Zápisnica
z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného
dňa 6.marca 2018
__________________________________________________________________________
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny,

Neprítomní : Mgr. Bača, MUDr. Mastráková, MUDr. Pavlovič,Mgr. Šteklerová,
Ing. Vienerová, prednosta SÚS
Prizvaní :

riaditelia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, veliteľ MsP
riaditeľka ZPS,

Program :
Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení MsZ
Správa o činnosti MsR medzi 18. a 19. zasadnutím MsZ
Nakladanie s majetkom mesta
Návrh na nepeňažný vklad majetku mesta Nové Mesto nad Váhom –vodovodná
a kanalizačná sieť – časť Zelená voda do spoločnosti Trenčianske vodárne
a kanalizácie, a.s. Trenčín
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.1/2018 –
– O podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom
8. Informácia o proteste prokurátora proti VZN č.7/1992, VZN č. 2/2010 a VZN č.4/2016
9. Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2017
10. Vyhodnotenie činnosti komisií MsZ a výborov mestských častí za rok 2017
11. Správy z následných finančných kontrol
12. Vyhodnotenie činnosti HK mesta za rok 2017
13. Odpovede na pripomienky poslancov
14. Rôzne
15. Schválenie uznesení, záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
19. zasadnutie MsZ otvoril a privítal prítomných primátor mesta Ing. Trstenský.
Úvodom zasadnutia si prítomní minútou ticha uctili pamiatku dvoch zastrelených mladých
ľudí, investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Primátor
mesta i všetci prítomní vyjadrujú úprimnú a hlbokú sústrasť pozostalým. Ing. Trstenský
vyjadril presvedčenie, že orgány činné v trestnom konaní urobia všetko preto, aby vyšetrili
a objasnili tento zákerný trestný čin, vypátrali páchateľov a hlavne objednávateľov tejto
vraždy.
Konštatoval, že je prítomných 20 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.
Poslanci od dnešného zasadnutia MsZ hlasujú elektronickým hlasovaním.
Uznesenie č.272/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)

Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta Ing. Alenu Čechvalovú a Ing. Daniela
Kopunca, zapísaním zápisnice poveril p. Vaňkovú, pracovníčku MsÚ. Hovorcom MsR pre 19.
zasadnutie MsZ bola určená PhDr. Patrícia Maráková.
2. Voľba návrhovej komisie
Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie návrhovej komisie :
Predseda : Ing. Peter Jakovlev
Členovia : RNDr. Eva Gregušová, Ing. Ján Pavlíček.
Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky, predložený návrh zloženia návrhovej
komisie poslanci hlasovaním jednohlasne schválili.
Uznesenie č.272/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
3. Kontrola uznesení MsZ
Informáciu o kontrole plnenia uznesení z 18. zasadnutia MsZ
15.12.2017 predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Bača.
Materiál je pod poradovým číslom 1.
Diskusia : bez pripomienok.
Informáciu zobrali poslanci na vedomie.

konaného

dňa

Uznesenie č.273/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
4. Správa o činnosti MsR medzi 18. a 19. zasadnutím MsZ
Správu o činnosti MsR v období medzi 18. a 19. zasadnutím MsZ, kedy sa konala
19.schôdzka MsR dňa 15.februára 2018, predložila zástupkyňa primátora mesta PhDr.
Kvetoslava Hejbalová. Oboznámila poslancov s
podrobným prehľadom
rokovania
19.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.274/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
5. Nakladanie s majetkom mesta
Ing. Jakubeová 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.
Nadobúdanie do majetku mesta
A. Prenájom majetku mesta – prípady hodné osobitného zreteľa
a) Návrh na predĺženie podnájomných zmlúv podnájomcom:
1. Slovenský skauting 15. Zbor Javorina, Nové Mesto nad Váhom požiadal o predĺženie
zmluvy o podnájme nebytových priestorov, týkajúcej sa podnájmu nebytových priestorov
na Ul. 1. mája 308 v Novom Meste nad Váhom.

