
Z á p i s n i c a 
 

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 
dňa 25.júna 2013 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní :       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní :  Ing. Jakovlev, MUDr. Pašmík, Mgr. Pavlíček,MUDr. Pavlovič,Mgr.Skovajsová,  
                       Ing. Vienerová 
 
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 14. a 15. zasadnutím MsZ 
5. Nakladanie s majetkom mesta 
6. Operačný program „Informatizácia spoločnosti – elektronizácia služieb miest pre 

fyzické a právnické osoby“  
7. Návrh na vzájomné vyrovnanie pohľadávok a záväzkov medzi Mestom Nové Mesto 

nad Váhom a Mestským bytovým podnikom Nové Mesto nad Váhom s.r.o.  
8. Správy z následných finančných kontrol  
9. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013  
10. Odpovede na pripomienky poslancov  
11. Rôzne 
12. Schválenie uznesení, záver 
 

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
 

15. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta Ing. Trstenský. 
Konštatoval, že je prítomných 17 poslancov MsZ a oboznámil prítomných  s programom 
zasadnutia MsZ.  Zo strany poslancov neboli k predloženému návrhu vznesené žiadne 
pripomienky, poslanci hlasovaním jednohlasne schválili program MsZ. 
  Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta  PhDr. Patríciu Marákovú a MUDr. Dušana 
Ulahela,  zapísaním zápisnice poveril p. Vaňkovú, pracovníčku MsÚ.  Hovorkyňou MsR   pre 15. 
zasadnutie MsZ bola  určená PhDr. Kvetoslava Hejbalová. 
 

2. Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta predložil návrh  na zloženie návrhovej komisie  : 
                 Predseda :  RNDr. Eva Jurčová 
                 Členovia :   Mgr. Ján Kincel, PhDr. Juraj Kazda 

     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. 
Na 14. zasadnutí MsZ bolo prijatých 15 uznesení, ktorých plnenie je nasledovné: 



Uznesenie č. 22/2013-MsZ – o schválení prevodu vlastníctva pozemku formou odpredaja  
pre žiadateľa p. Juraja Kirku bolo splnené, bola uzatvorená kúpna zmluva, zaplatená kúpna 
cena  a podaný návrh na vklad do KN.  
Uznesenie č. 23/2013-MsZ  – o schválení prevodu vlastníctva pozemku formou odpredaja  
pre žiadateľa p. Miloša Dvorana bolo splnené, bola uzatvorená kúpna zmluva, zaplatená 
kúpna cena  a je rozhodnuté o návrhu na vklad do KN.  
Uznesenie č.24/2013-MsZ – o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže podľa schválených 
podmienok  na odpredaj majetku mesta stavba so súpisným č. 5 – dom  na Námestí slobody 
s príslušnými parcelami, ktorých mesto je spoluvlastníkom bolo splnené, súťaž bola 
zverejnená na úradnej tabuli mesta podľa podmienok MsZ. 
Uznesenie č.25/2013-MsZ  – o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve  na  zaťaženie 
pozemkov vo vlastníctve mesta vecným bremenom - uloženia vodovodnej prípojky pre 
rekreačný dom na pozemku parc. č. 1744/74 k. ú. Beckov pre p. Petra Lexmana a p. Martinu 
Lexmanovú, Nad tehelňou 69, 911 01 Trenčín bolo splnené tak, že bol zaslaný návrh zmluvy 
oprávnenému zo zmluvy   podľa podmienok schválených v MsZ. 
Uznesenia č. 29/2013-MsZ,  30/2013-MsZ, 31/2013-MsZ a 33/2013-MsZ – o schválení VZN  
boli splnené ich vyhlásením na dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta, 
Uznesenia č.20/2013-MsZ, 21/2013-MsZ, 26/2013-MsZ, 27/2013-MsZ, 28/2013-MsZ 
a 34/2013-MsZ  – boli informačné  a schvaľovacie  uznesenia bez ukladacej  časti.  
Poslanci zobrali informáciu na vedomie bez pripomienok. 
 
         
         viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 

Uznesenie č.35/2013-MsZ 

         (mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 

4. Správa o činnosti MsR medzi 
14. a 15. zasadnutím MsZ 

 
Správu o činnosti MsR v období medzi 14. a 15.  zasadnutím MsZ, v ktorom MsR 

zasadala jedenkrát 14.júna 2013, kedy sa konala 15. schôdzka MsR,  predložila zástupkyňa 
primátora mesta PhDr. Hejbalová.  Oboznámila poslancov s   podrobným prehľadom  
z rokovania 15.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.36/2013-MsZ 

