Zápisnica
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného
dňa 20.novembra 2018
__________________________________________________________________________
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny,

Neprítomní : MUDr. Mastráková, MUDr. Pavlovič, Mgr. Šteklerová
Prizvaní :

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

Program :
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej
správy
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení MsZ
4. Správa o činnosti MsR medzi 22. a 23. zasadnutím MsZ
5. Nakladanie s majetkom mesta
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 8/ 2018 –
O určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí
a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 9/ 2018 –
O oslobodení od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom
8. Návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Nové Mesto nad Váhom na roky
2016 - 2020
9. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2018 –
3.zmena
10. Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2019 – 2021
11. Návrh plánu činnosti HK na rok 2019
12. Odpovede na pripomienky poslancov
13. Rôzne
14. Záver
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie
mandátovej správy
23. zasadnutie MsZ otvoril a privítal prítomných primátor mesta Ing. Trstenský.
Predložil poslancom na schválenie program zasadnutia MsZ.
K programu zasadnutia MsZ neboli vznesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie o návrhu programu zasadnutia MsZ :
Za 22, proti 0, zdržali sa 0 , nehlasoval 0 (prítomných 22 poslancov)
Návrh programu poslanci schválili.
Primátor mesta konštatoval, že je prítomných 22
poslancov MsZ (zo zasadnutia sú
ospravedlnení : MUDr. Mastráková, MUDr. Pavlovič, Mgr. Šteklerová) a určil overovateľov
zápisnice Ing. Evu Ružičkovú a PhDr.Juraja Kazdu,
zapísaním zápisnice poveril p.
Vaňkovú, pracovníčku MsÚ. Hovorcom MsR pre 23. zasadnutie MsZ bola určená PhDr.
Kvetoslava Hejbalová.
Svoju účasť na zasadnutí oznámili zástupcovia hromadných informačných prostriedkov : Televízia
Pohoda Nové Mesto nad Váhom.

Uznesenie č.352/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
2. Voľba návrhovej komisie
Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie návrhovej komisie :
Predseda : Mgr. Peter Bača
Členovia : RNDr. Eva Gregušová, MUDr. Marián Mora
Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne pripomienky.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.353/2018-MsZ.
Hlasovanie o uznesení : za – 22, proti-0, zdržal sa – 0.
Uznesenie č.353/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
3. Kontrola uznesení MsZ
Informáciu o kontrole plnenia uznesení z 22. zasadnutia MsZ
18.9.2018 predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Bača.
Materiál je pod poradovým číslom 1.
Diskusia : bez pripomienok.
Informáciu zobrali poslanci na vedomie.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.354/2018-MsZ.
Hlasovanie o uznesení : za – 22, proti-0, zdržal sa – 0.

konaného

dňa

Uznesenie č.354/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
4. Správa o činnosti MsR medzi 22. a 23. zasadnutím MsZ
Správu o činnosti MsR v období medzi 22. a 23. zasadnutím MsZ, kedy sa konala
23.schôdzka MsR dňa 8.novembra 2018, predložil prednosta MsÚ Ing. Današ. Oboznámil
poslancov s podrobným prehľadom rokovania 23.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.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.355/2018-MsZ.
Hlasovanie o uznesení : za – 22, proti-0, zdržal sa – 0.
Uznesenie č.355/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)

5. Nakladanie s majetkom mesta
Ing. Današ, vzhľadom na neprítomnosť Mgr. Sustekovej predložil 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. Prenájom majetku mesta – prípady hodné osobitného zreteľa
a) Návrh na predĺženie podnájomných zmlúv podnájomcom:

