
 
Z á p i s n i c a 

 
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 

3. novembra 2009 
___________________________________________________________________________ 

 
Prítomní :       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní :  MUDr. Ehsan, Ing. Macúch, MUDr. Mora 
                        
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 zo 17. Z MsZ 
4. Správa o činnosti MsR medzi 17. a 18.zasadnutím MsZ 
5. Nakladanie s majetkom mesta  
6. 2. úprava Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom 
7. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a finančné zabezpečenie 

realizácie projektu „Ochrana ovzdušia v Novom Meste nad Váhom“ v rámci 
Operačného programu Životné prostredie   

8. Návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci pri vysielaní televíznych programov 
medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a spoločnosťou TVS s.r.o. 
prostredníctvom TV Pohoda na obdobie od 1.11.2009 do 31.10.2010 

9. Odpovede na pripomienky poslancov 
10. Rôzne  
11. Schválenie uznesení, záver 
 

 
1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 

 
18. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta Ing. Trstenský. Konštatoval že je 

prítomných 19  poslancov MsZ a oboznámil prítomných  s programom zasadnutia MsZ.  
Doplnil program v bode 5, kde je materiál rozšírený o kúpu prebytočného majetku mesta – 
ponukové konanie Ministerstva obrany SR. 
K predloženému návrhu programu neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky, 
program poslanci jednohlasne schválili. 
      Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta  Doc. Jána Bielika  a PhDr. Alexandra Koreňa,                           
zapísaním zápisnice poveril p. Vaňkovú, pracovníčku MsÚ. Hovorcom MsR  bola  pre 
18.zasadnutie MsZ  určená PhDr. Kvetoslava Hejbalová.                        . 
 

2. Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta predložil návrh  na zloženie návrhovej komisie  : 
                  Predseda : JUDr. Cagalová Mária 
                 Členovia :    Ing. Zehetner Miroslav 
                                      PhDr. Kazda Juraj 
 
     Zo strany poslancov  neboli vznesené žiadne pripomienky, predložený návrh zloženia návrhovej 
komisie poslanci  jednohlasne schválili. 



3. Kontrola uznesení  MsZ zo 17. zasadnutia MsZ 
 

O plnení uznesení zo 17. zasadnutia MsZ informoval prednosta MsÚ Ing. Današ. 
Na 17. zasadnutí , ktoré sa konalo 8.septembra 2009  bolo prijatých 9 uznesení, ktorými MsZ  
schválilo: 

- informáciu  o plnení uznesení MsZ zo 16.zasadnutia a činnosti MsR 
v medziobdobí konania zasadnutí MsZ, 

- Monitorovaciu správu k Programovému rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom 
k 30.6.2009, 

- zriadenie úverovej linky pre potreby realizácie projektov financovaných 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 

- Dodatok  č.2 k VZN mesta č. 4/2003 – Poplatky za poskytovanie opatrovateľskej 
služby, 

- Dodatok č.1 k VZN mesta č.1/2008 – Určenie miesta a času zápisu do základnej 
školy a výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 

- investičné zámery mesta pre rok 2009. 
Z týchto dokumentov mali ukladaciu časť dve uznesenia, ktoré sa týkali schválenia 

dodatkov k VZN mesta a to zoznámiť so znením dodatkov bčanov mesta  prostredníctvom 
úradnej tabule mesta. Uznesenia boli splnené. 
 Ďalšími tromi uzneseniami MsZ zobralo na vedomie : 

- správu o výsledku z následnej finančnej kontroly v Meste Nové Mesto nad 
Váhom, 

- správu o činnosti HK mesta Nové Mesto nad Váhom za 1.polrok 2009, 
- informáciu o výsledku výberového konania na odpredaj pozemku určeného na 

výstavbu rekreačnej chaty v areáli Zelená voda. 
Tieto uznesenia neobsahovali ukladaciu časť. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie bez pripomienok. 
 