            (mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 

5. Nakladanie s majetkom mesta 
 
Mgr. Šusteková predložila návrhy na nakladanie s nehnuteľnosťami mesta, ktoré sa 

realizujú v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zákona o majetku obcí   
č.138/1991 Zb. v znení neskorších právnych úprav.  
Materiál je pod poradovým číslom 3.     
1.   Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva majetku mesta- pozemkov  ako 
prípadu hodného osobitného zreteľa medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a MUDr. 
Róbertom Zehetnerom, bytom Nové Mesto nad Váhom, vlastníkom nehnuteľnosti stavba 
súpis. č. 6326 s pozemkom parc. č. 3854/87. 
MUDr. Róbert Zehetner je vlastníkom nehnuteľnosti – budovy súpis. č. 6326 s pozemkom 
parc. č. 3854/87 , ktoré sa nachádzajú na Bzinskej ul. v areáli bývalých „Kasární 
spojovacieho vojska“. Túto nehnuteľnosť odkúpil v obchodnej verejnej súťaži od mesta za 
účelom zriadenia stomatologickej ambulancie- zubnej chirurgie. Aby budova mohla slúžiť 
účelu, na ktorú ho mesto odpredalo, je potrebné vyčleniť časť pozemku okolo budovy, ktorá 



bude slúžiť na dobudovanie samostatného vstupu pre pacientov, bezbariérového prístupu 
pre imobilných pacientov, vytvoreniu prístupovej cesty k služobnému vchodu 
a predpísanému počtu parkovacích  miest. 
Ide o odpredaj novovytvorenej parc. C KN č. 3854/16 o výmere 1203 m² zastavané plochy a 
nádvoria, vytvorenej  z pôvodných parc. C KN č. 3854/1  a C KN č. 3854/16  k. ú. Nové 
Mesto nad Váhom  GP č.43580718-S-Gs-F 164/2013. 
Cena podľa znaleckého posudku č.15/2013 zo dňa 3.6.2013 vypracovaného  Ing. Štefanom 
Seifertom, SNP 73/4, Nová Dubnica činí  11 900 €, ( t.j.9,91 €/m²). 
Mesto navrhuje, aby hodnota zamieňaných pozemkov bola dojednaná na 20 €/m², č o  za 
výmeru 1203 m² činí 24 060 €.  

V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a  § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  
MsZ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce.  
Mesto navrhuje, aby MsZ tento odpredaj schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
o ktorom MsZ rozhoduje  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Zámer previesť majetok týmto spôsobom bude zverejnený na 15 dní pred  
schvaľovaním prevodu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta.  
Hovorkyňa MsR : MsR návrh spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta 
odporučila schváliť.  
 Ing. Topolčány - stanovisko Komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja 
mesta (KFSM) – komisia návrh odporučila schváliť v zmysle predloženého materiálu. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.37/2013-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 

Uznesenie č. 37/2013-MsZ 

 (mandátová správa – prítomných 17 poslancov) 
 
2.  Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva majetku mesta zámeny pozemkov -  
ako prípadu hodného osobitného zreteľa medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a Ing. 
Miroslavom Zehetnerom a manželkou Ing. Tatianou Zehetnerovou, bytom Nové Mesto nad 
Váhom, vlastníkmi nehnuteľnosti - stavba súpis. č. 6325 s pozemkom parc. č. 3854/86, k. ú. 
Nové Mesto nad Váhom. 
Menovaní sú vlastníkmi nehnuteľnosti – budovy súpis. č. 6325 s pozemkom parc. č. 3854/86 
a pozemku parc. č. 3854/143, ktoré sa nachádzajú na Bzinskej ul. v areáli bývalých „Kasární 
spojovacieho vojska“. Túto nehnuteľnosť odkúpili od Ministerstva obrany SR k riadnemu 
užívaniu svojich nehnuteľností – zakúpeného objektu. 
Je potrebné, aby bolo možné riešiť opravu a údržbu budovy tak, aby lešenie príp. plošina 
nebola umiestnená na pozemku vo vlastníctve mesta. Z tohto dôvodu požaduje od mesta 
časť pozemku, ktorá by bola použiteľná na tento účel. Ide o pozemok zameraný ako časť  
parc. č. 3854/1 zameranú  GP č.S-Gp-F-47/2013 a označenú ako parc. č. 3854/145  
o výmere 196 m² zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nové Mesto nad Váhom. 
Mesto plánuje v budúcnosti zrealizovať vnútro areálovú cestu, ktorá bude susediť 
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. Na tento účel potrebuje mesto časť pozemku vo 
vlastníctve žiadateľov zameranú cit. GP ako parc. C KN č. 3854/147 o výmere 77 m². Táto 
bude predmetom zámeny za pozemok vo vlastníctve mesta parc. C KN č. 3854/145  
o výmere 196 m² zastav. pl. s tým, že žiadatelia doplatia rozdiel vo výmere za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom. 
Cena podľa znaleckého posudku č.16/2013 zo dňa 3.6.2013 vypracovaného  Ing. Štefanom 
Seifertom, SNP 73/4, Nová Dubnica činí 2710 € ( t.j. 9,91€/m ²). 
Mesto navrhuje, aby hodnota zamieňaných pozemkov bola dojednaná na cenu 20 €/m², čiže 
parc. C KN č. 3854/145  o výmere 196 m² zastav.pl.   3920 € ( pozemok mesta) 
parc. C KN č. 3854/147 o výmere 77 m² zastav.pl       1540 € (pozemok žiadateľov). 
Mesto navrhuje, aby žiadatelia doplatili mestu rozdiel vo výmere t.j. 119 m² t.j. 2380 €. 