1. Gevis spol. s r.o., bytom požiadala o predĺženie zmluvy o podnájme nebytových
priestorov, týkajúcej sa podnájmu nebytových priestorov na Jánošíkovej ul. 2078 v Novom
Meste nad Váhom.
Nebytové priestory v celkovej výmere 26,04 m² sú využívané na účel – predaj pekárenských
výrobkov a potravín. Cena za podnájom činí 21,01 €/ m²/rok bez DPH.
Žiadateľ je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 2016.
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom na dobu určitú - na 5 rokov za nezmenených podmienok.
2. TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom požiadala o predĺženie zmluvy o podnájme
nebytových priestorov, týkajúcej sa podnájmu nebytových priestorov na Ul. Klčové č. 2088
v Novom Meste nad Váhom.
Nebytové priestory v celkovej výmere 104,10 m² sú využívané na účel – obchodná
kancelária. Cena za podnájom činí 56,85 €/ m²/rok bez DPH.
Žiadateľ je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 1999.
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 navrhujeme predĺženie
podnájomných zmlúv posúdiť ako prípady hodné osobitného zreteľa, o ktorých MsZ
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uvedení podnájomcovia si riade a včas plnia svoje finančné záväzky vyplývajúce
z podnájmu a pravidelne dodržiavajú predpísané termíny platieb, ide o dlhodobých
podnájomcov.
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) - KFSM návrhy odporučila schváliť.
PhDr. Hejbalová, hovorkyňa MsR - MsR jednohlasne odporučila predložené návrhy schváliť
bez pripomienok.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.356/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.356/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1.
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
b) Návrh na prenájom priestorov – Námestie slobody 2/2, Nové Mesto nad Váhom
Mesto Nové Mesto nad Váhom rekonštruuje dom na Námestí slobody 2/2. V rámci nej bolo
vytvorených šesť nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí budovy. Už počas
rekonštrukcie je potrebné, aby záverečné úpravy boli dohodnuté s budúcimi podnájomcami
týchto priestorov.
1b) Danka Englerová - GEMMA, Beckovská Vieska.
Návrh podnájmu nebytového priestoru s účelom podnájmu - predajňa dámskych odevov,
ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu 5 rokov za cenu podnájmu 155 €/m²/rok bez
DPH.
Danka Englerová - GEMMA mala v tejto budove v podnájme nebytové priestory, ktoré sa
rekonštruovali a po dobu tejto rekonštrukcie jej boli schválené Mestským zastupiteľstvom
náhradné priestory na Palkovičovej ul. č.2069 s tým, že po rekonštrukcii sa vráti do pôvodne
prenajatých nebytových priestorov za cenu podnájmu 155 €/m²/rok bez DPH.
Mesto navrhuje tento podnájom posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa
jedná o podnájomkyňu, ktorá pôvodný nebytový priestor získala súťažou.
2b) Martin Vyzváry - Rýchloopravovňa obuvi
Návrh podnájmu nebytového priestoru s účelom podnájmu - oprava obuvi a brašnárskych
výrobkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu 5 rokov za cenu 80 €/m²/rok bez
DPH.

Pán Vyzváry má prenajaté nebytové priestory na Námestí slobody 10/11, ktoré mesto
obchodnou verejnou súťažou odpredalo. Nakoľko pán Vyzváry poskytuje služby obyvateľom
mesta, ktoré v meste neposkytuje nikto iný a priestory v ktorých teraz podniká musí uvoľniť.
Mesto navrhuje prenajať náhradné nebytové priestory ako prípad hodný osobitného zreteľa
za cenu 80 €/m²/rok bez DPH vzhľadom k tomu, že sa nebytové priestory nachádzajú vo
dvore.
3b) Jolana Homolová
Návrh podnájmu nebytového priestoru s účelom podnájmu - úprava odevov a krajčírstvo,
ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu 5 rokov za cenu 80 €/m²/rok bez DPH.
Pani Jolana Homolová má prenajaté nebytové priestory na Námestí slobody 10/11, ktoré
mesto obchodnou verejnou súťažou odpredalo. Priestory v ktorých teraz podniká musí
uvoľniť, poskytuje služby obyvateľom, ktoré sú žiadané a preto mesto navrhuje jej prenajať
náhradné nebytové priestory ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 80 €/m²/rok bez
DPH vzhľadom k tomu, že sa nebytové priestory nachádzajú vo dvore.
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 tieto
návrhy posúdiť ako prípady hodné osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo
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 návrhy odporučila schváliť.
PhDr. Hejbalová - MsR jednohlasne odporučila predložené návrhy schváliť bez pripomienok.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrhy
uznesení č.357/2018-MsZ, 358/2018MsZ,359/2018-MsZ, o ktorých poslanci hlasovali jednotlivo.
Uznesenie č.357/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.358/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2.
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.359/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
B. Prevod majetku mesta
a)
- Návrh na odpredaj pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve spoločnosti LUCAB,
s.r.o., Prievidza. Ide o schválenie prevodu vlastníctva podľa § 9a) ods. 8 písm. b) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa čl.7 bod 8 Zásad hospodárenia
s majetkom mesta, ako prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
a to pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, na Ul. Bzinskej v bývalých
„Kasárňach spojovacieho vojska“ o celkovej výmere pozemkov 1370 m2
spoločnosti LUCAB, s.r.o., Prievidza za dohodnutú cenu 70 €/m².