Nebytové priestory v celkovej výmere 200 m² sú využívané na účel – schôdzková činnosť,
voľno časové aktivity. Cena za podnájom činí 0,00 €/ m²/rok bez DPH , vzhľadom na ich
predmet činnosti hradia len náklady spojené s užívaním.
Žiadateľ je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 1996.
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom na dobu určitú - na 5 rokov za nezmenených podmienok.
2. Materská škola, Poľovnícka ul. 12, Nové Mesto nad Váhom požiadala o predĺženie zmluvy
o podnájme nebytových priestorov, týkajúcej sa podnájmu nebytových priestorov na
Štúrovej ul. 2590/31 v Novom Meste nad Váhom.
Jedná sa o garáž nachádzajúcu sa v suterénnych priestoroch o výmere 50 m².
Nebytové priestory v súčasnej dobe využíva Materská škola na Poľovníckej ul. pre Stredisko
údržby Materskej školy v Novom Meste nad Váhom, na parkovanie a uskladnenie majetku
MŠ. Cena za podnájom činí 1 €/rok s tým, že Materská škola na Poľovníckej ul. v Novom
Meste nad Váhom si hradí všetky náklady na energie, mesto navrhuje, aby si sami
zabezpečovali údržbu nebytových priestorov na vlastné náklady počas doby nájmu.
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) –
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom mesto navrhuje predĺženie
podnájomných zmlúv posúdiť ako prípady hodné osobitného zreteľa, o ktorých MsZ
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie:
Mesto Nové Mesto nad Váhom má viacero nevyužitých nebytových priestorov, ktoré sú
ponúkané na priamy prenájom už v niekoľkých etapách, avšak s minimálnym záujmom o ich
prenájom, preto má mesto záujem o zachovanie podnájmu nebytových priestorov s
doterajšími podnájomcami. Uvedení podnájomcovia nevykonávajú podnikateľskú činnosť,
v oboch prípadoch sa jedná o prácu súvisiacu s výchovou mládeže, sú zamerané na celkový
rozvoj mladého človeka, majú výchovný zámer.
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, predsedníčka komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja
mesta (KFSM) návrhy odporučila schváliť.
PhDr. Maráková, hovorkyňa MsR - MsR jednohlasne odporučila predložené návrhy schváliť
bez pripomienok.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.275/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.275/201á-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
b) Návrh na prenájom priestorov - Trnavská arcidiecézna charita v Trnave
Trnavská arcidiecézna charita v Trnave požiadala o prenájom priestorov na Námestí
slobody 17/19 v Novom Meste nad Váhom.
Ide o nové priestory v celkovej výmere 49,83 m², ktoré budú využívané na účel – sociálne
služby. Cena za podnájom je symbolické 1 €/rok za celý prenajatý priestor s tým, že
Trnavská arcidiecézna charita v Trnave si bude hradiť všetky náklady spojené s užívaním.
Pri prenájme sa zohľadňuje dlhoročná charitatívna činnosť Trnavskej arcidiecéznej charity
v Trnave, ktorú robí v prospech občanov nášho mesta. Plánuje rozvíjať svoju činnosť
a aktivity. Prenajímané priestory by slúžili na základnú hygienickú službu pre odkázaných
ľudí v núdzi.
Odôvodnenie:
Centrum pomoci človeku je zriadené za účelom poskytovania sociálnych služieb občanom
mesta a blízkeho okolia. Tieto služby nie sú poskytované za účelom zisku, ale na
vykonávanie charitatívnej a sociálnej, teda neziskovej činnosti.

Trnavská arcidiecézna charita v Trnave prostredníctvom Centra pomoci človeku
spolupracuje so samosprávou, neziskovými organizáciami a štátnymi inštitúciami pri
realizácii sociálnych služieb v prospech občanov, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej životnej
situácii. Tieto priestory sú v susedstve s doteraz prenajímanými priestormi Trnavskej
arcidiecéznej charity a budú nadväzovať na výkon ich činnosti.
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 mesto navrhuje predĺženie
podnájomnej zmluvy posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa, 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.
PhDr. Maráková - MsR jednohlasne odporučila návrh schváliť bez pripomienok.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.276/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.276/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
B. Nadobúdanie do majetku mesta darovaním
Návrh na bezplatné nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva mesta darovaním
podľa čl. 6 Zásad hospodárenia s majetkom mesta od vlastníkov : MUDr. Mira Hrúzová,
bytom Bratislava a Prof. Dr. Thomas Läwinger, Cedar , bytom Washington, USA.
Menovaní sú spoluvlastníci nehnuteľnosti - pozemku evidovaného Okresným úradom Nové
Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 982, ako parcela registra C
KN č. 2763 zastavané plochy a nádvoria o výmere 631m², každý v ½-ici.
Na pozemku sa nachádza stavba súpis. č.816 - predajňa, (t. č. užívaná ako bar), ktorá je
evidovaná na LV č. 3144 na Milana Skovajsu.
Vlastníci pozemku majú záujem tento previesť darovaním na Mesto Nové Mesto nad Váhom.
Pozemok, ktorý je predmetom darovania je zastavaný predajňou – barom a časť tvorí
verejné priestranstvo okolo stavby. Nakoľko sa jedná o stavebný pozemok v intraviláne
mesta, jeho nadobudnutie darovaním je pre mesto výhodné.
P.Nemšáková - KFSM návrh odporučila schváliť.
PhDr. Maráková - MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok.
Diskusia :
Ing. Špánik – mesto získa pozemok na ktorom stojí cudzia stavba, má to pre majiteľa stavby
nejaké právne dôsledky?
Ing. Trstenský – mesto po nadobudnutí pozemku osloví majiteľa, aby uzatvoril s mestom
nájomnú zmluvu na prenájom tohto pozemku.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.277/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.277/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
C. Návrh na zriadenie vecného bremena
a) Návrh na zriadenie vecného bremena na zaťaženie pozemkov vo vlastníctve mesta na
základe zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl.4,
ods.3.14 Zásad hospodárenia s majetkom mesta p.
Ide o návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta parcela
registra C KN č. 5881/50 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 117m²,
v rozsahu 29 m² v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava v súvislosti

