
Z á p i s n i c a 
 
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 

dňa 31.októbra 2017 
__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní :       podľa prezenčnej listiny,  
 
Neprítomní :  Bc.Kudlík, PhDr.Maráková, MUDr. Mastráková, MUDr. Mora 
 
Prizvaní :        riaditelia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, veliteľ MsP 
                        prednosta SÚS, riaditeľka ZPS,  
Program : 
 
1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení  MsZ  
4. Správa o činnosti MsR medzi 16. a 17.  zasadnutím MsZ 
5. Nakladanie s majetkom mesta  
6. Návrh stanoviska mesta k petícii  občanov – prevádzková doba kaviarne Grand 

Caffe   
7. Informácia o „Zmluve o nájme zo dňa 28.9.2007 medzi Mestom Nové Mesto nad 

Váhom a spoločnosťou Bolt, s.r.o“  
8. Správy z následných finančných kontrol  
9. Návrh na zmenu tajomníka Komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta   
10. Odpovede na pripomienky poslancov  
11. Rôzne  
12. Schválenie uznesení, záver 
 

 
1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 

 
17. zasadnutie MsZ otvoril a privítal prítomných primátor mesta Ing. Trstenský. 

Konštatoval, že je prítomných 21   poslancov MsZ a oboznámil ich   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. Juraja Kazdu a MUDr. Jána 
Pavloviča,   zapísaním zápisnice poveril  p. Vaňkovú, pracovníčku MsÚ.  Hovorcom  MsR   pre 17. 
zasadnutie MsZ bola určená Mgr. Tatiana Skovajsová. 
  

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie 
 
Ing. Trstenský predložil návrh  na zloženie návrhovej komisie  : 
                 Predseda :  Mgr. Ján Pavlíček 
                 Členovia :    Mgr. Peter Bača, Ing. Alena Čechvalová 
Zo strany poslancov  neboli vznesené žiadne pripomienky, predložený návrh zloženia návrhovej 
komisie poslanci  jednohlasne schválili. 
 
                 3.  Kontrola uznesení  MsZ 

 
Informáciu o kontrole plnenia uznesení  zo 16. zasadnutia MsZ   konaného  

12.9.2017 predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 1. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Informáciu zobrali poslanci na vedomie. 



 
 Uznesenie č.240/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
 (mandátová správa – prítomných 20 poslancov) 
 

4. Správa o činnosti MsR medzi 16. a 17.  zasadnutím MsZ 
 

Správu o činnosti MsR v období medzi 16. a 17. zasadnutím MsZ, kedy sa konala 
17.schôdzka MsR dňa 19.októbra 2017, predložil prednosta MsÚ Ing. Dušan Današ. 
Oboznámil poslancov s   podrobným prehľadom   rokovania 17.schôdzky MsR. 
Materiál je pod poradovým číslom 2. 
K predloženej správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky, poslanci MsZ 
zobrali správu na vedomie bez pripomienok. 

