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Z á p i s n i c a 
 

z 13. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad 
Váhom, konaného dňa 18. novembra 2022 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní:  JUDr. Vladimír Fraňo LL.M., Ing. Tomáš Urminský 
 
Prizvaní:       riaditelia a zástupcovia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, náčelník MsP 
 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2022 o určení 

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

4. Návrh Novely č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom 
č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

5. Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2023 – 2025 
6. Návrh na určenie odmeny hlavného kontrolóra 
7. Záver 

 
 
 

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

Primátor mesta Ing. Trstenský otvoril 13. mimoriadne zasadnutie MsZ, privítal poslancov 
a ostatných prítomných. Na začiatku rokovania z celkového počtu poslancov 25 sa 
zaprezentovalo 22 poslancov mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo bolo 
uznášaniaschopné. Z neúčasti na  rokovaní mestského zastupiteľstva sa ospravedlnil Ing. 
Tomáš Urminský a JUDr. Vladimír Fraňo LL.M. Ing. Miroslav Vidlička prišiel počas zasadnutia. 
Primátor mesta Ing. Trstenský určil za overovateľov zápisnice poslancov p. Martina Kolesára 
a Ing. Ivetu Antalovú. Zapísaním zápisnice bola poverená p. Ivana Madarová, zamestnankyňa 
MsÚ.  
 
Svoju účasť na zasadnutí oznámili zástupcovia hromadných informačných prostriedkov: Televízia 
Pohoda Nové Mesto nad Váhom. 
 
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 programu rokovania neboli vznesené žiadne  návrhy, primátor mesta Ing. Trstenský 
požiadal prítomných o hlasovanie o programe rokovania 13. mimoriadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom. 
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Hlasovanie o programe rokovania: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali - 0 
Ing. Trstenský konštatoval, že program rokovania 13. mimoriadneho Z MsZ bol schválený. 
 
 Uznesenie č. 558/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
 

2. Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:           
Predseda:        Ing. Daniel Kopunec 
Členovia:         Mgr. Jaroslav Košťál 
                       MUDr. Matej Bielik 

                                            
Zo strany poslancov  neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 559/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov)  
      
 

3. Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2022 o 
určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov 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: 1. 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Podľa § 6 ods. 12 a ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov, § 28 
ods. 5 a 7, § 49 ods. 4 a 6, § 114 ods. 6 a 7, § 116 ods. 6 a 8, § 140 ods. 10 a 12 a § 141 
ods. 6 a 8 zákona NR SR č. 245/2008 (školský zákon) v znení neskorších predpisov obec je 
povinná určiť všeobecne záväzným nariadením: 
1. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka príslušnej školy 

a školského zariadenia a podrobností financovania týchto škôl a školských zariadení 
2. výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole pre deti, pre ktoré nie je 

predprimárne vzdelávanie povinné, výšku mesačného príspevku v základnej umeleckej 
škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 
klubu detí a centra voľného času, výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín 
v školskej jedálni a príspevku na úhradu režijných nákladov ŠJ, ako i podmienky zníženia, 
zvýšenia alebo odpustenia týchto príspevkov. 

 
p. Nemšáková – predložila stanovisko Komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho 
rozvoja mesta (ďalej len „KFSM“), KFSM odporučila návrh schváliť. 
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Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 560/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh schválili.. 
 
 
 Uznesenie č. 560/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 

 
 

4. Návrh Novely č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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 2. 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
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 
vydáva túto Novelu č. 8 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, 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. 10 a 11 nasledovného znenia.  
Vzhľadom na vyrovnané hospodárenie na úseku nakladania so zmesovým komunálnym 
odpadom (ďalej len „ZKO“) navrhujeme v roku 2023 zvýšiť poplatky za vývoz ZKO 
z nasledovných dôvodov: 
1. Zmluvná spoločnosť, Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. avizovala mestu Nové 

Mesto nad Váhom zvýšenie cien na rok 2023 o 12% za uloženie ZKO na skládku odpadov. 
2. Zákonná úprava (ustanovenie § 13 písm. e), bod 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v 

znení noviel a doplnkov), ktorá od 01.01.2023 zavádza povinnosť úpravy ZKO pred 
skládkovaním, má za následok navýšenie nákladov za vývoz odpadu. Náklady na samotnú 
úpravu odpadu pred skládkovaním sú 38,00 eur/tona (bez DPH). 

3. Zvýšenie poplatku za uloženie odpadov pre Environmentálny fond zo sumy 15,00 eur/tona 
na sumu 23,10 eur/tona. 

4. Zvýšenie ceny PHM v roku 2022 a zvýšením vzdialenosti spôsobenej úpravou ZKO pred 
skládkovaním. Prepočet za realizáciu bodov 1 – 3 a čiastočne 4 pre Kopaničiarsku 
odpadovú spoločnosť, s.r.o. je nasledovný: 
- cena ZKO v roku 2022 – 42,00 eur s DPH/tona 
- cena pre rok 2023 –  

• 42,00 eur s DPH + 12% nárast o infláciu = 47,04 eur s DPH/tona +  

• cena za úpravu odpadu pred skládkovaním = 45,60 eur s DPH/tona +  

• poplatok = 23,10 eur/tona oslobodená od DPH +  

• doprava 30,00 eur s DPH/tona.  
Cena jednej tony odpadu uloženého na skládku odpadov po jeho predchádzajúcej 
úprave činí 145,74 eur s DPH/tona. 