      Uznesenie č.258/2009-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
           (mandátová správa – prítomných 19  poslancov) 
 

4. Správa o činnosti MsR medzi 17. a 18.zasadnutím MsZ 
 

Správu o činnosti MsR v období medzi 17. a 18. zasadnutím MsZ, v ktorom MsR 
zasadala jedenkrát  a  to 22. októbra 2009, kedy sa konala 17. schôdzka MsR,  predložil Ing. 
Današ.  Oboznámil poslancov s   podrobným prehľadom  z rokovania 17.schôdzky MsR. 
Materiál je pod poradovým číslom 1. 
K predloženej správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky, poslanci MsZ 
zobrali správu na vedomie. 
 
 Uznesenie č.258/2009-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
           (mandátová správa – prítomných 20 poslancov) 
 

5. Nakladanie s majetkom mesta  

 Mgr. Šusteková predložila žiadosti o odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa 
v rekreačnej oblasti Zelená voda k. ú. Nové Mesto nad Váhom , predkladané v   zmysle §4 
od. 3 písm. b/ Nariadenie mesta č. 5/93 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení 
jeho dodatkov. 
Materiál je pod poradovým číslom 2. 



Uviedla, že od 1.7.2009 platia nové pravidlá nakladania s majetkom obcí. Podstatnou 
zmenou je ustanovenie, že prevody vlastníctva majetku mesta sa musia vykonať : a) na 
základe obchodnej verejnej súťaže, b) dobrovoľnou dražbou, c) priamym predajom za cenu 
najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku danej znaleckým posudkom.  Z uvedených 
hlavných zásad sú zákonom stanovené výnimky a  jednou z nich je, že uvedené ustanovenia 
sa nepoužijú pri prevode majetku v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle  § 9a ods.8  
písm. e) zák.č.138/1991 Zb. z.n.p.  
Predložené návrhy predajov spĺňajú podmienky zákona definované ako prípady hodné 
osobitného zreteľa.  
          Žiadosť Jozefa Juríka  a manželky Anny, bytom  Nové Mesto nad Váhom o odkúpenie  
pozemku  parc.č.4915/21 ost. plochy o výmere 411 m². Ide o pozemok , ktorý sa nachádza 
v chatovej oblasti Zelená voda k.ú. Nové Mesto nad Váhom a územným plánom zóny Zelená 
voda bol určený na výstavbu rekreačnej chaty. 
Mesto Nové Mesto nad Váhom na tento pozemok vypísalo výberové konanie. 
V podmienkach výberového konania, ktoré boli schválené na MsZ uznesením č. 244/2009-
MsZ bola stanovená minimálna kúpna cena  28.770 €. Výberové konanie bolo neúspešné 
a nezúčastnil sa ho žiadny záujemca.  Po termíne výberového konania Mesto Nové Mesto 
nad Váhom obdržalo žiadosť  od p. Juríka s manželkou, ktorý o tento pozemok prejavili 
záujem a ponúkli stanovenú minimálnu cenu t.j.- 28 770 €.  
V zmysle  § 9 a ods.8 písm. e/ zák.č.138/1991 Zb. z. n. p ,   je to prípad hodný osobitného 
zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov .  
Hovorkyňa MsR : MsR odporučila predaj pozemku schváliť. 
Ing. Topolčány – predseda komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja 
mesta ( KFSM) tlmočil stanovisko komisie, ktorá odpredaj odporučila schváliť . 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.259/2009-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : jednohlasne 
 
 Uznesenie č. 259/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1. 
 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.260/2009-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : jednohlasne 
 
 Uznesenie č. 260/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1. 
 
