana Baču na funkčné obdobie 6  rokov, so začiatkom plynutia funkčného obdobia od 26. 
februára 2015. 
Rešpektujúc lehoty na vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra na ďalšie funkčné obdobie, ktoré 
sú dané § 18a ods. 2) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, MsZ vyhlasuje voľbu HK minimálne 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa 
voľba vykonala v priebehu posledných 60 dní funkčného obdobia HK. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR návrh zobrala na vedomie. 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 282/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh odsúhlasili 
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 Uznesenie č. 282/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 8 
 (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 

17) Odpovede na pripomienky poslancov 
 
Ing. Mašlonka konštatoval, že na všetky otázky bolo zodpovedané na ostatnom MsZ. 
 

18) Rôzne 
 
Harmonogram zasadnutí MsZ na rok 2021 
 
Materiál predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom: 15 
V zmysle tretej časti, čl. 4, bod 5. rokovacieho poriadku MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, 
je zasadanie MsZ označené ako riadne, ak je zvolané v termíne podľa harmonogramu, ktorý 
vydáva primátor mesta na poslednom zasadaní MsZ v roku, ktorý predchádza rok, na ktorý je 
harmonogram vydaný. 
Rokovací poriadok stanovuje pravidelné zasadania MsZ na území mesta Nové Mesto nad 
Váhom. Rokovacím dňom je utorok, rokovanie začína o 14:00 hod. a pokračuje najdlhšie do 
22:00, ak MsZ nerozhodne inak. Zasadacia miestnosť MsZ je na Ul. Palkovičovej č.4. 

Harmonogram zasadaní v roku 2021: 

 

zasadanie Termín 

1. Zasadanie 23. februára 

2. Zasadanie 27. apríla 

3. Zasadanie 22. júna 

4. Zasadanie 7. septembra 

5. Zasadanie 26. októbra 

6. Zasadanie 7. decembra 

 

Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR návrh zobrala na vedomie. 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 283/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh zobrala na vedomie. 
 
 
 Uznesenie č. 283/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 9 
 (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
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Ďalej v bode rôzne vystúpili: 
JUDr. Vavrinčík – v akom stave je ZV, do konca roka mal byť znalecký posudok na vrt a druhá 
otázka je ako je žaloba, pohľadávky, ako sa to vyvíja ? 
Ing. Trstenský – znalecký posudok zatiaľ nemáme. Ohľadom žaloby tiež nie sú žiadne nové 
informácie. 
Ing. Vavrinčík – kedy sa vykonanú orezy stromov na Ulici Tematínskej ? 
Ing. Paučinová – do konca marca bude orez urobený. 
Ing. Mašlonka – podal informáciu z akého dôvodu nie sú vianočné trhy na námestí. Na námestí 
boli osadené drevené stánky, kde bude ambulantný predaj vianočných ozdôb, oplátok, medu. 
Zároveň poprial prítomným pokojné, radostné a požehnané sviatky. 
Ing. Vyzváry – otázka na riaditeľa TSM, kedy bude otvorený zimný štadión pre športové kluby?  
Ing. Mašlonka – je to rozhodnutie krízového štábu. Uzatvorenie je zatiaľ do 15.12.2020. Po 
tomto termíne rozhodneme ako ďalej. 
JUDr. Vavrinčík – otázka na riaditeľa TSM – ako to bude tento rok s chodníkovým zákonom, 
pristúpili ste k nejakému riešeniu, či to zostane tak ako naposledy ? 
Ing,. Veselka – chodníkový zákon platí 3 roky. Na MsÚ sme predložili plán zimnej údržby aj 
operačný plán, kde máme rozpísané služby a aj ulice. Technika je pripravená. Na niektoré 
stroje sme zakúpili GPS, a máme aj pohybové snímače. Od 13.11.2020 je pohotovosť. 
Ing. Trstenský – mesto bude musieť do budúcna prijať opatrenia na zákaz parkovania na 
chodníkoch tak, aby sme dokázali zabezpečiť schodnosť chodníkov technikou. Inak nie je 
možná údržba. Poprosil občanov, aby pomohli TSM tým, že chodníky pred bytovými domami 
čistili od snehu, čím pomôžu tomuto mestu. 
 
 

19) Záver 
 
Ing. Trstenský – do bodu rôzne nebol nikto prihlásený, preto bod rôzne programu zasadnutia 
ukončil. Poďakoval za účasť na MsZ, poďakoval za spoluprácu počas celého roka za námety. 
Vyjadril myšlienku, že budúci rok bude náročný. Poprial prítomným príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a šťastný nový rok. Poďakoval prítomným za účasť na 12. riadnom 
zasadnutí MsZ a zasadnutie MsZ ukončil. 
Ing. Vienerová – poďakoval za poslancov vedeniu mesta a rovnako popriala všetkým šťastné 
vianočné sviatky. 
 
 
 
        Ing. Jozef   T r s t e n s k ý  

primátor mesta 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Paučinová 