Uznesenie č.241/2017-MsZ 
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 

            (mandátová správa – prítomných 20 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. 
A.  Prevod majetku mesta – prípad  hodný  osobitného zreteľa 
1. Návrh na schválenie 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 Zásad hospodárenia s majetkom mesta -  zámena pozemkov medzi Mestom Nové 
Mesto nad Váhom a SAFE SYSTEMS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
SAFE SYSTEMS, s.r.o., Kuzmányho 446/3, Nové Mesto nad Váhom je vlastníkom 
nehnuteľnosti pozemku parcela registra C KN č. 3673/1 zastavaná plocha a nádvorie  
o výmere 637 m², k. ú. Nové Mesto nad Váhom, ktorého časť zameraná geometrickým 
plánom č. 29/2017 zo dňa 13.07.2017 ako parcela registra C KN č. 3673/8 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 56 m² sa zamieňa za pozemok parcela registra C KN č. 3673/9 
zastavané plocha a nádvoria  o výmere 56 m² , ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely 
registra C KN č. 3673/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m² vo vlastníctve mesta. 
Ani jedna zo zmluvných strán nebude druhej strane nič doplácať, nakoľko hodnota 
pozemkov je rovnaká. 
Mesto Nové Mesto nad Váhom plánuje na pozemku parcela  č. 3674/5 vybudovať prístupovú 
komunikáciu a na tento účel má zriadené vecné bremeno od vlastníka pozemku 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne. Vzhľadom k tej skutočnosti, že priestorové 
podmienky parcely č. 3674/5 sú nepostačujúce, mesto má záujem získať  od vlastníka časť 
pozemku označeného ako parcela č. 3673/8 vo vlastníctve SAFE SYSTEMS, s.r.o. 
Spoločnosť SAFE SYSTEMS, s.r.o. je vlastníkom nehnuteľnosti parcela č. 3672 a parcela č. 
3673/1. Vstup do objektu má situovaný z pozemku parcela č. 3673/3 vo vlastníctve mesta 
a za účelom usporiadania si svojich vlastníckych práv k vstupu do objektu má spoločnosť 
záujem o predmetnú zámenu pozemkov. 
Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku bol schválený mestským zastupiteľstvo 
uzn.č.228/2017-MsZ 12.9.2017 ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 
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 prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce. Mesto 
navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo tento prevod vlastníctva schválilo ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, o ktorom  rozhoduje  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 



Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol zverejnený na 15 dní pred schvaľovaním 
prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  
P.Nemšáková, predsedkyňa komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja 
mesta ( KFSM) návrh odporučila schváliť. 
Mgr. Skovajsová, hovorkyňa MsR, MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.242/2017-MsZ. 
Hlasovanie : za 20, proti 0, hlasovania sa zdržal -1. 
 
 Uznesenie č.242/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
          (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

        2. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa pozemkov pre spoločnosť  RDA, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom.  
Ide o schválenie spôsobu prevodu vlastníctva podľa  § 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, ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to 
pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, na Ul. Banskej v areáli 
bývalých vojenských skladov, zamerané geometrickým plánom č. 43580718-S-Gp-F-
441/2017 zo dňa  24.9.2017, ako parcela registra C KN č. 2449/160 zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 772 m², parcela registra C KN č. 2444/9 zastavaná plocha a nádvorie     
o výmere 218 m², parcela registra C KN č. 2444/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 
m² a parcela registra C KN č. 2449/161 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m², spolu 
o celkovej výmere 1076 m² spoločnosti - RDA, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom. 

         Pozemky sa navrhujú odpredať za cenu  35 €/m², čo pri výmere 1076 m² činí 37.660 €. 
         Žiadateľ požiadal o zaplatenie kúpnej ceny v splátkach, mesto navrhuje žiadosti vyhovieť.  

Kúpna zmluva nadobudne účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností až po úhrade celej 
kúpnej ceny. 

         Pozemky sa prevádzajú za účelom  výstavby  príjazdovej komunikácie a parkovacích plôch  
k objektu súpis. č. 6301, postaveného na pozemku parcela C KN č. 2449/108. Nehnuteľnosti 
sú vo vlastníctve vyššie uvedenej spoločnosti.  Mesto Nové Mesto nad Váhom sa zaviazalo 
vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, že pokiaľ vlastník objektu požiada o odpredaj časti 
priľahlého pozemku a mestské zastupiteľstvo mu odpredaj schváli, cena takto predávaného 
pozemku bude 35 €/m². Z tohto dôvodu mesto navrhuje odpredať pozemok ako prípad hodný 
osobitného zreteľa za uvedenú cenu t .j. 35 €/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 spôsob prevodu vlastníctva schválilo ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol zverejnený na 15 dní pred schvaľovaním 
prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  
P.Nemšáková -  KFSM návrh odporučila schváliť. 
Mgr. Skovajsová - MsR, MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.243/2017-MsZ. 
Hlasovanie : za 20, proti 0, hlasovania sa zdržal 1. 
 