s realizáciou stavby IBV –Bzinská ul. Nové Mesto nad Váhom stavebníka RDP s.r.o, Nové
Mesto nad Váhom .Vecné bremeno spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch mesta
existenciu inžinierskych sietí – zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy a úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, vrátane vzniku
ochranného pásma v rozsahu vymedzenom GP na dobu neurčitú. Vecné bremeno mesto
navrhuje zriadiť odplatne za jednorázovú úhradu v celkovej výške 31 €, ktorá bola stanovená
na základe znaleckého posudku č.19/2018 zo dňa 08.02.2018.
P.Nemšáková - KFSM návrh odporučila schváliť.
PhDr. Maráková - MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok.
Diskusia :
Ing. Špánik – o čo sa konkrétne jedná, umiestnenie trafostanice, káblov?
Ing. Trstenský – uloženie káblov do zeme.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.278/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.278/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
b) návrh na zriadenie vecného bremena na zaťaženie pozemkov vo vlastníctve mesta.
pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava na základe zák.č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl.4, ods.3.14 Zásad hospodárenia
s majetkom mesta . Návrh je predkladaný v súvislosti s realizáciou stavby „TN - Nové Mesto
nad Váhom – Rakoľuby –VNK“, ktorej investorom je Západoslovenská distribučná, a.s.
Bratislava . Ide o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta v rozsahu
vymedzenom GP č. 34125361-190/2017, GP č. 34125361-191/2017 a GP č. 34125361192/2017 v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch mesta existenciu inžinierskych
sietí – zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie,
údržbu, opravy a úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy
elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, vrátane vzniku ochranného pásma
v rozsahu vymedzenom geometrickými plánmi na dobu neurčitú.
Stavba bola povolená stavebným povolením č.A/2016/00426/TR vydaným stavebným
úradom Mestom Nové Mesto nad Váhom dňa 14.7.2016. Vecné bremeno mesto navrhuje
zriadiť odplatne za jednorazovú úhradu v celkovej výške 2686,- €, ktorá bola stanovená na
základe znaleckého posudku č.4/2018 zo dňa 15.1.2018.
P.Nemšáková - KFSM návrh odporučila schváliť.
PhDr. Maráková - MsR odporučila návrh schváliť.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.279/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.279/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
D.
Návrh na schválenie nezvyšovania ceny nájmu v nájomných zmluvách
uzatvorených mestom a jeho organizáciami v dôsledku inflácie
Mesto Nové Mesto nad Váhom má v uzatvorených nájomných zmluvách ustanovenie
o možnosti zvýšenia ceny nájmu v prípade, ak počas doby trvania nájomného vzťahu dôjde
k poklesu hodnoty platnej meny v dôsledku inflácie v porovnaní
so stavom za
predchádzajúci kalendárny rok, zvýši sa cena nájmu o výšku percenta inflácie meranej
indexom rastu spotrebiteľských cien v SR pre nasledujúce obdobie, a to od 1. apríla
kalendárneho roka. Pre stanovenie percenta inflácie je rozhodujúci údaj Štatistického úradu

SR. Podľa potvrdenia Štatistického úradu SR zo dňa 15.01.2018 miera inflácie meraná
indexom
spotrebiteľských cien, dosiahla v roku 2017 oproti predchádzajúcemu roku
v priemere 1,3 %. Mesto navrhuje nezvyšovať v tomto roku výšku nájmu o percento inflácie
v nájomných zmluvách uzatvorených mestom a jeho organizáciami, z dôvodu záujmu mesta
udržať si doterajších nájomcov v nebytových priestoroch, nakoľko je v meste dostatok
voľných nebytových priestorov i vzhľadom k opakovaným žiadostiam nájomcov o zníženie
nájmu.
P.Nemšáková - KFSM návrh na nezvyšovanie cien nájmu odporučila schváliť.
PhDr. Maráková - MsR návrh na nezvyšovanie cien nájmu odporučila schváliť.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.280/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.280/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
Informácia o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaži (OVS) na odpredaj skladov
nachádzajúcich sa na Ul.železničnej.
OVS na odpredaj nehnuteľností – skladov v areáli bývalých vojenských skladov na
Železničnej ul. v Novom Meste nad Váhom bola neúspešná.
Do konca lehoty na predkladanie návrhov, t. j. do 28.02.2018 nebol vyhlasovateľovi
predložený ani jeden súťažný návrh.
Mesto navrhuje schváliť podmienky ďalšieho kola obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
nehnuteľností a to zostávajúcich skladov v areáli bývalých vojenských skladov na
Železničnej ul. v Novom Meste nad Váhom za rovnakých podmienok, ako boli schválené
v predchádzajúcom kole.
Ing. Trstenský – materiál nebol predmetom rokovania MsR , ani KFSM, ide o štandardný
postup.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.281/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.281/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
Návrh na likvidáciu nehnuteľného neupotrebiteľného majetku mesta
V zmysle čl. 9 bod 2 a bod 7 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad
Váhom mesto predkladá návrh na odsúhlasenie likvidácie majetku mesta, ktorý je pre mesto
neupotrebiteľný, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zastaranie alebo
nehospodárnosť nemôže slúžiť svojmu účelu.
Likvidáciu nehnuteľného neupotrebiteľného majetku – nebytových budov musí schváliť
mestské zastupiteľstvo.
Ide o nehnuteľný majetok v k. ú. Nové Mesto nad Váhom: dvoch skladov v bývalých
„Kasárňach spojovacieho vojska“ na Bzinskej ul. v Novom Meste nad Váhom, ktoré je
potrebné zbúrať v súlade s pripravovanými investičnými zámermi mesta. Jedná sa
o schátralé objekty v zlom technickom stave.
Uvedené stavby budú odstránené v súlade s platnými právnymi predpismi.
Ing. Trstenský – materiál tak isto nebol predmetom rokovania MsR a KFSM, vznikol v rámci
úloh gremiálnej porady pri diskusii o ďalšom využití kasární na Bzinskej ulici.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.282/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.