       Ďalej Mgr. Šusteková predložila návrhy predajov častí pozemkov nachádzajúcich sa 
v chatovej oblasti Zelená voda, ktoré mesto realizuje v zmysle územného plánu zóny Zelená 
voda. Týmto plánom boli k odpredaju určené pozemky, ktoré mesto nevyužíva a sú pre 
mesto prebytočným majetkom. Odpredávajú sa tým vlastníkom chát, pri ktorých sa jednotlivé 
časti parciel nachádzajú a títo sa o tieto pozemky riadne starajú, sú vysadené zeleňou 
a okrasnými kríkmi, resp. majú záujem ich využiť na dobudovanie zázemia svojej chaty. 
Pozemky nie sú určené na výstavbu novej chaty. Cena je stanovená na 16,59 € / m²    
( t.j.500,- Sk/ m²) a bola odsúhlasená na MsZ dňa 7. 9. 1999 uznesením č. 79/99-MsZ 
a všetky doteraz realizované predaje  takýchto pozemkov boli odpredávané za rovnakú 
cenu. Ide o nasledovné žiadosti. 
1.  Žiadosť   Ing. Jána Zaťku, bytom Nové Mesto nad Váhom o odkúpenie   pozemku 
označeného ako  parc. 4922/3 zast.  plocha  o výmere 197 m² k. ú. Nové Mesto nad Váhom. 
Táto parcela bola vytvorená geometrickým plánom č. 027/2009 zo dňa 19. 6. 2009 
z pôvodnej pozemno-knižnej parcely č. 1713/301 orná pôda  zapísaná na LV č. 3160,  
z ktorej bol odčlenený diel “2“ o výmere 50 m2  a z parcely registra C č. 4921/21 ost. plochy 
zapísanej na LV č.3160, z ktorej bol odčlenený diel „1“ o výmere 147 m², ktoré vytvárajú 



novoutvorenú parc. registra C č. 4922/3 zast. plochy o výmere 197 m² v k. ú. Nové Mesto 
nad Váhom.  
Hovorkyňa MsR : MsR odporučila predaj pozemku schváliť. 
Ing. Topolčány – KFSM odporučila  predaj schváliť . 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.261/2009-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : jednohlasne 
 
 Uznesenie č. 261/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1. 
            (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.262/2009-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : jednohlasne 
 
 Uznesenie č. 262/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 2. 
            (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
2.  Žiadosť JUDr. Miloša Slováka a manželky Aleny, bytom Bratislava  o odkúpenie pozemku 
časť z par. č. 4904/1 označenú ako   diel „1“ o výmere 56 m² , ktorý tvorí novú parcelu KN č. 
4904/12   zast.pl. a   diel „2“ o výmere 32 m²  , ktorý je zlúčený do novoutvorenej KN parcely  
4996/3 zast.pl.  k.ú. Nové Mesto nad Váhom. Tieto diely boli  odčlenené geometrickým 
plánom č. 31321704/225-38/2009 z  parcely reg. C 4904/1 zast. pl. a nádvoria   k. ú. Nové 
Mesto nad Váhom.  
Hovorkyňa MsR : MsR odporučila predaj pozemku schváliť. 
Ing. Topolčány – KFSM odporučila  predaj schváliť . 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.263/2009-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : jednohlasne 
 
 Uznesenie č. 263/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 2. 
            (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.264/2009-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : jednohlasne 
 
 Uznesenie č. 264/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 3. 
 
3.   Žiadosť  p. Jaroslava Zlatého  a manželky Anny, bytom Nové Mesto nad Váhom 
o odkúpenie pozemku označeného ako parc. č. 4915/77 ost. plochy vo výmere 66 m² k.ú. 
Nové Mesto nad Váhom.  Uvedený pozemok parc. č.  4915/77 ost. plochy o  výmere 66  m² 
bol vytvorený geometrickým plánom 43580718-111/2009 odčlenením z  parc. č. 4915/1 ost. 
pl. k. ú. Nové Mesto nad Váhom. Pri predaji sú rešpektované ochranné pásma inžinierskych 
sietí v blízkosti pozemku. 
Hovorkyňa MsR : MsR odporučila predaj pozemku schváliť. 
Ing. Topolčány – KFSM odporučila  predaj pozemku schváliť . 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.265/2009-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : jednohlasne 
 
 Uznesenie č. 265/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 3 



          (mandátová správa – prítomných 22 poslancov). 
 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.266/2009-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : jednohlasne 
 