 Uznesenie č.243/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 

 
B. Prenájom majetku mesta – prípad  hodný osobitného zreteľa 
 Danka Englerová – Gemma, Kočovce. 



Návrh na prenájom nebytových priestorov pani Danke Englerovej – Gemma na Palkovičovej 
ul. č. 2069 v Novom Meste nad Váhom ( bývalé  kožené odevy). 
Pani Englerová má t. č. prenajaté nebytové priestory na Námestí slobody č. 2/2, kde má 
zriadenú predajňu odevov. Tieto priestory ide mesto rekonštruovať, preto potrebuje, aby p. 
Englerová prenajaté nebytové priestory uvoľnila po dobu rekonštrukcie. Po rekonštrukcii 
budovy má záujem vrátiť sa do pôvodných nebytových priestorov (má platnú podnájomnú 
zmluvu do 14.8.2019). 
Nakoľko sa jedná o podnájomkyňu, ktorá si zodpovedne plní povinnosti vyplývajúce 
z podnájomnej zmluvy, mesto má záujem si ju udržať a zabezpečiť jej dočasne náhradné 
nebytové priestory v rovnakej lokalite. 
Mesto navrhuje, aby počas doby rekonštrukcie boli p. Englerovej dané do podnájmu 
náhradné nebytové priestory  na Palkovičovej ul. č.2069 v Novom Meste nad Váhom, ktoré 
sú t. č. voľné. Tieto nebytové priestory sú o celkovej výmere 91,10 m² preto mesto navrhuje, 
aby za užívanie týchto  priestorov pani Englerová platila porovnateľný nájom v takej výške, 
ako ho mala dohodnutý na nebytové priestory na Námestí slobody č. 2/2, t.j. 40 € /m², čo pri 
výmere 91,1 m² činí 3 644 €/rok. T.č. platí ročne 3 565 €/rok, čo je porovnateľný nájom. 
Mesto navrhuje, aby nájom bol posúdený ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  § 
9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v z.n.p.  a článku 8  bodu 1 písmena c)  – Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom, o ktorom MsZ rozhoduje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol zverejnený na dobu 15 dní pred  schvaľovaním 
podnájmu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  

         P.Nemšáková -  KFSM návrh odporučila schváliť. 
         Mgr. Skovajsová - MsR, MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
         Diskusia : bez pripomienok. 
         Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.244/2017-MsZ. 
         Hlasovanie : za 20, proti 0, hlasovania sa zdržal 1. 
 
         Uznesenie č.244/2017-MsZ 
         viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2. 
                 (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 

 
C. Nadobúdanie do majetku mesta 
Informácia o  nadobudnutí pozemku od ŽSR Bratislava  
Železnice Slovenskej republiky vypísali ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného 
majetku - pozemku parcela registra C KN č. 2166/177  zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2407 m² v k. ú. Nové Mesto nad Váhom zapísaného na LV  262 od Železníc 
Slovenskej republiky, Bratislava (pozemky medzi Lidlom a autobusovou stanicou). 
Vyvolávacia cena stanovená v ponukovom konaní bola 204 595,00 € (t.j. 85 €/m²), uvedená 
cena bola bez DPH. DPH malo byť pripočítané v zmysle platných právnych predpisov.   
 Nakoľko sa jednalo o pozemok o získanie ktorého má mesto dlhodobý záujem, predložil 
primátor mesta v ponukovom konaní v súlade s hospodárnosťou a efektívnosťou 
vynakladania finančných prostriedkov a v súlade s podmienkami ponukového konania na 
kúpu nehnuteľnosti v zmysle uznesenia č. 150/2016-MsZ  zo dňa 06.10. 2016 ponuku vo 
výške 210 001,00 € bez DPH. 
Listom zo dňa 28.10.2016 ŽSR Bratislava, generálne riaditeľstvo oznámilo, že cenová 
ponuka bola najvyššia a ŽSR túto cenovú ponuku prijímajú.  
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 842 044-9-17/2017/OOP-Ne, ktorej súčasťou bola 
kúpna zmluva bola pripomienkovaná, následne podpísaná primátorom mesta a zaslaná 
Železniciam SR Bratislava dňa 10.4.2017 k podpisu. Železnice SR oznámili, že odmietajú 
túto zmluvu podpísať bez uvedenia dôvodu a navrhli uzatvoriť nájomnú zmluvu s Mestom 
Nové Mesto nad Váhom. 
Mesto navrhuje osloviť Železnice SR s požiadavkou na prehodnotenie ich rozhodnutia 
s uvedením dôvodov, ktoré ich k tomuto kroku viedli. 
P.Nemšáková -  KFSM zobrala informáciu na vedomie. 