Uznesenie č.282/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta obchodnou verejnou súťažou (ďalej
len „OVS“) a podmienky OVS podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov, na výber súťažného návrhu s najvyššou ponúknutou kúpnou
cenou na odpredaj nadzemnej oceľovej konštrukcie skladu nachádzajúceho sa v bývalom
areáli Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom, k. ú. Nové Mesto nad Váhom
Ing. Trstenský – materiál nebol predmetom rokovania MsR a KFSM. Pri búraní bývalého
areálu TSM na Ul. Klčové bolo zistené, že oceľová konštrukcia skladu je ešte v dobrom
stave, je použiteľná. Mesto sa preto rozhodlo ju ponúknuť na odpredaj. Z tohto dôvodu bol
i tento materiál zaradený do bodu nakladanie s majetkom mesta.
Diskusia :
Ing. Kopunec – ak odpredaj nebude úspešný, ako s tým mesto naloží?
Ing. Trstenský – bude zbúraný na železo, hala mesto brzdí pri ďalšej realizácie týchto
priestorov.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.283/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.283/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta obchodnou verejnou súťažou (OVS)
a podmienky OVS podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, na výber súťažného návrhu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou na
odpredaj nadzemnej oceľovej konštrukcie skladu bez súpisného čísla na parc. č. 3854/132
(hala K12) nachádzajúceho sa v bývalých „ Kasárňach spojovacieho vojska“ na Bzinskej ul.
v Novom Meste nad Váhom, k. ú. Nové Mesto nad Váhom
Ing. Trstenský – materiál nebol predmetom rokovania MsR a KFSM. Dôvody predloženia sú
rovnaké ako v predchádzajúcich bodoch.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.284/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.284/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta obchodnou verejnou súťažou (OVS)
a podmienky OVS podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, na výber súťažného návrhu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou na
odpredaj nadzemnej oceľovej konštrukcie skladu súpisné č. 6338 na parc. č. 3854/99
nachádzajúceho sa v bývalých „ Kasárňach spojovacieho vojska“ na Bzinskej ul. v Novom
Meste nad Váhom, k. ú. Nové Mesto nad Váhom
Ing. Trstenský – materiál nebol predmetom rokovania MsR a KFSM. Dôvody predloženia sú
rovnaké ako v predchádzajúcich bodoch.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.285/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.

Uznesenie č.285/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
6. Návrh na nepeňažný vklad majetku mesta Nové Mesto nad Váhom –
vodovodná a kanalizačná sieť – časť Zelená voda do spoločnosti
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín
Ing. Blaško predložil návrh na nepeňažný vklad vodovodnej a kanalizačnej siete do
infraštruktúry spoločnosti TVK a.s. Trenčín, časť Zelená voda Nové Mesto nad Váhom.
Materiál je pod poradovým číslom 4.
V súvislosti s prípravou Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Trenčianske
vodárne a kanalizácie, má mesto možnosť, ako akcionár TVK, a.s. navýšiť základné imanie
nepeňažným vkladom, vodovodnú a kanalizačnú sieť v časti mesta Zelená voda, do
infraštruktúry spoločnosti TVK, a.s.
Dôvody mesta pre vklad je zodpovednosť za plynulé zásobovanie obyvateľov časti Zelená
voda pitnou vodou a starostlivosť o vodné zdroje spoločnosťou TVK, je pripravený návrh
investícií, v ktorom sa predpokladá s postupnou obnovou existujúcich sietí vzhľadom na
životnosť potrubí a finančné a technické zabezpečenie rekonštrukcie a obnovy majetku
vloženého do TVK, ktoré bude zabezpečovať spoločnosť TVK. Na území mesta bude
zabezpečený jeden prevádzkovateľ vodovodu a kanalizácie.
Návrh doplnil Ing. Trstenský – mesto chce vložiť infraštrukturálny majetok na Zelenej vode,
ktorý spočíva v čističke odpadových vôd (ČOV), vrtu 1 a 2, vodovodných a kanalizačných
sietí do TVK, a.s. Trenčín. K tomuto viedlo mesto viacero racionálnych dôvodov. V súčasnej
dobe pracuje na mestskej ČOV 4,5 človeka, ktorých platia TSM, táto povinnosť by mesto
nemalo. Cca 3 km k potoku Váhu vlastní TVK, a.s svoju ČOV, prevádzka obidvoch čističiek
by sa dala s určitými nízkymi nákladmi prepojiť na diaľkové riadenie. Ďalším dôvodom sú
zastaralé kanalizačné rozvody, pre mesto je výhodnejšie zveriť tento majetok do TVK, a.s.
V neposlednom rade si mesto zvýši svoj podiel v TVK, a.s.
Spoločnosť TVK na poslednom predstavenstve spoločnosti tento návrh schválilo. Ak poslanci
predložený návrh schvália, bude nasledovať ocenenie majetku špecializovanou firmou TOPHAUSE Trenčín, ktorá pre spoločnosť TVK oceňuje všetok majetok, ktoré mestá a obce do
spoločnosti vkladajú. Následne na aprílovom zasadnutí MsZ by už bola schvaľovaná
hodnota tohto majetku. Definitívne o tomto investičnom zámere rozhodne Valné
zhromaždenie, kde o ňom rozhodnú všetci akcionári TVK, a.s.
Diskusia : bez pripomienok.
Ing. Trstenský prečítal dopracovaný návrh uznesenia č.286/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.286/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom
č.1/2018 – O podnikateľskej
činnosti a určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad
Váhom
Návrh predložil Ing. Trúsik.
Materiál je pod poradovým číslom 5 .
Daňový úrad vydal všeobecnú licenciu v zmysle zákona o hazardných hrách na kartové hry
mimo kasína a v pôvodnom VZN č.2/2008, ktoré doteraz na území mesta platilo nebola
stanovená prevádzková doba, mesto preto pristúpilo k vypracovaniu nového VZN. V