V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a  § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  
MsZ schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce.  
Mesto navrhuje, aby MsZ túto zámenu pozemkov bola schválená ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Zámer previesť majetok týmto spôsobom bude zverejnený na 15 dní pred  
schvaľovaním prevodu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta.  
Hovorkyňa MsR : MsR návrh spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta 
odporučila schváliť.  
Ing. Topolčány - stanovisko KFSM – komisia návrh odporučila schváliť v zmysle 
predloženého materiálu. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.38/2013-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 

 
 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2. 

Uznesenie č. 38/2013-MsZ 

 (mandátová správa – prítomných 17 poslancov) 
 

          3.  Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta v zmysle  
§ 9 ods. 2 písm. a)  a  § 9a ods. 8 písm. e) časti  pozemku  registra C KN parc. č.64/2 
o výmere  1 m² nachádzajúcej sa na Kmeťovej ul. v  Novom Meste nad Váhom, k. ú. Nové 
Mesto nad Váhom pánovi Martinovi Atalovičovi, rod. Atalovič, bytom Nové Mesto nad Váhom 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Pozemok je malej výmery,  pre mesto Nové Mesto nad Váhom je prebytočných majetkom. 
Na základe vypracovaného geometrického plánu č. 39/2012 zo dňa 17.02.2012, úradne 
overeným dňa 08.03.2012 Ing. Balažovičovou, bola z pôvodnej parcely C KN č. 64/1  
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2699 m² vytvorená parc. C KN č. 64/2 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1 m², k. ú. Nové Mesto nad Váhom vo vlastníctve mesta. 
Pozemok, ktorý bude predmetom prevodu, spolu s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa bude 
využitý na vybudovanie bytového domu, ktorého výstavba je v súlade s predloženým 
investičným zámerom, ktorý bol odsúhlasený oddelením výstavby a nachádza sa v tesnej 
blízkosti C KN parc. č. 54, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. Investičný zámer stavby 
bytového domu p. Martina Ataloviča na pozemku  parc. č. 54 je v súlade s funkčným určením 
pozemku a zastavovacími regulatívami v zmysle platného územného plánu mesta Nové 
Mesto to nad Váhom.  
Navrhovaná cena pozemku bola stanovená  podľa znaleckého posudku č. 104/2013 zo dňa 
5.6.2013 na sumu 80 €/m². 
V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a  § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  MsZ 
schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce.  
Mesto navrhuje, aby MsZ tento odpredaj schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
o ktorom MsZ rozhoduje  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Zámer a spôsob prevodu  bude zverejnený na 15 dní pred  schvaľovaním prevodu Mestským 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. 
Hovorkyňa MsR : MsR návrh spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta 
odporučila schváliť.  
Ing. Topolčány - stanovisko KFSM – komisia návrh odporučila schváliť v zmysle 
predloženého materiálu. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.39/2013-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 

Uznesenie č. 39/2013-MsZ 

 (mandátová správa – prítomných 17 poslancov) 



4. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy podnájomníka  nebytových  priestorov -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    prenájom majetku mesta – prípad  hodný  osobitného zreteľa 
Spoločnosť Jumäs Trade, s.r.o., Tematínska 2118/17,  Nové Mesto nad Váhom požiadala 
o predĺženie zmluvy o podnájme nebytových priestorov,  týkajúcej sa prenájmu nebytových 
priestorov na Ul. 1. mája 312 v Novom Meste nad Váhom.  
Nebytové priestory v celkovej výmere 187,42 m² sú využívané pre účely služieb – predajňa 
potravín, mäsa a mäsových výrobkov. Cena za podnájom činí 66,10 €/m²/rok s DPH. 
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v z.n.p.  a článku 8  bodu 1 písmena c)  – 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom  navrhujeme predĺženie 
podnájomnej zmluvy posúdiť ako podnájom hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ 
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Mesto má záujem o zachovanie prenájmu nebytových priestorov s doterajším 
podnájomcom, nakoľko zabezpečuje pre obyvateľov na Ul. 1. mája a priľahlého sídliska 
služby potravinárskeho charakteru, v prípade zrušenia nájmu by táto lokalita ostala bez 
predajne potravín, mäsa a mäsových výrobkov. 
Nakoľko mesto v príjmovej časti rozpočtu počíta už z finančnými prostriedkami získaných 
z podnájmu nebytových priestorov, je v záujme mesta i jeho obyvateľov udržať si doterajších 
platiacich nájomcov i ponúkané služby. 
Mesto má stále neobsadené voľné nebytové priestory, ktoré ponúka na prenájom. 
Uvedený nájomca  platí dohodnutý nájom pravidelne v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy. 
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bude  zverejnený na dobu 15 dní pred  
schvaľovaním nájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta.  
Hovorkyňa MsR : MsR návrh odporučila schváliť.  
Ing. Topolčány - stanovisko KFSM – komisia návrh odporučila schváliť v zmysle 
predloženého materiálu. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.40/2013-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 

Uznesenie č. 40/2013-MsZ 

             (mandátová správa – prítomných 17 poslancov) 
 

6. Operačný program 
„Informatizácia spoločnosti – elektronizácia služieb miest pre fyzické 
a právnické osoby“  

 
Materiál  pod poradovým číslom 4 predložil Ing. Današ. 
Ministerstvo financií ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný 
program Informatizácia spoločnosti vyhlásila výzvu Elektronizácia služieb miest – „eMestá“. 
Výzva je zameraná na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na 
regionálnej a miestnej úrovni. 
Cieľom projektov, ktoré budú realizované v rámci tejto výzvy je zmeniť súčasný stav 
poskytovania služieb samospráv na takú úroveň, ktorá významne znižuje administratívnu 
záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé 
úkony. Hlavným zámerom týchto projektov má byť elektronizácia tej časti služieb 
samosprávy, ktoré sú považované za jej originálne kompetencie. 
Elektronizácia procesov bude realizovaná v oblastiach miestnych daní (napr. služba: 
Platenie miestnych daní, Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností), 
poplatkových povinností (Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavby), pripomienkovania návrhov nariadení či investičných zámerov miest. 



Hovorkyňa MsR : materiál bol predmetom rokovania MsR, vzhľadom na niektoré 
nevyjasnené pripomienky primátor mesta materiál stiahol z rokovania MsR a zvolal stretnutie 
členov MsR na 25.6.2013 o 10.00 hod.   
Po vyjasnení niektorých pripomienok, týkajúcich sa hlavne budúcich prevádzkových 
nákladov projektu, členovia MsR odporučili materiál na rokovanie MsZ. 
Diskusia :  
Ing. Današ zodpovedal na otázky poslancov, ktoré sa týkali rozsahu poskytovaných služieb, 
spôsobu prepojenia navrhovaných procesov, užívania týchto služieb u občanov, ktorí nemajú 
prístup k informačným systémom.  
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.41/2013-MsZ. 
Hlasovanie : za 18, proti 0, zdržal sa jeden poslanec. 
 
             
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 

Uznesenie č. 41/2013-MsZ 

             (mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 

7. Návrh na vzájomné vyrovnanie 
pohľadávok a záväzkov medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom 
a Mestským bytovým podnikom Nové Mesto nad Váhom s.r.o.  