 Mgr. Skovajsová – MsR zobrala informáciu na vedomie a odporučila žiadať ŽSR 
o vysvetlenie, aké dôvody ich viedli k odmietnutiu podpísania zmluvy o budúcej zmluve 
a deklarovať, že mesto  má naďalej záujem o získanie pozemku. 
Diskusia :  
Ing. Kopunec – podmienky v  nájomnej zmluve si určili ŽSR,  užívateľmi pozemku budú 
ľudia, ktorí využívajú služby SAD a ŽSR na prestup do práce či školy, v prípade nájmu  by sa 
mesto staralo  o cudzie pozemky, iná situácia je ak by  železnice pozemok  mestu predali. 
ng. Trstenský – zmluva o uzavretí budúcej zmluvy , ktorej súčasťou bola kúpna zmluva bola 
zaslaná Železniciam SR Bratislava dňa 10.4.2017 k podpisu, Železnice SR zmluvu 
nepodpísali bez udania dôvodu. Mesto následne listom požiadalo Železnice SR 
o zdôvodnenie tohto postupu, zatiaľ odpoveď neobdržalo. Ing. Trstenský uviedol, že sa 
informoval i na Ministerstve dopravy a výstavby SR, prečo zmluva nebola podpísaná, dostal 
informáciu, že boli zrušené všetky predaje, ktoré boli v uvedenom kole vyhlásené, dostal 
ústny prísľub na prenájom pozemku. Tento pozemok je pre mesto dôležitý, je tu 
naplánovaná výstavba autobusovej stanice, mesto sa bude naďalej o pozemok uchádzať 
i formou dlhodobého prenájmu. Takýto postup mesto mrzí, občania bývajúci v tejto lokalite 
čakajú na dočasné parkovisko, pozemok však mesto bez platného právneho stavu využívať 
nemôže. O ďalších krokoch budú poslanci informovaní. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.245/2017-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
         Uznesenie č.245/2017-MsZ 
         viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 
                   (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

6. Návrh stanoviska mesta k petícii  občanov – prevádzková doba kaviarne 
Grand Caffe   

 
Návrh predložil Ing. Trúsik.  
Materiál je pod poradovým číslom  4.  
Na MsÚ bola dňa 24.8.2017 doručená petícia za zmenu času prevádzky služieb na území 
mesta – prevádzka na Ul.Tematínskej 27. Petíciu podala spoločnosť Live your, s.r.o., ktorej 
prevádzka patrí, podpísalo ju  123 občanov, ktorí žiadajú mestské zastupiteľstvo, aby 
prehodnotilo Dodatok č.3 k VZN mesta č.2/2008. Prijatím tohto dodatku bola  skrátená doba 
v tejto prevádzke, ale i v obdobných prevádzkách v tejto lokalite (Hájovky) vo vnútri 
prevádzky o hodinu a na terasách taktiež o hodinu. Dodatkom č.3  bola v 4/2017 
odsúhlasená mestským zastupiteľstvom zmena prevádzkovej doby v prevádzkárňach, ktoré 
poskytujú pohostinské služby na Ul. Považskej, Ul. Škultétyho a Ul. Tematínskej v čase od 
pondelka do nedele – od 6.00 hod. do 22.00 hod., v prípade ak prevádzkovateľ poskytuje 
služby ako sezónne exteriérové priestory napr. na terase, je pre túto časť prevádzkárne 
určená doba do 6.00 hod. do 21.00 hod. .  
Spoločnosť Live your life, s.r.o. nesúhlasí so skrátením prevádzkovej doby a  v rámci petície 
žiada poslancom mestského zastupiteľstva, aby udelilo pre túto prevádzku výnimku. 
Prevádzkové hodiny obdobných prevádzok s obdobným vplyvom na kvalitu života v tej istej 
lokalite musia mať rovnaké podmienky, prípadná výnimka by bola v rozpore so zákazom 
diskriminácie a takéto rozhodnutie by bolo možné napadnúť protestom prokurátora. 
Rozčlenenie lokality na samostatné celky je možné  len na základe rozdielnych vplyvov na 
okolité prostredie, pričom takýto celok musí byť súčasne vymedzený minimálne rozsahom 
súpisných čísiel stavieb, čo v danom prípade taktiež nie je možné. 
Mgr. Skovajsová – MsR neodporučila petícii vyhovieť. 
Diskusia : bez pripomienok. 
 Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.246/2017-MsZ. 
 Hlasovanie : za 20, proti 0, hlasovania sa zdržal 1.  
       