navrhovanom VZN č. 1/2018 sú taktiež doplnené ustanovenia vyplývajúce z novely zákona
č.171/2005 o hazardných hrách a zosúladené v zmysle aktuálnych právnych predpisov.
P.Nemšáková - KFSM návrh odporučila schváliť.
PhDr. Maráková - MsR odporučila návrh schváliť.
Diskusia :
JUDr.Fraňo podal dva pozmeňujúce návrhy k predloženému návrhu VZN, ktoré vyplynuli z
rokovania s okresným prokurátorom.
1.návrh – v úvodnej časti vypustiť znenie o zákone č.102/2010 Z.z .a súvislé vety.
2.návrh – v § 8 vypustiť odsek 2 a 3.
Ing. Vyzváry - i keď sa jeho pripomienka netýka priamo predkladaného materiálu, negatívne
vníma trend, ktorým sa mesto uberá vo vzťahu k hazardu v čase, keď mnohé mestá riešia či
hazardné hry povoliť, alebo nie. V našom meste stúpa počet prevádzok, ktoré poskytujú
hazardné hry, stúpa počet automatov v pohostinských zariadeniach. Na jednej strane je tu
podnikateľský zámer a zisk plynúci z hazardu, ale na strane druhej mnohé tragédie závislých
hráčov a ich rodín.
Ing. Trstenský – vystúpenie sa netýka prerokovávaného materiálu, dotýka sa možnosti
povoľovania hazardných hier v našom meste, ktoré rieši iné VZN, ak bude snaha diskutovať
zo strany poslancov na túto tému je možnosť zaradenia takéhoto bodu do programu MsZ.
Týkalo by sa to však až roku 2019, pretože pre rok 2018 už mesto vydalo povolenia.
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch poslanca Fraňa:
pozmeňujúci návrh č.1 – za 20. Návrh bol prijatý.
pozmeňujúci návrh č.2 - za 19, proti 0, zdržali sa 1. Návrh bol prijatý.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.287/2018-MsZ s pozmeňujúcimi
návrhmi.
Hlasovanie : návrh uznesenia jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.287/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
8. Informácia o proteste prokurátora proti VZN č.7/1992, VZN č. 2/2010 a
VZN č.4/2016
Informáciu predložil JUDr.Fraňo.
Materiál je pod poradovým číslom 6 .
Prokurátor Okresnej prokuratúry Nové Mesto nad Váhom požiadal mesto o predloženie
všeobecne záväzných nariadení mesta a to: VZN č. 7/1992 o zriadení mestskej polície; VZN
č. 4/2016 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území mesta
Nové Mesto nad Váhom VZN č. 2/2010 o verejných kultúrnych podujatiach a voľných
pouličných aktivitách . Po preskúmaní ustanovení príslušných VZN a súvisiacich listinných
podkladov Okresnou prokuratúrou Nové Mesto nad Váhom boli doručené mestu protesty
prokurátora voči všetkým trom VZN.
Vo všetkých troch prípadoch prokurátor namietal rozpor medzi dnes platnými ustanoveniami
VZN mesta a príslušnou legislatívou, schválenou poslancami NR SR. Zároveň odporučil
podľa § 23 ods.2, pís. f zákona o prokuratúre, aby sa protestmi napadnuté ustanovenia VZN
zrušili , respektíve nahradili novými ustanoveniami, ktoré budú v súlade s príslušnými
zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Po preštudovaní protestov prokurátora, mesto odporúča protestom prokurátora vyhovieť
a najneskôr do 90 dní všeobecne záväzné nariadenia mesta zrušiť alebo ich nahradiť
novými, ktoré budú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
PhDr. Maráková – MsR odporučila protestom prokurátora vyhovieť, zrušiť VZN č.2/2010,
VZN č.7/1992 a VZN č.4/2016 nahradiť novými, ktoré budú v súlade s platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Diskusia : bez pripomienok.