 
Ing. Podhradská predložila návrh na odpustenie pohľadávky Mesta voči Mestskému 

bytovému podniku  Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške 185 019,77 eur.  
Materiál je pod poradovým číslom  5 . 
Pri transformácií Mestského bytového podniku príspevkovej organizácií na Mestský bytový 
podnik Nové Mesto nad Váhom s. r. o. boli zmluvne prevzaté záväzky a postúpené 
pohľadávky bývalej príspevkovej organizácie na novozriadenú obchodnú spoločnosť 
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s. r. o.( ďalej len MsBP s.r.o.). 
K transformácií MsBP s.r.o. Mesto pristúpilo z dôvodu akceptácie vtedy prijatých 
legislatívnych zmien pre podnikanie v oblasti energetiky, t. j. výroba a predaj tepla.  
Medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a MsBP s. r. o. bola vypracovaná Zmluva o prevzatí 
dlhu zo dňa 1. 1. 2000 – záväzky bývalej príspevkovej organizácie MsBP – v čiastke celkom 
444 288,79 eur (13 384 644,- Sk).  
Medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a MsBP s. r. o. bola vypracovaná Zmluva 
o postúpení pohľadávok zo dňa 1. 1. 2000 – pohľadávky bývalej príspevkovej organizácie 
MsBP – v čiastke celkom    629 308,55 eur (18 958 549,47 Sk).  
Mesto zaúčtovalo pohľadávku za obojstranne dohodnutú odplatu – 185 019,77 eur 
(5 573 905,47 Sk), ktorá predstavuje rozdiel medzi hodnotou prevzatých záväzkov 
a hodnotou postúpených pohľadávok, táto pohľadávka mala byť MsBP s.r.o. zaplatená do 5-
tich rokov od podpisu zmlúv.  
Vznik uvedenej pohľadávky bol z dôvodu potrieb Mesta nevykryť pri zániku MsBP 
príspevkovej organizácií rozdiel medzi záväzkami a pohľadávkami z vlastných finančných 
prostriedkov.  
Medzi postúpenými pohľadávkami boli pohľadávky, u ktorých neprišlo k plneniu – z dôvodu 
vyhlásenia konkurzu na dlžníka, z dôvodu ukončenia exekúcie pre nemajetnosť dlžníka, 
z dôvodu úmrtia dlžníka a uzavretia dedičského konania s výsledkom – dlžník nemajetný – 
a pohľadávky boli na základe súdneho rozhodnutia odpísané. 
K rizikovým, nedobytným pohľadávkam, pri ktorých bolo opodstatnené predpokladať, že ich 
dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, boli priebežne – od roku 2000 –  tvorené opravné 
položky. Na základe súdneho rozhodnutia boli tieto nevymožiteľné pohľadávky odpísané a 
opravné položky zrušené. Hodnota týchto odpísaných pohľadávok predstavuje 195 092,75 
eur. Mesto navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo schválilo odpustenie pohľadávky vo výške 
185 019,77 eur, čím sa zlepší finančné postavenie pri posudzovaní ekonomických 
ukazovateľov organizácie MsBP s.r.o.. Odpustenie pohľadávky nebude mať žiadny vplyv na 
ekonomické ukazovatele Mesta ani MsBP s.r.o..  
Hovorkyňa MsR : MsR návrh odporučila schváliť.  



Ing. Topolčány - KFSM  návrh odporučila schváliť v zmysle predloženého materiálu. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.42/2013-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 

Uznesenie č. 42/2013-MsZ 

             (mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 

8. Správy z následných 
finančných kontrol  

 
Správy predložil hlavný kontrolór Ing. Bača. 

Materiál je pod poradovým číslom  6. 
Hlavný kontrolór predkladá podľa par. 18f, ods.1, písm.e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontroly. 
Hovorkyňa MsR : MsR zobrala správy z následných finančných kontrol na vedomie bez 
pripomienok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Diskusia : bez pripomienok 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.43/2013-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 

Uznesenie č. 43/2013-MsZ 

             (mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 

9. Návrh plánu činnosti hlavného 
kontrolóra na 2. polrok 2013  

  
Návrh plánu činnosti HK na 2. polrok 2013 predložil Ing. Bača. 

Materiál je pod poradovým číslom 7. 
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 bol v zmysle zákona zverejnený 15 dní  pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli 
a oficiálnej internetovej stránke mesta. 
Hovorkyňa MsR : MsR odporučila návrh plánu schváliť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Diskusia : bez pripomienok 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.44/2013-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 

Uznesenie č. 44/2013-MsZ 

             (mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 

10. Odpovede na pripomienky 
poslancov  

 
PhDr. Hejbalová informovala poslancov o stanoviskách a riešeniach pripomienok, 

ktoré boli vznesené na ostatnom MsZ.  
Materiál je pod poradovým číslom 8 . 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 
 

11. Rôzne 
 
V bode rôzne vystúpili : 