      Uznesenie č.246/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 
            (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 

7. Informácia o „Zmluve o nájme zo dňa 28.9.2007 medzi Mestom Nové 
Mesto nad Váhom a spoločnosťou Bolt, s.r.o“  

 
Informáciu predložil Ing. Trstenský. 

Materiál je pod poradovým číslom  5  . 
Firma Bolt, s.r.o. podala návrh na vypovedanie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom 
Nové Mesto nad Váhom a spoločnosťou Bolt zo dňa 28. 9.2017 na rekreačný areál Zelenej 
vody, kde uviedla výpovedné dôvody . Firma Bolt, s.r.o. sa rozhodla, že nebude na ZV 
realizovať investičný zámer. Mesto s výpovednými dôvodmi nesúhlasilo, zvolalo komisiu 
schválenú na 15. zasadnutí MsZ, ktorá bola oboznámená s návrhom vypovedania zmluvy, 
zaoberala sa otázkami, čo bude ďalej so ZV,  čo musí mesto vykonať, aby mohlo 
prevádzkovať tento areál, pretože je predpokladaný reálny tlak zo strany občanov na to, aby 
ZV bola naďalej funkčná. Z rokovaní, ktoré mesto uskutočnilo k tejto problematike vzišlo, že 
mesto by malo súhlasiť s vypovedaním nájomnej zmluvy.  
Dňa 31.10.2017 sa uskutočnilo rokovanie medi obomi stranami, kde bolo deklarované, že 
obidve strany majú záujem na ukončení nájomnej zmluvy. Najväčším problémom, ktoré 
mesto čaká v prvej etape bude vzájomné vysporiadanie pohľadávok a záväzkov medzi 
mestom a firmou Bolt. Bolo dohodnuté, že do 15.11.2017 firma Bolt predloží znalecké 
posudky na ocenenie investícií, mesto sa zaviazalo, že posúdi rozsah predložených 
ocenených investícií, ktoré si spoločnosť uplatňuje v súvislosti s ukončením nájmu a do 
30.11.2017 sa k tomuto návrhu vyjadrí. Mesto vykoná inventarizáciu majetku mesta, ktorý je 
predmetom nájmu a spoločnosť ho na základe zmluvy prebrala do užívania. Budú prebiehať 
ďalšie rokovania k vysporiadaniu záväzkov a pohľadávok. Mesto by malo k 1.3.2018 prebrať 
správu nad rekreačným areálom Zelená voda, uvažovať s možnosťou vytvorenia 
rozpočtovej, alebo príspevkovej organizácie, ktorá by mala na starosti rozvoj a budovanie 
Zelenej vody s príslušným počtom pracovníkov a samozrejme s príslušnou položkou 
v rozpočte mesta na rok 2018. Mesto musí v dohľadnej dobe rozhodnúť o tom, kde by 
realizovalo výstavbu kúpaliska, či na Zelenej vode s detskými bazénmi, tobogánmi, alebo by 
vybudovalo kúpalisko v inej časti mesta, čo by bol vlastne konkurenčný projekt pre rozvoj 
Zelenej vody. 
Mgr. Skovajsová – MsR zobrala informáciu na vedomie. 
Diskusia :  
Mgr. Bača – ak uvažuje mesto so založením príspevkovej, alebo rozpočtovej organizácie, 
bude tu musieť byť zabezpečená firma v oblasti gastra. 
Požiadal primátora mesta ako poslanca TSK uvažovať s možnosťou , aby prímestská 
doprava smer Beckov, Kálnica mohla zastavovať  na Zelenej vode. 
Ing. Trstenský – aj to je jedným z možných riešení, pokiaľ bude stredisko vybudované a bude 
záujem zo strany občanov o reakreáciu na Zelenej vode, nie je problém zabezpečiť v letných 
mesiacoch kyvadlovú dopravu. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.247/2017-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
       