Spoločnosť LUCAB, s.r.o., Ul. A. Sládkoviča 8, 971 01 Prievidza sa stala víťazom obchodnej
verejnej súťaže na odpredaj stavby súpis. č. 6324 na parc. č. 3854/85 polyfunkčná budova
a pozemku pod budovou parcela registra C KN č. 3854/85 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1249 m² nachádzajúce sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom uznesením č. 31/2014-MsZ zo dňa
24.06.2014 schválilo spôsob prevodu vlastníctva a podmienky obchodnej verejnej súťaže na
predaj budovy a prenájom pozemkov, ktoré mali byť využité na
účel vybudovania
infraštruktúry pre stavbu so súpis. č. 6324 na parc. č. 3854/85. Tieto pozemky mala
spoločnosť LUCAB s.r.o. v nájme počas doby výstavby.
Stavby – parkoviská a spevnené plochy boli skolaudované, preto mesto navrhuje nimi
zastavané pozemky odpredať.
V zmysle vyššie uvedeného mesto navrhuje odpredať pozemky pod realizovanými stavbami
v súlade s § 9a) ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a
podľa čl. 7 bod 8 Zásad hospodárenia s majetkom mesta za cenu 70 €/m² a schváliť
darovanie pozemkov do vlastníctva mesta.
- Návrh na schválenie darovania časti pozemkov o výmere 3 m² vo vlastníctve spoločnosti
LUCAB, s.r.o., Prievidza do majetku mesta
Pri zameraní objektu súpis. č. 6324 vo vlastníctve spoločnosti LUCAB, s.r.o. bolo zistené, že
hranica budovy nie je totožná s hranicou pozemku a preto je v zmysle citovaného
geometrického plánu potrebné previesť časti pozemkov označené v geometrickom pláne ako
diel 20 o výmere 1m² a diel 21 o výmere 2 m², ktoré sa odčleňujú z parcely 3854/85 vo
vlastníctve spoločnosti LUCAB s.r.o. a pričleňujú sa k parcele 3854/1 do vlastníctva mesta.
Tieto časti pozemkov spoločnosť LUCAB s.r.o. daruje mestu.
P.Nemšáková, - KFSM návrhy odporučila schváliť.
PhDr. Hejbalová - MsR jednohlasne odporučila predložené návrhy schváliť bez pripomienok.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.360/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.360/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3.
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
b) Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta ako prípadu hodného osobitného
zreteľa - zámena pozemkov medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a Ing. Milošom
Makarom, Nové Mesto nad Váhom.
Ing. Miloš Makara je vlastníkom pozemku o výmere 221 m², k. ú. Nové Mesto nad Váhom,
tento pozemok sa zamieňa za pozemok vo vlastníctve mesta taktiež o výmere 221 m².
Na časti zamieňajúceho pozemku vo vlastníctve mesta sa nachádza stavba – budova
dopravnej zdravotnej služby - garáže. Táto je vo veľmi zlom technickom stave, vhodná len
na zbúranie. Ing. Makara sa zaväzuje, že túto stavbu na vlastné náklady zbúra a pozemok
upraví. Ani jedna zo zmluvných strán nebude druhej strane nič doplácať, nakoľko výmera
a tým aj hodnota pozemkov je rovnaká.
Ing. Miloš Makara plánuje zarovnať hranicu medzi týmito dvoma parcelami, aby mohol lepšie
využiť svoj pozemok a mesto získa pozemok lepšieho tvaru.
Mesto už dlhšiu dobu plánuje objekt - garáže zbúrať pre jeho schátralosť, z tohto dôvodu je
výhodné pre mesto, že Ing. Makara tento objekt zbúra a mestu odovzdá upravený pozemok.
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 spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce.
Mesto navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo tento spôsob prevodu 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, - KFSM návrh odporučila schváliť.