Ing. Zábavčík: 
- poďakoval v mene občanov za 

úpravu cesty pri tržnici (Ul.Hollého), 
- požiadal riešiť dopravnú situáciu 

na trhovisku, hlavne v čase konania trhov , stojan na bicykle pri tržnici je umiestnený 
v tráve, počas dažďov je v blate, ak bude tržnica umiestnená v tejto lokalite nastálo 
priestor by bolo vhodné doriešiť, 

- riešiť mestský rozhlas – 
nefunkčný (Dukelská 13), 

- požiadal vzhľadom na nie dobrú 
spoluprácu s MsP predložiť na ďalšie zasadnutie MsZ 
• pracovné povinnosti príslušníkov 

MsP  počas služby, 
• pracovné povinnosti náčelníka 

MsP, 
• návrh na zlepšenie činnosti MsP, 
• návrh, akým spôsobom chce 

náčelník MsP dosiahnuť zvýšenie platu členom MsP. 
Ing. Trstenský :  

- mestu sa zatiaľ nepodarilo nájsť 
vhodnú lokalitu na nové trhovisko, v budúcnosti ak nenájdeme vhodný priestor môže 
mesto uvažovať so zastrešením terajšieho trhoviska, 

- dopravnou situáciou na trhovisku 
sa bude zaoberať komisia dopravy, MsP bude kontrolu naďalej vykonávať, 

- úpravu plochy pod stojan 
vykonajú TSM podľa kapacitných možností ( požiadavka bude zaradená do 
zásobníku úloh TSM). 

Mgr. Šteklerová, Ing. Karaba , Mgr. Malovcová – majú dobré skúsenosti s MsP, pri požiadaní 
sú ochotní a reagujú ihneď. 
PhDr. Hejbalová – požiadala, aby poslanci informovali občanov a požiadali ich o spoluprácu 
pri úprave, natieraní detských ihrísk v meste – túto aktivitu vykonáva skautský oddiel 
v meste. 
Mgr. Kincel – poďakoval vedeniu mesta, že sa bábkové divadielko Galérie Petra Matejku 
mohlo zúčastniť festivalu v Kysači, kde veľmi úspešne reprezentovali naše mesto. 
Mgr.Šteklerová, PhDr. Kazda – vyslovili poďakovanie mestu a TSM za rekonštrukciu parku 
J.M.Hurbana. 
PhDr.Kazda – riešiť dopravnú situáciu na Ul.Škultétyho (pri pohreboch, keď pohrebný voz 
vychádza z novej časti cintorína smerom do starej časti, parkujú na ceste automobily po 
oboch stranách). 
Ing. Trstenský  informoval poslancov o príprave 2.úpravy rozpočtu mesta na rok 2013, o 
pripravovanej novele zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a jej dopadoch na 
nových poskytovateľov  sociálnych služieb, ktoré sa negatívne týkajú i nášho budúceho 
zariadenia pre seniorov, ďalej informoval o problémoch pri výstavbe domova dôchodcov 
súvisiacich s chybami projektovej dokumentácie a chybami vo výkaze výmer s dopadom na 
budúcu cenu stavby a navrhuje, aby mesto pripravilo právne kroky voči projektovej 
organizácii za spôsobený stav. Tak isto informoval o monitoringu Ministerstva financií na 
plnenie Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na 
zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013. Z výsledkov monitoringu 
vyplýva, že mesto vykazuje záporný hospodársky výsledok vo výške 1,2 mil. EUR a musí 
prijať opatrenia na nápravu tohto stavu. Primátor nesúhlasí s výsledkami monitoringu, 
pretože v podpísanom „Memorande“ sme prejavili dobrú vôľu šetriť bežné výdavky a nebola 
v ňom žiadna zmienka o hodnotení a monitorovaní hospodárskeho výsledku. Mesto bežné 
výdavky šetrí a v tomto bode spĺňa podmienky „Memoranda“. 
 

12. Schválenie uznesení, záver 



 
Predsedkyňa návrhovej komisie  prečítala návrhy uznesení č.35/2013-MsZ a  

36/2013-MsZ, ktoré neboli predmetom hlasovania. Poslanci uznesenia jednohlasne schválili. 
 
Ing. Trstenský poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie 15. zasadnutia 
poslancov MsZ. 
 
 

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

 
PhDr. Patrícia Maráková                     ................................................ 

 
MUDr. Dušan Ulahel                            ................................................ 
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	Program :
	UUznesenie č.36/2013-MsZ