 Uznesenie č. 266/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1. 
            (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
4.  Žiadosť p. Jaroslava Žákoviča, bytom Nové Mesto nad Váhom a Ľudmily Žákovičovej 
bytom Bratislava o odkúpenie pozemku označeného ako parc. č. 4915/76 vo výmere  135 m² 
a odkúpenie  pozemku označeného ako parc. č. 4921/49 vo výmere  127 m² k.ú. Nové Mesto 
nad Váhom. 
Uvedené parcely č. 4915/76 a parc. č.  4921/49  boli odčlenené z pôvodných pozemkov  
parc. č. 4915/1  a par. č. 4921/1 k.ú. Nové Mesto nad Váhom geometrickým plánom č. 
33165041-79/2009. 
Nakoľko cez  novovytvorenú parcelu č. 4915/76 ost. pl. o výmere 135 m2  vedie vodovodný 
rozvod (oceľ DN 50) bude  zriadené vecné bremeno spočívajúce v uložení  vodovodného 
rozvodu o šírke ochranného pásma 1,5 m na každú stranu od rozvodného potrubia. 
Hovorkyňa MsR : MsR odporučila predaj pozemku schváliť. 
Ing. Topolčány – KFSM odporučila  predaj schváliť . 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.267/2009-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : jednohlasne 
 
 Uznesenie č. 267/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1. 
            (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.268/2009-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : jednohlasne 
 
 Uznesenie č. 268/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 1. 
            (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
            Ďalej Mgr. Šusteková predložila žiadosť p. Marty Krajíčkovej, bytom  Nové Mesto nad 
Váhom o odkúpenie podielu  1/12 z pozemku parcela č. 3370 záhr. o výmere 294 m² k.ú. 
Nové Mesto nad Váhom. Ide o pozemok nachádzajúci sa za bytovým domom na Ul. Štúrovej 
s. č. 579/18, 19 v Novom Meste nad Váhom . 
Žiadateľka  je vlastníčkou bytu v dome  na ul. Štúrovej s.č.579/18 . Pozemok ktorý má 
záujem odkúpiť užíva ako záhradku. Ostatné podiely boli v roku 2007 odpredané  vlastníkom 
bytov. Menovaná v tom čase ešte nemala odkúpený byt a kúpu bytu zrealizovala až v tomto 
roku a následne žiada odpredať i podiel 1/12 z pozemku. 
 V zmysle  § 9a ods.8, písm. e) zák.č.138/1991 Zb. z.n.p ,   predaj je považovaný za prípad 
hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov nakoľko sa odpredáva vlastníkovi bytu a jej prístup k nemu je možný iba z dvora.  
Mesto navrhuje žiadateľke podiel 1/12 z parc.č. 3370 záhr. čo z celkovej výmery 294 m 2 

predstavuje  24,5 m²  odpredať za cenu 11,62 €/ m², ( 350.- Sk/ m²). 
Za uvedenú cenu bol pozemok odpredaný aj ostatným žiadateľom v roku 2007. 
Pani Marta Krajíčková požiadala  o možnosť , aby kúpnu cenu za pozemok uhrádzala  
formou mesačných splátok z  dôvodu   nepriaznivej  sociálnej situácie, má ťažko zdravotne 
postihnutého syna o ktorého sa stará. Mesto so splátkami súhlasí s tým, že kúpnu cenu 
uhradí do jedného roka od podpísania kúpnej zmluvy. Mesačné splátky budú vo výške 
23,72 €. 



Hovorkyňa MsR : MsR odporučila žiadosť schváliť. 
Stanovisko KFSM : komisia odporučila žiadosť schváliť. 
Diskusia : PhDr. Kazda – preformulovať v uznesení posledný odsek. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.269/2009-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : jednohlasne 
 
 Uznesenie č. 269/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 4. 
            (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.270/2009-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : jednohlasne 
 
 Uznesenie č. 270/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 5. 
            (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
         Mgr. Šusteková ďalej predložila návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta  spočívajúce  v oprávnení umiestnenia objektu rozvodne 110/22 kv  
UMC Nové Mesto nad Váhom, spolu s príslušnými stavbami -  stožiar VN vedenia pre 
Distribúcia, a.s. - Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6,  816 47 Bratislava 
Ide o pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Nové Mesto  nad Váhom. 
Hodnota vecného bremena bola vypracovaná znaleckým posudkom č.28/2009 zo dňa 
31.3.2009 vypracovaná súdnym znalcom Ing. Masníkom. 
Vecné bremeno bude zriadené odplatne jednorázovou platbou vo výške 126 048,67 € (3 797 
342,23 Sk). Mesto so  zriadením vecného bremena súhlasí. 
Hovorkyňa MsR : MsR návrh odporučila schváliť. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.271/2009-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : jednohlasne 
 