Ing. Trstenský prečítal doplnené znenie návrhov uznesení č.288/2018-MsZ, 289-2018-MsZ
a 290/2018-MsZ.
Hlasovanie o uznesení č.288/2018-MsZ : za 19, proti 0, zdržal sa 0, 1 nehlasoval.
Návrh uznesenia prijatý.
Hlasovanie o uznesení č.289/2018-MsZ : za 19, proti 0, zdržal sa 0, 1 nehlasoval.
Návrh uznesenia prijatý.
Hlasovanie o uznesení č.290/2018-MsZ : za 20, proti 0, zdržal sa 0.
Návrh uznesenia prijatý.
Uznesenia č.288/2018-MsZ, 289-2018-MsZ a 290/2018-MsZ
Viď znenie uznesení, ako súčasť tejto zápisnice, str.6,7.
9. Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2017
Správu o činnosti MsP za rok 2017 predložil náčelník MsP Ing. Ovšák.
Materiál je pod poradovým číslom 7.
Hodnotiaca správa obsahuje vyhodnotenie priestupkov, rozbor porušenia VZN mesta, rozbor
trestných činov, činnosť PCO. Ing. Ovšák v krátkosti informoval o kamerovom systéme
v meste. Mesto podpísalo zmluvu s firmou, ktorá zabezpečuje kamerový systém, ide celkovo
o 30 kamier.
PhDr. Maráková – MsR zobrala správu na vedomie.
Diskusia : Ing. Špánik – zo správy vyplýva, že MsP má problém s obsadením pracovníkov
MsP. Je zrejmé, že je podhodnotené finančné ohodnotenie pracovníkov MsP, neuvažuje
mesto s navýšením finančných prostriedkov pre pracovníkov MsP tak, aby bol kolektív
ustálený a mohol zabezpečovať kvalitné služby pre občanov? Neuvažuje mesto so zvýšením
mzdových taríf?
Na pripomienku reagoval hlavný kontrolór mesta Ing. Bača.
Pracovníci MsP sú odmeňovaní v zmysle zákona 553/2003 o výkone prác vo verejnom
záujme, kde v prílohe je uvedený katalóg pracovných činností. V zmysle tohto katalógu sú
zaradení do pracovných tried a k danému platu je možné prídávať osobné príplatky.
Základnú formu príplatku, ktorú dostávajú všetci zamestnanci je osobný príplatok, ďalej
podľa ustanovení vyššej kolektívnej zmluvy majú príplatky za ostatné činnosti vyplývajúce
zo zákona 553/2003 – nočné príplatky, príplatky za soboty, nedele, sviatky. Valorizácia
prebiehala tak ako vždy u všetkých zamestnancov mesta, všetkých organizácií mesta, teda
i MsP. Vždy bol nárast u všetkých organizácií rovnaký. Mzdové ohodnotenie sa zvýšiť dá pri
tvorbe rozpočtu, samozrejme musia o tom rozhodnúť poslanci.
Ing. Trstenský - v roku 2017 mali pracovníci MsP upravené tarifné platy o 6% a o 2%
funkčných platov za mesiac 9 až 12. Okrem tohto zvýšenia dostali 30€ na osobnom
ohodnotení.
Mesto má 475 zamestnancov, ktorí sú platení z mestského rozpočtu, znamená to, že ak
rozhoduje o navýšení platov, snaží sa rozhodovať spravodlivo a základné navýšenie dostáva
každý zamestnanec rovnako. Pre rok 2018 poslanci schválili zvýšenie platov – tarifných
o 8% a 2% funkčných platov v mesiacoch 9 až 12. Celkovo navýšenie platov v roku 2018
predstavuje 9,5 až 10% oproti minulému roku. Pripomenul, že dnes hodnotíme činnosť MsP
v minulom roku, nie otázku platového zaradenia.
MUDr.Mora – dva roky sa na MsR a MsZ diskutuje o kamerovom systéme, o jeho
rekonštrukcii, ale je treba v prvom rade hovoriť o jeho rozšírení, o počte, lokalitách, aby
mohol normálne fungovať. Je dobré, že mesto má podpísanú zmluvu na servis kamerového
systému, firma by mala navrhnúť ako sa dá systém rozšíriť, či je efektívna stála
rekonštrukcia, dať v spolupráci s mestom definitívny návrh, ako je a bude v meste
zabezpečený kamerový systém..
Mgr. Malovcová – povolanie policajta začína byť nepopulárne. Mesto v budúcom rozpočte
môže uvažovať s rôznymi zložkami odmien.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.291/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh uznesenia jednohlasne prijatý.

Uznesenie č.291/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
10. Vyhodnotenie činnosti komisií MsZ a výborov mestských častí za rok
2017
Vyhodnotenie činnosti komisií MsZ a výborov mestských častí predložila PhDr.
Hejbalová.
Materiál je pod poradovým číslom 8 .
Komisie pri MsZ, ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány pracovali podľa schválených
plánov práce. Ich práca bola vecná, konkrétna, smerovala vždy k verejnému záujmu
občanov a v prospech občanov, čo je zmyslom práce poslancov samosprávy.
Práca výborov mestských častí je na veľmi dobrej úrovni. Stretnutia poslancov s občanmi
a prizvaných zástupcov mesta a mestských organizácií sú opodstatnené, riešenia problémov
sú konštruktívne. Účasť občanov na stretnutiach je vysoká, v minulom roku slabšia bola v 4.a
5.MČ. Trvalou úlohou pre poslancov zostáva naďalej operatívne pristupovať k riešeniu
problémov občanov s cieľom zlepšenia kvality ich života na území mesta.
PhDr. Maráková – MsR zobrala informáciu na vedomie.
Diskusia :
Ing. Vyzváry – oceňuje, že zápisy z komisií MsZ sú už zverejňované na stránke mesta,
požiadal i o zverejňovanie zápisov zo stretnutia občanov s výbormi mestských častí.
Ing. Špánik – požiadal o vytvorenie jednotného formulára pre tieto zápisnice.
ING. Trstenský – prednosta MsÚ prostredníctvom tajomníkov komisií zabezpečí jednotný
formulár.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.292/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh uznesenia jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.292/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
11. Správy z následných finančných kontrol
Správy predložil Ing. Bača, hlavný kontrolór mesta.
Materiál je pod poradovým číslom 9Správy o výsledkoch kontroly hlavný kontrolór predkladá podľa par. 18 f, ods. 1, písm. d
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mestskému zastupiteľstvu
V súlade s týmto ustanovením sú predkladané uvedené správy. Obsah kontrol bol podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §18d. a zameriava sa najmä na :
- kontrolu účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom,
majetkovými právami mesta a verejnými prostriedkami, dodržanie podmienok na ich použitie
a poskytnutie a dodržiavanie rozpočtu mesta,
- kontrolu súladu finančných operácií mesta so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a vnútornými organizačnými predpismi a zákonom č. 357/2015 o finančnej kontrole,
- kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a uzatvorených zmlúv a kontrola plnenia
ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi týkajúcich sa hospodárenia a nakladania
s prostriedkami mesta.
Následné finančné kontroly boli vykonané v Základnej škole Ul.Tematínska, Základnej škole,
Ul.kpt. Nálepku a Mestskom bytovom podniku Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
PhDr. Maráková - MsR zobrala správy na vedomie bez pripomienok.

Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.293/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.293/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.8.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
12. Správa o činnosti HK mesta za rok 2017
Vyhodnotenie predložil hlavný kontrolór Ing. Bača.
Materiál je pod poradovým číslom 10.
Hlavný kontrolór predkladá podľa § 18 f, ods. 1, písm. e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti. V súlade s týmto
ustanovením je predkladaná uvedená správa.
Správa obsahuje výsledky kontrol, ktoré hlavný kontrolór vykonal a ktoré boli poslancom
priebežne počas roka 2017 predložené .
PhDr Maráková – MsR zobrala správu na vedomie.
Diskusia :
Ing. Špánik – aký je trend priestupkovosti podľa zistení z kontrol oproti minulým rokom, ide
o závažnejšie priestupky, opakujúce sa priestupky.
Ing. Bača – trend poklesol čo sa týka počtu zistených nedostatkov, oproti minulému roku sa
žiadne závažné porušenia nevyskytli, v organizáciách ide o nových riaditeľov, ktorí získavajú
nové informácie, sú školení v oblasti nakladania s finančnými prostriedkami a pod., predtým
vykonávali úplne iné činnosti, dnes musia disponovať s veľkým objemom finančných
prostriedkov, rozhodujú o nich, riešia stavebné prípady, obchodné vzťahy, obstarávanie
majetku. Všetci sa postupne učia, ale nedostatky pri týchto činnostiach vždy vznikajú.
Konštatuje, že priestupkov a nedostatkov pri týchto činnostiach ubúda.
Predseda návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.294/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.294/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.8.
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
13. Odpovede na pripomienky poslancov
PhDr. Hejbalová odpovedala na pripomienky poslancov vznesených na ostatných
zasadnutiach MsZ.
Materiál je pod poradovým číslom .
Poslanci zobrali informáciu na vedomie bez pripomienok.
14. Rôzne
V bode rôzne vystúpili :
MUDr. Hendrich – Zelená voda sa stáva postupne ubytovňou zahraničných pracovníkov,
mesto by malo nájsť možnosti, ako by malo tomuto zabrániť.
Ing. Trstenský – nedostatok pracovných síl v meste je a bude, chýba kvalifikovaná pracovná
sila, firmy podnikajúce v meste či v okolí privážajú pracovníkov z iných častí Slovenska
i zahraničia a zabezpečujú im ubytovanie. Podnikatelia, ktorá vlastnia na Zelenej vode
ubytovacie zariadenia túto možnosť poskytujú. Nie sú to len oni, sú to i vlastníci chát, ktorí
celoročne poskytujú takýmto pracovníkom ubytovanie. Mesto má s nimi problémy, snaží sa
situáciu monitorovať, reaguje na podnety občanov.