PhDr. Hejbalová - MsR jednohlasne odporučila návrh schváliť bez pripomienok.
Diskusia :
Ing. Kopunec – má mesto záujem predmetný pozemok využiť?
Ing. Trstenský – pozemok v minulosti nadobudlo mesto od Nemocnice s poliklinikou, ide
o zrovnanie pozemkov, scelenie parcely, mesto zamieňajúci pozemok dokáže využiť.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.361/2018-MsZ.
Hlasovanie : za – 19, proti – 1, zdržali sa – 2 ,návrh bol prijatý.
Uznesenie č.361/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4.
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
C. Návrh na zriadenie vecného bremena
Návrh na zriadenie vecného bremena pre spoločnosť P.J.P.M. s.r.o, Nové Mesto nad
Váhom v prospech SPP – distribúcia, a.s. Bratislava.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch mesta existenciu inžinierskych
sietí na zriadenie a uloženie plynového potrubia na jeho užívanie, prevádzkovanie, údržbu,
opravy a úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a jeho odstránenie, vrátane vzniku
ochranného pásma v rozsahu vymedzenom GP na dobu neurčitú. Stavbu realizoval P.J.P.M.
v rámci budovania obytného súboru Tematínska 2 v rámci výstavby ktorej previedol do
vlastníctva mesta za symbolickú cenu vo výške 5,88 € pozemky, stavby, komunikácie
a verejné osvetlenie v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad
Váhom č. 256/2017-MsZ zo dňa 12.decembra 2017. Na prevedených pozemkoch bol
zrealizovaný plynovod, ktorý investor potrebuje previesť do vlastníctva SPP- distribúcia, a.s.,
ktorého podmienkou prevzatia je zriadenie vecných bremien k pozemkom, v ktorých bol
plynovod uložený. Vzhľadom k tomu že predmetom zaťaženia sú pozemky, ktoré spoločnosť
P.J:P.M. previedla mestu, mesto navrhuje zriadiť vecné bremeno bezodplatne.
P.Nemšáková, - KFSM návrh na zriadenie vecného bremena odporučila schváliť.
PhDr. Hejbalová - MsR jednohlasne odporučila návrh schváliť bez pripomienok.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.362/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.362/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 5 .
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
D. Nadobudnutie do vlastníctva mesta – darovaním
Návrh na nadobudnutie pozemku o výmere 1051 m2 od jeho vlastníkov (9 vlastníkov)
darovaním. Ide o pozemok parcela registra C KN č. 3301/1 druh pozemku orná pôda
o výmere 1051 m² , ktorý sa nachádza v lokalite na Ul. Tematínskej mesto potrebuje na
vybudovanie komunikačného prepojenia ulíc Tematínska – Čachtická, ktoré pripravuje.
Menovaní vlastníci súhlasili s darovaním tohto pozemku do vlastníctva mesta, aby mesto
mohlo tento pozemok použiť na daný účel. Vlastníci pozemku vlastnia aj susediace
pozemky, na ktorých majú postavené rodinné domy a je aj v ich záujme, aby mesto
vybudovalo komunikáciu a tým im zlepšilo podmienky bývania.
P.Nemšáková, - KFSM návrh odporučila schváliť.
PhDr. Hejbalová - MsR jednohlasne odporučila návrh schváliť.
Diskusia :
Ing. Vyzváry : aký je časový harmonogram realizácie komunikačného prepojenia Ulíc
Tematínska – Čachtická?
Ing. Trstenský - v súčasnej dobe prebiehajú rokovania pre vytvorenie vhodných podmienok
na vytvorenie obslužnej komunikácie na predĺženie Ulíc Tematínskej s Ulicou banskou,
prípadne Ul.Čachtickou. Konkrétny termín prepojenia týchto ulíc bude závisieť od toho, či
mesto dokáže ostatné pozemky od vlastníkov kúpiť, dohodnúť sa na cenových ponukách

a samozrejme potreba vybudovania tejto komunikácie bude závislá aj od výstavby bytových
domov na Ul.športovej a dopravným generelom, ktorý je v tejto lokalite navrhnutý tak, aby bol
vstup i výstup z tohto územia. Celý tento proces bude pre mesto veľmi náročný.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.363/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.363/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5.
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
E. Návrh na zrušenie uznesení MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom
1. Zrušenie uznesenia č. 284/2018– MsZ, ktorým mesto schválilo spôsob prevodu vlastníctva
na základe obchodnej verejnej súťaže na odpredaj skladu bez súpisného čísla – jeho jeho
nadzemnej oceľovej konštrukcie, nachádzajúceho sa v bývalých kasárňach na Ul. Bzinskej
a zároveň schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže.
Toto uznesenie mesto navrhuje zrušiť z dôvodu , že TSM Nové Mesto nad Váhom prejavili
záujem využiť tento objekt pre vlastné účely, na uskladnenie rôzneho druhu materiálu.
2. Zrušenie uznesenia č. 285/2018– MsZ
Uznesením č. 285/2018– MsZ zo dňa 6. marca 2018 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta
spôsob prevodu vlastníctva na základe obchodnej verejnej súťaže na odpredaj skladu
súp.č.6338 – jeho nadzemnej oceľovej konštrukcie nachádzajúceho sa na Ul.Bzinskej
v bývalých kasárňach Toto uznesenie mesto navrhuje zrušiť z dôvodu, že TSM Nové Mesto
nad Váhom prejavili záujem využiť i tento objekt pre vlastné účely, na uskladnenie rôzneho
druhu materiálu.
3. Zrušenie uznesenia č. 277/2018– MsZ
Uznesením č. 277/2018–MsZ zo dňa 6. marca 2018 schválilo Mestské zastupiteľstvo
bezplatné nadobudnutie pozemku parcela registra C KN č. 2763 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 631 m², k. ú. Nové Mesto nad Váhom evidovaný na LV č. 982 od MUDr.
Miry Hrúzovej a Prof. Dr. Tomasa Läwingera.
Vlastníci pozemku tento pôvodný návrh na bezplatné darovanie mestu zrušili.
Z tohto dôvodu mesto navrhuje toto uznesenie zrušiť.
P.Nemšáková, - KFSM návrhy na zrušenie uznesení odporučila schváliť.
PhDr. Hejbalová - MsR jednohlasne odporučila návrhy schváliť bez pripomienok.
Diskusia : bez pripomienok.
O návrhoch poslanci hlasovali jednotlivo.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.364/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.364/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 .
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.365/2018-MsZ
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.365/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 .
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.366/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.366/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6 .
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)