 Uznesenie č. 271/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 5. 
            (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
 Ako posledné predložila Mgr. Šusteková návrh na schválenie účasti mesta na 
ponukovom konaní na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu.  
Ministerstvo obrany SR prostredníctvom svojich správcov majetku v zmysle zákona 
172/2004 Z.z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve SR na obec, alebo 
VÚC, ponúka za podmienok určených v zákone na predaj nehnuteľnosti na území nášho 
mesta. Ide o ubytovňu na Ul. Weisseho a vojenskú závodnú kuchyňu na Ul. J.Kollára. 
Ing. Trstenský – návrh nebol prerokovaný v MsR ani v KFSM, mesto reaguje na zverejnené 
ponuky Ministerstva obrany . Ubytovňa na Ul. Weisseho, pôvodná cena podľa znaleckého 
posudku bola 428.000,- €. V súčasnosti prebieha 2. kolo, v ktorom bola cena znížená o 50% 
na 214.000,-€. Ubytovňa má 21 buniek - izieb, sociálne zariadenie. Mesto by využilo tento 
majetok na realizáciu svojich sociálnych zámerov. V prípade, že tento majetok nebude 
predaný ani v 2.kole, prebehne 3. kolo za 30% hodnoty znaleckého posudku. V prípade 
neúspešnosti 3.kola bude tento majetok v zmysle zákona ponúknutý bezplatne mestu a ak 
by mesto nerešpektovalo ponuku bude majetok prevedený na VÚC. 
To isté sa týka i ponuky nadbytočného majetku – vojenská závodná kuchyňa na Ul.J.Kollára. 
V tomto prípade ide už o 3.kolo, kde cena klesla z pôvodných 830.000,-€ na 30%, t.j. 
249.000,- €. Uvedenú nehnuteľnosť chce mesto kúpiť pre vybudovanie viacúčelovej 
spoločenskej sály. 
Mesto by sa teda malo rozhodnúť o využití týchto ponúk, ísť do súťaží a za akých 
podmienok. V prípade účasti je potrebné zo strany mesta zložiť zábezpeku v určitých 



termínoch. Z  dôvodu zachovania tajnosti ponuky mesta poslanci MsZ poveria primátora 
mesta určením ponúknutej ceny. Ak by bola cena ponúknutá mestom úspešná, podlieha 
schváleniu poslancom MsZ  aby bol zachovaný princíp hospodárnosti a efektívnosti 
vynaložených finančných prostriedkov. Ing. Trstenský uviedol, že pre mesto je i ďalšia 
možnosť a to počkať na výsledok 2. a 3. kola. Ide však o dobré ponuky a je predpoklad, že 
bude dostatok záujemcov. 
Diskusia :  
P.Giertl – podporuje návrh, mesto by do súťaže malo ísť. 
Ing. Sadovský – podporuje návrh vzhľadom na polohy nehnuteľností a zámery mesta. 
PhDr. Machala – podporuje návrh, mestu chýba viacúčelová spoločenská sála. 
Ing. Zehetner – podporuje návrh, je potrebné aby poslanci  poverili  primátora mesta určením 
vhodnej ponúknutej ceny tak, aby mesto tento majetok získalo. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.275/2009-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia : uznesenie jednohlasne schválené. 
 
 Uznesenie č.275/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 . 
           (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.276/2009-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia : uznesenie jednohlasne schválené. 
 
 Uznesenie č.276/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 . 
            (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

6. 2. úprava Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom 
 
Návrh 2. úpravy programového rozpočtu mesta predložila Ing. Podhradská. 