      Uznesenie č.247/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 
            (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 

8. Správy z následných finančných kontrol  
 
Správy predložil Ing. Bača. K materiálu bol prizvaný Ing. Veselka. 



Materiál je pod poradovým číslom   6. 
Hlavný kontrolór predkladá podľa par.18 f,ods.1, písm.d zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení MsZ správy o výsledkoch kontroly. V súlade s týmto ustanovením sú predkladané 
správy. Obsah kontrol je podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, par.18d. 
Ing. Bača oboznámil MsR s predmetom, priebehom a výsledkom kontroly v Technických 
službách mesta a Zariadení pre seniorov Nové Mesto nad Váhom. 
O zisteniach boli riaditelia organizácií oboznámení,  hlavnému kontrolórovi bol predložený 
návrh opatrení na odstránenie nedostatkov. 
Mgr. Skovajsová – MsR zobrala správy na vedomie bez pripomienok. 
Diskusia :  
Ing. Vienerová – pracovníkom Zariadenia pre seniorov patrí vďaka za to, ako hospodária, 
potešil ju výsledok kontroly, mesto môže byť hrdé , že zariadenie ako celok funguje veľmi 
dobre. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.248/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
       
      Uznesenie č.248/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 . 
            (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 

9. Návrh na zmenu tajomníka Komisie výstavby, investícií a územného 
rozvoja mesta   

 
Návrh predložila PhDr. Hejbalová. 
Materiál je pod poradovým číslom 7 . 
Podľa §15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
a Štatútu Mesta Nové Mesto nad Váhom Tretia časť, čl.6, bod 2,  sú komisie orgánmi 
Mestského zastupiteľstva, ktoré MsZ zriaďuje a sú zložené z poslancov MsZ a ďalších osôb 
zvolených MsZ. Návrh na zmenu tajomníka v Komisii  výstavby, správy majetku 
a hospodárskeho rozvoja mesta je predkladaný z dôvodu odchodu Ing. Dušana Macúcha  
tajomníka komisie na starobný dôchodok. Do komisie je navrhnutý Ing. Milan Blaško, vedúci 
oddelenia výstavby a rozvoja mesta dňom 1. novembra 2017. 
Mgr. Skovajsová - MsR odporučila návrh schváliť. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.249/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
       
      Uznesenie č.249/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 . 
            (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

10. Odpovede na pripomienky poslancov  
 
PhDr. Hejbalová odpovedala na pripomienky poslancov vznesených na ostatných 

zasadnutiach MsZ.  
Materiál je pod poradovým číslom 7. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie bez pripomienok. 
 
 

11. Rôzne  
V bode rôzne neboli z strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. 
 
 
 



12. Schválenie uznesení, záver 
 

Predseda   návrhovej komisie Mgr. Pavlíček prečítal  návrhy uznesení č.240/2017-
MsZ a  241/2017-MsZ, ktoré neboli predmetom hlasovania. Poslanci uznesenia jednohlasne 
schválili (mandátová správa – prítomných 21  poslancov).  
Ing. Trstenský  ukončil rokovanie MsZ.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ing. Jozef  T r s t e n s k ý  

                                                                                primátor mesta 
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........................................... 
 
 
Zapísala : Vaňková 

 
 
 
 