Na záver Ing. Današ predložil informáciu o výsledkoch vyhlásených obchodných verejných
súťaží , ktoré vzhľadom na termín uzatvorenia predkladaných návrhov nebol predmetom
rokovania MsR a KFSM, ide však o štandardný postup.
a) OVS na odpredaj nehnuteľností - skladov v areáli bývalých vojenských skladov na
Železničnej ul. v Novom Meste nad Váhom, ktorá bola úspešná. Do konca lehoty na
predkladanie návrhov bol vyhlasovateľovi predložený jeden súťažný návrh.
Úspešným navrhovateľom na stavbu s porad. č. 3 – sklad bez súpis. čísla na parc. č.
2449/25 a pozemok parcela registra C KN č. 2449/25 zast. pl. o výmere 903 m² sa stala
spoločnosť R-progres, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom s navrhovanou cenou 100 000,- €.
Mesto navrhuje schváliť podmienky ďalšieho kola obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
nehnuteľností a to zostávajúcich dvoch skladov v areáli bývalých vojenských skladov na
Železničnej ul. v Novom Meste nad Váhom za rovnakých podmienok, ako boli schválené
v predchádzajúcom kole.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.367/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.367/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7 .
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
b) OV na odpredaj nehnuteľností - bytov v bytovom dome súpis. č. 332, vchod č.18 na
Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom. Do konca lehoty na predkladanie návrhov boli
vyhlasovateľovi predložené tri súťažné návrhy.
Úspešným navrhovateľom na byt č. 17 sa stal Ing. Boris Grznár a manželka, bytom Nové
Mesto nad Váhom s navrhovanou cenou 53 110,-€.
Mesto navrhuje schváliť podmienky ďalšieho kola obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
nehnuteľností a to zostávajúcich troch bytov za rovnakých podmienok, ako boli schválené
v predchádzajúcom kole.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.368/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.368/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7 .
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
c) OVS na odpredaj nehnuteľností - domu so súpis. č. 54 na Gábrišovej ul. v Novom Meste
nad Váhom. Do konca lehoty na predkladanie návrhov bol vyhlasovateľovi predložený jeden
súťažný návrh. Úspešným navrhovateľom sa stala p. Petronela Porubská, bytom Beckovská
Vieska s navrhovanou cenou 77 000,-€.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.369/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.369/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.8 .
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 8/ 2018 – O určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov
žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
Návrh VZN predložil Mgr. Hevery.
Materiál je pod poradovým číslom 4.
Podľa § 6 ods. 12 a ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov
a príslušných ustanovení zákona NR SR č. 245/2008 v znení neskorších predpisov obec je
povinná určiť všeobecne záväzným nariadením
- výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka príslušnej školy
a školského zariadenia a podrobností financovania týchto škôl a školských zariadení
- výšku mesačného príspevku detí a žiakov alebo ich zákonných zástupcov na činnosť škôl
a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta sa určuje:
a) výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí, žiaka centra voľného času a žiaka
základnej školy – stravníka školskej jedálne, t. j. škôl a školských zariadení zriadených
Mestom Nové Mesto nad Váhom a zriadených cirkvou
b) podrobnosti financovania týchto škôl a školských zariadení
c) výška mesačných príspevkov detí a žiakov, resp. ich zákonných zástupcov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
a pravidlá úhrady týchto príspevkov.
Navrhované VZN nahrádza všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016, ktoré malo už 4
dodatky, čo komplikovalo jeho využitie v praxi, zároveň zohľadňuje pripomienky prokurátora
k obsahu všeobecne záväzných nariadení.
Súčasťou VZN je príloha, kde sa určuje výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
na žiaka školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi v hodnote 95% zo
sumy určenej na žiaka príslušnej školy (ŠZ) zriadenej mestom.
P.Nemšáková – návrh VZN KFSM odporučila schváliť.
PhDr. Hejbalová – MsR odporučila návrh schváliť s pripomienkami.
Diskusia :
Bc. Kudlík – svoj príspevok smeroval k rovnakému a spravodlivému prideľovaniu dotácií na
všetkých žiakov v meste.
Uviedol, že je potrebné rešpektovať a priznať dôležitosť
a nespochybniteľné miesto pre cirkevné a súkromné inštitúcie v systéme vzdelávania detí.
Všetky školy musia, teda aj neštátne mať rovnaké zákonom stanovené podmienky
fungovania. Splnením týchto podmienok štát garantuje žiakom na všetkých školách rovnakú
úroveň vzdelávacieho procesu, preto nesúhlasí s rozdielnym prepočítavaním v týchto
základných podmienkach. Prosí poslancov o zahlasovanie za vyrovnané dotácie pre školské
kluby detí, centrá voľného času, školské jedálne a materské školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti cirkvi a súkromných pedagogických inštitúcií.
MUD. Hendrich – podmienky v jednotlivých školách sú neporovnateľné, kritériá nie sú
rovnaké, príspevok musí byť určitým spôsobom diferencovaný.
RNDr. Gregušová – nie je proti cirkevnej škole, je učiteľka a deti nerozlišuje, podmienky pre
všetky typy škôl nie sú rovnaké, s cirkevnými školami sú neporovnateľné v prospech
cirkevných škôl, týka sa to napr. v počte detí v triedach, v iných školách učia pedagógovia
dvojnásobok žiakov, nemôže to byť teda rovnaká úroveň. Cirkevné školy nie sú ani
diskriminované, ani znevýhodnené, je to skôr naopak.
MUDr. Mora – minulý rok došlo k navýšeniu na 95%, poslanci deti nerozlišujú a preto došlo
k navýšeniu na 95%.
Mgr. Malovcová – nedajú sa porovnávať počty žiakov v cirkevných a štátnych školách,
o tomto probléme sa hovorí už dlho, poslanci tento problém nevyriešia.