5. Zvýšenie mzdových nákladov na zamestnancov a to od 01.01.2023 o 7% a od 01.09.2023 
o 10%. 

                                                                                               
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
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Diskusia:  
V diskusii vystúpil zástupca primátora Ing. Mašlonka s návrhom na pozmenenie v §9 – doplniť 
nový bod 10, ktorý znie: 
10.  

a) Mesto môže znížiť poplatníkovi uvedenom v § 3, ods.1, písm. /a poplatok vyrubený 
podľa § 5, ods.1 za vykonanie dobrovoľníckej činnosti, podľa osobitného predpisu¹⁾, 
v prospech mesta na území a majetku mesta, podľa mestom vyhlásenej 
dobrovoľníckej aktivity pre príslušný kalendárny rok. Dobrovoľnícka činnosť bude 
dohodnutá mestom v zmluve o dobrovoľníckej činnosti, kde bude stanovený rozsah, 
počet hodín a popis dobrovoľníckej činnosti. 

b) Výšku zníženia správca poplatku určí vo výške súčinu počtu odpracovaných hodín 
a minimálnej hodinovej mzdy oznámenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky v Zbierke zákonov na rok, ktorý je príslušným zdaňovacím 
obdobím. 

A súčasný bod 10 sa označí ako bod 11.  
                                                              
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zástupcu primátora Ing. Františka Mašlonku: 
za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
 
V diskusii vystúpili s návrhmi poslanec Mgr. Vojtek, ktorý navrhol úľavu aj pre dobrovoľných 
darcov krvi a poslankyňa PhDr. Hejbalová, ktorá na základe stretnutí so staršími občanmi 
navrhovala pri platbách posunúť termín splatnosti. Poslanec JUDr. Vavrinčík otvoril možnosť 
splátkového kalendára. Poslankyňa Ing. Antalová sa zaujímala, či sa poplatok bude dať 
odpustiť aj deťom, a aká časť poplatku sa bude odpúšťať. K uvedenej diskusii a návrhom sa 
vyjadril aj primátor mesta Ing. Trstenský, ktorý poprosil o odloženie hlasovania k týmto 
podnetom. 
  
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 561/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 561/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

 
5. Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 

2023 – 2025 
 

Návrh predložil: Ing. Miroslav Trúsik 
Materiál je pod poradovým číslom: 3. 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
Programový rozpočet mesta na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke 29 334 
917 eur vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý 
ako prebytkový vo výške  603 178  eur, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom  
5 096 643 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške 
4 317 178 eur,  návratnými zdrojmi financovania  vo výške  777 480  eur a časťou prebytku 
bežného rozpočtu. Príjmové finančné operácie - úver ŠFRB na rekonštrukciu bývalej škôlky 
na Ul. Poľnej na ZSS –dom seniorov a technickú vybavenosť rozpočtujeme vo výške  777 480 
eur.  Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške 601 193 
eur. Platby sú prepočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverov zo ŠFRB za nájomné byty ,   
Zariadenie pre seniorov  , úverov na rekonštrukciu budovy Palkovičova 23/1 na byty , technickú 
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vybavenosť a rekonštrukciu bývalej  materskej školy na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov, 
technickú vybavenosť. 
Návrh rozpočtu na rok 2024- 2025 je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi 
rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových 
programov a aktivít. Pre roky 2024 – 2025 je rozpočtovaných  vo výdavkovej časti rozpočtu 15 
programov.  Návrh Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2024 – 
2025 je uvedený v tabuľkovej časti. 

 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia:  
Primátor mesta Ing. Trstenský sa na úvod poďakoval za pochopenie pri zvolaní mimoriadneho 
zastupiteľstva, aj z dôvodu schválenia rozpočtu mesta. 
Mgr. Vojtek mal otázky k položke 905.000,- EUR – park P. Matejku a v rozpočte chýba podľa 
neho položka na fotovoltaiku, aby sme sa mohli zapojiť do prípadnej výzvy. 
Ing. Trstenský odpovedal k parku P. Matejku, že pokiaľ nebude žiadna výzva, do ktorej by sme 
sa ako mesto mohli zapojiť, budeme uvedený projekt realizovať svojpomocne s TSM. Z tohto 
roku prenášame sumu 200.000,- EUR a celkovo by nám to malo vyjsť cca do 300.000,- EUR. 
Čo sa týka fotovoltaiky, bude vytipovaná jedna MŠ, kde sa vypočíta návratnosť tejto investície. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 562/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 1, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 562/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
 

6. Návrh na určenie odmeny hlavného kontrolóra 
 

Návrh predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom: 4 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
Diskusia:  
Ing. Trstenský -  odporúčam novému MsZ, aby výšku odmeny stanovili vyplácať mesačne. 
Ing. Vyzváry – nezrušíme daným uznesením aj samotnú výšku platu? 
Ing. Trstenský – nie, nakoľko plat je daný zo zákona. Je to vyššia právna norma, teraz 
upravíme len výšku odmeny. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 563/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 2, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 563/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
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7. Záver 
 
Ing. Trstenský na záver poďakoval všetkým poslancom a prítomným za spoluprácu za 
uplynulé volebné obdobie. Poprial nastupujúcemu primátorovi Ing. Mašlonkovi veľa 
pracovných úspechov poďakoval všetkým za účasť na 13. mimoriadnom zasadnutí MsZ a 
zasadnutie MsZ ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