Materiál je pod poradovým číslom 3. 
Ing. Podhradská uviedla, že všetky upravené položky v príjmovej i výdavkovej časti 
programového rozpočtu sú zdôvodnené v komentári. 
Hovorkyňa MsR : MsR odporučila návrh 2. úpravy rozpočtu mesta schváliť. 
Stanovisko KFSM : komisia návrh úpravy prerokovala a odporučila ho schváliť. 
Diskusia :  
JUDr. Cagalová – výdavky , program 3.9 – rekonštrukcia bývalej sýpky na Komenského ulici, 
z akého dôvodu nie je rozpočtovaná táto položka, detto položka v programe  7 – 
komunikácie? 
Ing. Trstenský : položky nie sú rozpočtované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
Z toho istého dôvodu mesto  nerozpočtuje akciu „Ul.Banská“.  
V súčasnosti mesto nečerpá úver na 2 projekty, ktoré boli urobené z fondov EÚ na I.ZŠ a IV. 
ZŠ napriek tomu, že uhradilo cca 1,6 mil. €. V jednom prípade čakáme na refundáciu do 
konca roka v sume cca 803.000 €. Ďalšie finančné prostriedky, ktoré mesto už vynaložilo 
budú pravdepodobne refundované až v budúcom roku. Štátna pokladnica má byť uzatvorená 
už od 15.11.2009, bude teda ohrozená i časť refundácie. Štát má refundovať vynaložené 
prostriedky do 60 dní. Mesto sa snažilo obidva spomínané projekty čo najrýchlejšie 
zrealizovať po dohode s dodávateľom tak, aby boli ukončené v 11/2009. V oboch prípadoch 
je predpoklad splnenia termínu. Dodávatelia teda finančné prostriedky dostanú a mesto bude 
čakať na refundáciu z Ministerstva výstavby a rozvoja regiónu. 
Preto bolo nutné upraviť i rozpočet v iných položkách, o ktorých je jasné, že sa tento rok 
nebudú realizovať. Došlo k určitému zníženiu plnenia finančných prostriedkov pri 
rekonštrukcii komunikácií, kde sa podarilo zabezpečiť ich rekonštrukciu iným spôsobom 
(napr. Ul. športová, Ul. mostová, chodník na Ul. Piešťanskej). Tak isto pri realizácii detských 
ihrísk a viacúčelových ihrísk bude mesto realizovať  zatiaľ len viacúčelové ihrisko, na ktoré 



dostalo podporu z Úradu vlády SR vo výške 40.000,- €, ďalej viacúčelové ihrisko na Ul. 
Južnej ( 100 nových nájomných bytov) a v tejto lokalite ešte i dve detské ihriská. 
Medzi ďalšie hlavné úpravy patria akcie, ktoré poslanci schválili na ostatnom MsZ 
(rekonštrukcia rozhlasu, preplatenie archeologického výskumu na Ul.Južnej, sanácia múra 
na Hurbanovej ulici.....) 
Ing. Vidová – bude mesto pokračovať vo výstavbe detských ihrísk v budúcom roku? 
Ing. Trstenský – budeme pokračovať, v súčasnosti mesto nepozná východiská pre tvorbu 
rozpočtu na budúci rok, v akciách budeme pokračovať v rámci možností. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.272/2009-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia : za 21 poslancov, proti 0, 1 poslanec sa hlasovania zdržal.  
 
 Uznesenie č.272/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5 . 
            (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

7. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a finančné 
zabezpečenie realizácie projektu „Ochrana ovzdušia v Novom Meste nad 
Váhom“ v rámci Operačného programu Životné prostredie   

 
Na základe výzvy Ministerstva životného prostredia zo dňa 3.08.2009 na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 
Životné prostredie, prioritná os 3 : Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov 
zmeny klímy, operačný cieľ:  3.1. Ochrana ovzdušia (I. a III. skupina aktivít) predložil Ing. 
Macúch návrh na schválenie žiadosti  o NFP v rámci operačného cieľa  3.1. Ochrana 
ovzdušia  (I. a III. skupina aktivít) - pre realizáciu projektu „ Ochrana ovzdušia v Novom 
Meste nad Váhom“,  ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta (Aktivita 1.2.1.2.) a po schválení projektu jeho realizáciu a financovanie. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.273/2009-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia : uznesenie jednohlasne schválené. 
 

Uznesenie č.273/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 5. 
            (mandátová správa – prítomných 22 poslancov). 
 

8. Návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci pri vysielaní televíznych 
programov medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a spoločnosťou TVS 
s.r.o. prostredníctvom TV Pohoda na obdobie od 1.11.2009 do 31.10.2010 

 
Návrh predložila Ing. Vienerová. 

Materiál je pod poradovým číslom  4 . 
Dňom 31.10.2009 skončila platnosť zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Mestom Nové Mesto 
nad Váhom a spoločnosťou NTVS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom o vzájomnej spolupráci pri 
vysielaní televíznych programov a na základe vyhodnotenia tejto zmluvy je predkladaný  
návrh novej zmluvy pre obdobie od 1.11.2009 do 31.10.2010 s podmienkami 
vyšpecifikovanými v novej zmluve.  
Hovorkyňa MsR : MsR odporučila predkladanú zmluvu schváliť s pripomienkami. 
Diskusia : 
PhDr. Koreň – pripomienka  - upraviť čl.III. v  bode 3 – 2.odrážka. 
JUDr. Cagalová – pripomienka – v čl.X. , bod 6 –  v prípade vytvorenia dodatku k zmluve, 
dodatok schvaľovať poslancami MsZ,  opraviť v čl.V bod 1. aktuálne uznesenie, požiadala pri 
zverejňovaní prenosov zo zasadnutí MsZ o ucelené prenosy diskutujúcich poslancov. 
Doc. Bielik – o koľko % sa odhaduje zníženie príjmov mesta v roku 2010?  
Ing. Trstenský – môžeme odhadnúť zníženie bežných príjmov v roku 2010 o 8-10% oproti 
roku 2009. 



Doc. Bielik – ide o rovnaký rozsah služieb, budú služby vždy indexované                        
inflačným koeficientom? Bolo v minulosti v rámci už uzatvorených zmlúv s televíziou robené 
vyhodnotenie ekonomickej  objektivizácie jednotlivých položiek? 
Ing. Trstenský – zo strany televízie je snaha objektivizovať náklady, výrobné náklady sú 
vyššie ako príspevky poskytnuté mestom, je veľmi ťažko preukázať náklady na výrobu šotu. 
Mesto vo všetkých nájomných zmluvách uplatňuje inflačný koeficient. 
Ing. Vidová – ak predpokladáme pokles o 10% oproti minulému roku, treba to premietnuť i do 
zmluvy v rámci šetrenia vo výdavkoch.  
Doc. Bielik – zmluva je na obdobie od 1.11.2009, MsZ ju schvaľuje 3.11. – je tento termín 
právne relevantný? 
Podáva poslanecký návrh, aby sa nová zmluva uzatvorila na obdobie do 30.6.2010, 
následne do konca roka 2010 a potom už na celý rok. 
PhDr. Koreň : reakcia na pripomienku poslanca Bielika – nejde o rovnaký rozsah služieb, 
mesto rozširuje svoje požadavky v čl.III, bod 3.  
Ing. Trstenský – upraviť uznesenie i v čl.5 – bod 3. 
Hlasovanie o poslaneckých návrhoch : poslankyňa Vidová svoje vystúpenie negovala. 
Hlasovanie o poslaneckom návrh Doc. Bielika  - čl.IV, bod1. – zmluvu uzatvoriť od 1.11.2009 
do 30.6.2010 – za 7 poslancov, proti 5 poslancov, 8 poslancov sa hlasovania zdržalo. 
Návrh nebol prijatý.  
JUDr. Cagalová – podala návrh, aby MsZ uložilo prednostovi MsÚ predložiť vyhodnotenie 
zmluvy už na septembrovom zasadnutí poslancov, aby bol dostatočne veľký priestor na 
možnú úpravu zmluvy. 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu : za 14 poslancov, proti  2 poslanci, 4 poslanci sa 
hlasovania zdržali. 
 
 Uznesenie č. 277/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6 .  
            (mandátová správa – prítomných 20 poslancov) 
 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.274/2009-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia : uznesenie jednohlasne schválené. 
 

Uznesenie č.274/2009-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 5 . 
            (mandátová správa – prítomných 20 poslancov). 
 