Ing. Ostrenka – tlmočil požiadavku obyvateľov Ul.J.Gábriša, ktorí sa sťažujú na neustály
neporiadok na ulici prevádzkou Iris pub.
Ing. Trstenský – mesto bude lokalitu kontrolovať, bohužiaľ nie je to problém len tejto ulice, po
víkendoch je na uliciach neporiadok – rozkopané, znehodnotené smetné nádoby, dopravné
značky, zničený majetok mesta. Mesto sa bude týmto problémom zaoberať, pozve majiteľov
nehnuteľností a prevádzkovateľov za účelom riešenia stavu, prevádzky nesmú obťažovať
občanov.
MUDr. Mora – sú nové informácie o Zelenej vode – ukončenie nájmu, odovzdanie majetku,
ďalšie MsZ bude v apríli, bude neskoro riešiť či dokáže mesto zabezpečiť letnú turistickú
sezónu na Zelenej vode v tomto roku.
K verejnému poriadku mesta – bolo by vhodné zo strany mesta umiestňovať kamery na
takých uliciach ako je práve Ul.J.Gábriša, dobre osvetlená, zrekonštruovaná, v blízkosti je
prevádzka.
Ubytovanie na Zelenej vode musí riešiť predovšetkým mesto, zahraničné pracovníci sa
ubytovali i v rybárskom dome, ktorý patrí mestu.
Ing. Trstenský – Rybársky dom má síce mesto v majetku, ale od jeho nadobudnutia ho má
v správe Slovenský zväz rybárov. Samozrejme sa budeme týmto problémom zaoberať.
Čo sa týka Zelenej vody – mesto je dohodnuté s nájomcom (Bolt, s.r.o.) na ukončení
nájomnej zmluvy na rekreačný areál k 31.12.2017. V najbližšej dobe by malo dôjsť na úrovni
mesta k rokovaniu s potencionálnym záujemcom, ktorý deklaruje, že má deponovaných 15
mil. €, chce odkúpiť firmu Bolt, s.r.o a realizovať projekt aquaparku. Chce sa dohodnúť
zmluvou o budúcej kúpnej zmluve na odkúpení pozemkov mesta, ktoré by boli tejto firme
predané až po skolaudovaní aquaparku, mesto by malo istotu, že o pozemky nepríde
a investícia sa zrealizuje. Takisto má mesto informácie o ďalšom investorovi, s ktorým by
malo prebehnúť rokovanie na úrovni mesta. Potom mesto podá definitívny návrh na riešenie
Zelenej vody. Čo sa týka tejto sezóny, mesto zabezpečí poriadok, kosby a základné služby
pre návštevníkov .
MUDr. Hendrich – kamerový systém mesta – pri umiestňovaní kamier by malo mesto brať
do úvahy také lokality, kde sú neustále problémy.
Ing. Vyzváry – kedy budú fungovať kamery na svetelnej križovatke tak, aby zabezpečovali
plynulosť dopravy ?
Ing. Trstenský – mesto preverí a podá informáciu na ďalšom MsZ.
Ing. Kopunec – dá sa zrealizovať požiadavka na osvetlenie ciferníka na hodinách
rímskokatolíckeho kostola?
Ing. Veselka – požiadavku preveria TSM.
Ing. Špánik – informoval o žiadosti MVK – mestský volejbalový klub , ktorý požaduje od
mesta na svoju celoročnú činnosť 10 000,-€. Na financovanie takýchto klubov je vytvorená
komisia, ktorá prideľuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Klub svoju žiadosť zaslal
mailom všetkým poslancom.
Poslanci hlasovaním udelili slovo p. Markechovej, ktorá uviedla, že zastupuje rodičov týchto
detí. Žiadajú poslancov o ich podporu tak, aby mohli deti reprezentovať mesto. Žiadosť
o finančnú podporu podali na mesto v 10/2017.
Informáciu o činnosti MVK doplnil jej predseda p.Lhotský. Klub vznikol pred cca tromi rokmi,
oddelil sa od volejbalového klubu, ktorý dovtedy ako jediný pôsobil na území mesta. Má 7
družstiev (75 detí) s deťmi od 8 do 19 rokov, sú v súťažiach Slovenskej volejbalovej
federácie , zúčastňujú sa i zahraničných turnajov.
Ing. Trstenský – v meste existoval len jeden volejbalový klub, mesto tento klub podporovalo
a podporuje, bohužiaľ klub sa rozdelil napriek niekoľkým rokovaniam na pôde mesta, ktoré
malo snahu, aby sa klub nedelil. Neteší ho, že mestské volejbalistky hrajú za Nitru a za
mesto hrajú volejbalistky z Piešťan, neteší ho i to, že kluby si medzi sebou predávajú hráčky.
Malo by dôjsť k zjednoteniu, efekt by bol najvyšší, tok finančných prostriedkov zo strany
mesta by išiel na jeden klub. Nevie si predstaviť, keby na území mesta toto spravili viaceré
športové kluby.
PhDr. Kazda – názov mestský volejbalový klub znamená, že spadá priamo pod mesto prečo
si dal nový klub takýto názov.

P.Lhotský – nie nepatrí pod mesto, názov je po právnej stránke v poriadku, proste sa tak
volajú.
P.Ostrenka – už keď existujú dva kluby v našom meste, je treba podporiť ľudí, ktorí s deťmi
pracujú a majú záujem starať sa a podporovať deti v takomto športe.
Mgr. Malovcová – podporuje názor poslanca, sú tu dva kluby, pracujú s deťmi, mládežou,
treba podporovať obidva kluby.
Ing. Jakovlev – nie je od 7/2017 prezidentom volejbalového klubu, ktorý je v meste 92 rokov,
stále však s nimi spolupracuje. Bohužiaľ vznikli rôzne vzťahovo-osobnostné veci, vznikol
ďalší klub a z tohto pohľadu už nie je možná spolupráca obidvoch klubov. Myslí si, že MVK
nie je zo strany mesta podporovaný menej než VK. Proti žiadosti o podporu nie je.
Ing. Vyzváry – na MsZ v minulosti pri téme financovania športových klubov zaznela
informácia, že všetky športové kluby dostali taký obnos peňazí o aký požiadali. Vzhľadom
na finančný rozpočet mesta schválený na rok 2018 verí, že mesto bude v tomto trende
pokračovať a dokáže podporiť všetky kluby, hlavne tie, ktoré sa starajú o deti.
MUDr. Mora – poďakoval primátorovi mesta za ústretovú činnosť akú vyvíja on sám
v rozvíjaní športu v meste. Či už ide o nový klub, či pôvodný, je treba ich podporovať,
dôležité je to, že deti a mládež reprezentujú naše mesto.
PhDr. Kazda – v mene všetkých poslancov poďakoval vedeniu mesta za zrekonštruovanú
zasadaciu miestnosť poslancov.
15. Schválenie uznesení, záver
Všetky uznesenia boli v rámci prerokovávania jednotlivých bodov schvaľované, Ing.
Trstenský poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie 19.zasadnutia mestského
zastupiteľstva.

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