Ing. Vyzváry – pokladal za veľký úspech, keď na konci minulého roku poslanci schválili 95%
dotáciu, nechcel presadzovať návrh na 100%. Rodičia detí z cirkevnej školy ho však oslovili,
aby poslanci dali návrh na 100% - tné navýšenie . Myslí si, že poslanci by za tento návrh
mali zahlasovať, navýšenie je správne, ide o dobrú vec. Poslanci v minulosti hlasovali za
návrhy rekonštrukcií základných škôl, hlasovali všetci poslanci, pretože išlo o správnu vec,
tak isto rekonštrukcia volejbalových ihrísk, tenisové ihrisko, hlasoval ako poslanec za,
pretože to pokladá za správnu vec. Cirkevná škola si zaslúži navýšenie na 100%, pre mesto
to nie je záťaž. Podal poslanecký návrh, aby poslanci hlasovali na 100% navýšenie pre
školské kluby detí, centrá voľného času, školské jedálne a materské školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti cirkvi.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu – za 7, proti 9, zdržalo sa – 6 poslancov.
Pozmeňujúci návrh nebol prijatý.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.370/2018-MsZ.
Hlasovanie : za – 15, proti – 0, zdržalo sa – 7 poslancov.
Uznesenie č.370/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.8 .
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 9/ 2018 – O oslobodení od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad
Váhom
Návrh VZN predložil Ing. Blaško. K materiálu bola prizvaná spracovateľka návrhu Ing.
Paučinová.
Materiál je pod poradovým číslom 5.
Mesto Nové Mesto nad Váhom má v oblasti poplatkov za znečisťovanie ovzdušia platné
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 9/2017 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto
nad Váhom. Právne predpisy umožňujú obciam poplatkovú povinnosť za prevádzkovanie
MZZO upraviť všeobecne záväzných nariadením. V súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia znení neskorších predpisov obec/mesto môže
vo všeobecne záväznom nariadení vyčleniť MZZO, ktorým poplatok nebude vyrubovať
a vyčleniť MZZO, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje povinnosť podávať oznámenie
podľa § 4 zákona č. 401/1998 Z.z.
Na základe doterajších skúseností, ako aj na základe stanoviska poslancov Mestského
zastupiteľstva, bol vypracovaný návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.
9/2018, ktorým sa oslobodzujú všetci prevádzkovatelia MZZO na území mesta Nové Mesto
nad Váhom od poplatkovej, ako aj oznamovacej povinnosti.
Pri porovnaní výšky poplatkov vyplývajúcich priamo zo zákona č. 401/1998 Z.z. (stredné
a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia) platí, že poplatková povinnosť nevzniká, ak výška
ročného poplatku prevádzkovateľa veľkého zdroja alebo stredného zdroja je 34 € a menej (§
1 ods. 2 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia).
Z dôvodu, aby prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia neboli poplatkami
znevýhodnení oproti prevádzkovateľom veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,
sa mesto rozhodlo nevyrubovať poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom.
PhDr. Hejbalová – MsR odporučila predložený návrh VZN schváliť bez pripomienok.
Diskusia :
MUDr. Hendrich – mesto by poplatky odpustiť nemalo, skôr naopak poplatky by sa mali
zvýšiť.