9. Odpovede na pripomienky poslancov 
 

Ing. Topolčány informoval poslancov o riešeniach a stanoviskách k pripomienkam 
poslancov. Ing. Vidová požiadala o stanovisko k pripomienkam občanov mestskej časti, ktoré 
postúpila listom na MsÚ. Na pripomienku reagoval Ing. Topolčány – všetky pripomienky boli 
odovzdané kompetentným pracovníkom. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 
 

10. Rôzne  
V bode rôzne vystúpili : 
Ing. Topolčány informoval o ďalších krokoch petície proti ťažbe uránu. Petícia bude 
prerokovaná v NR SR. 
JUDr. Cagalová – požiadala  o informáciu na základe čoho sú v ZŠ Tematínska umiestnené 
school boxy pre žiakov. Tieto boxy si žiaci prenajímajú za 20 €. Na poslankyňu sa obrátili 
rodičia žiakov.  
Mgr. Hevery – nemá informáciu o umiestnení school boxov. 
Ing. Trstenský – Mgr. Hevery preverí túto skutočnosť a podá informáciu vedeniu mesta. 



Doc. Bielik – upozornil na jazykovú úpravu v dokumentoch, ktoré poslanci dostávajú  zo 
strany mesta. Materiály by sa mali podrobiť jazykovej korektúre. Požiadal, aby mesto 
zaradilo do plánu spracovanie urbanistickej štúdie námestia. 
Poslanci udelili hlasovaním v zmysle rokovacieho poriadku slovo občanovi mesta Ing. 
Misařovi. 
Ing. Mísař : poďakoval MsP a TSM za rýchlu opravu stĺpa verejného osvetlenia na Ul. 
Čachtickej a požiadal o riešenie nasledovných nedostatkov : 

- chátrajúca kaplnka  na Ul. Fraňa Kráľa, 
- nečistota – blato pred ordináciami na Ul.Dibrovovej (úzky chodník), 
- sústavné smetisko pri garážach na Ul. J.Kréna (možnosť umiestnenia 

veľkoobjemového kontajnera), 
- jedna 110 l smetná nádoba pri činžiakoch na Ulici J. Kréna je nepostačujúca, 
- listami zanesené kanalizačné mreže na Ulici J.Kréna, križovatka J.Kréna – SNP 

stojí voda, 
- požiadavka vyznačenia prechodu pre chodcov z Parku J.M.Hurbama ku 

Gymnáziu M. R. Štefánika, je vytvorený i nájazd pre vozíčkárov, 
- opraviť tabule na detských ihriskách, pravopisné chyby,  
- odstrániť vraky na Ul. J.Kréna a pred SNP 7.  
 

12.  Schválenie uznesení, záver 
 

Predsedkyňa  návrhovej komisie JUDr. Cagalová prečítala návrh uznesenia 258/2009-
MsZ, ktoré nebolo predmetom hlasovania. Poslanci uznesenie jednohlasne schválili. 
 
Ing. Trstenský ukončil rokovanie zasadnutia poslancov a  poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Današ                                                              Ing. Jozef  T r s t e n s k ý 
      prednosta MsÚ                                                                                primátor mesta 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
Overovatelia : 
 
....................................... 
 
....................................... 
 
Zapísala : Vaňková 
 


	 
	Program : 
	 
	      Uznesenie č.258/2009-MsZ 
	 Mgr. Šusteková predložila žiadosti o odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v rekreačnej oblasti Zelená voda k. ú. Nové Mesto nad Váhom , predkladané v   zmysle §4 od. 3 písm. b/ Nariadenie mesta č. 5/93 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení jeho dodatkov. 
	Uviedla, že od 1.7.2009 platia nové pravidlá nakladania s majetkom obcí. Podstatnou zmenou je ustanovenie, že prevody vlastníctva majetku mesta sa musia vykonať : a) na základe obchodnej verejnej súťaže, b) dobrovoľnou dražbou, c) priamym predajom za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku danej znaleckým posudkom.  Z uvedených hlavných zásad sú zákonom stanovené výnimky a  jednou z nich je, že uvedené ustanovenia sa nepoužijú pri prevode majetku v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle  § 9a ods.8  písm. e) zák.č.138/1991 Zb. z.n.p.  