Ing. Paučinová – predkladané VZN bolo pripravené na základe stanoviska poslancov
z 12/2017, kedy poslanci odsúhlasili, že pre rok 2018 sa poplatky budú vyberať a pre rok
2019 bude predložené VZN o oslobodení od poplatkov.
MUDr. Mora – diskusia bola na MsZ pred rokom, vláda SR oslobodila od poplatkov
stredných a veľkých znečisťovateľov, preto bolo stanovisko poslancov také. Pre mesto je
príjem z týchto poplatkov zanedbateľný.
Ing. Špánik – zdieľa názor poslanca Moru.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.371/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.371/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.8 .
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
8. Návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Nové Mesto nad
Váhom na roky 2016 – 2020
Návrh predložil Ing. Blaško, k materiálu bola prizvaná spracovateľka návrhu Ing.
Paučinová.
Materiál je pod poradovým číslom 6.
Na základe štátnej environmentálnej politiky SR sú pre potreby koncepčného rozvoja
odpadového hospodárstva vypracovávané Programy odpadového hospodárstva (ďalej len
„POH“) a to POH Slovenskej republiky, POH kraja a POH obce.
V súčasnosti je v platnosti POH SR na roky 2016 – 2020. Pre územie Trenčianskeho kraja
bol vypracovaný POH Trenčianskeho kraja na roky 2016 – 2020, ktorý však nadobudol
účinnosť až 15.06.2018. POH Trenčianskeho kraja sa stal východiskovým dokumentom pre
vypracovanie POH obce /mesta.
Podľa § 10 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) obec, na území ktorej
ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje
350 t alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000 obyvateľov, je povinná vypracovať
program odpadového hospodárstva. Zároveň mesto je povinné vypracovať program tak, aby
obdobie platnosti bolo zhodné s obdobím platnosti POH kraja.
Program odpadového hospodárstva Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2016 –
2020 je dokument, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva mesta.
POH mesta je vypracovaný v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva
a v súlade so záväznou časťou POH Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 –
2020. Vychádza z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva.
Obsahovo je predkladaný POH zostavený podľa Osnovy programu odpadového
hospodárstva obce, ktorá je uvedená v prílohe č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 371/2015 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Vypracovaný POH mesto predložilo v zákonom stanovenej štvormesačnej lehote na
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý
posúdil súlad vypracovaného POH mesta so zákonom o odpadoch a so záväznou časťou
POH Trenčianskeho kraja. Výsledok tohto posúdenia bol kladný (kópia stanoviska
Okresného úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie je v prílohe tejto dôvodovej
správy).
Zákonnou povinnosťou mesta je POH mesta schváliť (§10 ods. 4 písm. b) zákona o
odpadoch). Vydaním nového POH mesta zároveň zanikne platnosť predchádzajúceho POH
mesta
PhDr. Hejbalová – MsR odporučila predložený návrh schváliť bez pripomienok.
Diskusia :

Ing. Vyzváry – je v rámci efektívnejšieho zberu odpadu, hlavne na sídliskách doplniť
kontajnery na tetrapaky, kovy? V rámci informovanosti občanov obnoviť piktogramy a ázvy,
o aký odpad ide?
RNDr. Gregušová – do odpadov na plasty (žlté kontajnery) patria aj kovy, aj kovy, hliníkové
materiály, mnohí občania to však nevedia, množstvo zmiešaného tuhého komunálneho
odpadu potom veľmi narastá.
Ing. Paučinová – vyšší počet kontajnerov by bolo na úkor miesta. Zákon umožňuje do žltých
kontajnerov dávať kovy, tetrapaky a pod. Mesto má dotrieďovaciu linku, dokáže takýto odpad
dotriediť.
Ing. Čechvalová – bolo by vhodné dať na jednotlivé kontajnery nálepky a informovať tak
občana, čo do ktorého kontajnera patrí.
Ing. Paučinová – je to splniteľná požiadavky, TSM to môžu v rámci bežnej údržby vykonať.
Ing. Veselka – mesto pristúpilo na tento systém, ktorý je naviazaný na triediacu linku,
celkove sa týmto spôsobom vytriedi 11 zložiek.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.372/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.372/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.8 .
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
9. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na
rok 2018 – 3.zmena
Návrh predložil Ing. Trúsik.
Materiál je pod poradovým číslom 7.
V zmysle § 14 ods.1 zák.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je predkladaná 3.zmena programového rozpočtu
mesta na rok 2018. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu
sú rozpočtované vo výške 19 954 045 €. Podrobne oboznámil prítomných s konkrétnymi
zmenami v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu.
P.Nemšáková – KFSM odporučila návrh zmeny schváliť.
PhDr.Hejbalová – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok.
Diskusia :
Ing. Vienerová – rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody – značné zníženie výdakov,
prečo ?
Ing. Trstenský – tento rok sa investícia nedokončí, doba realizácie a finančné prostriedky sa
presúvajú do budúceho roka.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.373/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.373/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.9.
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
10. Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky
2019 – 2021
Návrh predložil Ing. Trúsik.
Materiál je pod poradovým číslom 8.
Programový rozpočet mesta na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke
21 992 623 € vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je
navrhnutý ako prebytkový vo výške 1 463 587 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so

schodkom 5 433 750 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného
fondu vo výške 3 641 616 €, nevyčerpanou kapitálovou dotáciou z r.2018 vo výške 120 000
€ a časťou prebytku bežného rozpočtu. Príjmové finančné operácie – Úver ŠFRB na bytový
dom 63 b.j. Ul.J.Kréna mesto rozpočtuje vo výške 670 000 €. Výdavkové finančné operácie
na splácanie úveru (istiny) rozpočtuje vo výške 461 453 €. Platby sú prepočítané v zmysle
zmlúv o poskytnutí úverov zo ŠFRB za nájomné byty a na výstavbu Zariadenia pre seniorov .
Návrh rozpočtu na rok 2020 - 2021 je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci
vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných
rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2020 – 2021 je rozpočtovaných vo výdavkovej
časti rozpočtu 15 programov.
V zmysle § 9 zákona 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto zostavuje viacročný rozpočet ako
strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja
územia a potrieb na tri rozpočtové roky. Rozpočet na roky 2020 – 2021 je súčasťou rozpočtu
v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2020 – 2021 nie sú pre mesto záväzné a budú
sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.
Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2019 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad
príjmov na rok 2019 vychádza z vývoja r. 2018 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní.
Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2019 nebol ešte schválený štátny rozpočet (výška
podielových daní pre obce, ani výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy), návrh
rozpočtu vychádza z východísk návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019 zverejnených na
internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2018. Návrh rozpočtu je
zostavený opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých
položkách vo výdavkovej časti.
P.Nemšáková – KFSM odporučila návrh programového rozpočtu schváliť s pripomienkami,
ktoré sú v predkladanom materiály zapracované.
PhDr.Hejbalová – MsR odporučila návrh schváliť v predloženom znení.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.374/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.374/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str. 9.
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
Ing. Trstenský poďakoval Ing. Trúsikovi a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave rozpočtu
mesta pre rok 2019.
11. Návrh plánu činnosti HK na rok 2019
Návrh predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Bača.
Materiál je pod poradovým číslom 9.
Hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu podľa § 18 f, ods.1, písm.b zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh plánu kontrolnej činnosti. Plán je podľa zákona
zverejnený pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.
Hovorca MsR : MsR odporučila predložený návrh schváliť.
Diskusia : bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.375/2018-MsZ.
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý.
Uznesenie č.375/2018-MsZ
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.9.
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)

12. Odpovede na pripomienky poslancov
PhDr. Hejbalová odpovedala na pripomienky poslancov vznesených na ostatných
zasadnutiach MsZ.
Materiál je pod poradovým číslom 10.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie bez pripomienok.
13. Rôzne
V bode rôzne vystúpili :
Ing. Ružičková – poďakovala za spoluprácu v rámci celého volebného obdobia primátorovi
mesta, TSM, ktorí promtne riešili vznesené pripomienky.
p.Ostrenka – požiadal o opravu multifunkčného ihriska – vnútroblok 1.mája. Požiadal mesto,
aby sa zaoberalo myšlienkou rozšírenia športovej haly v meste. Mesto je veľké, športových
aktivít je veľmi veľa, občania by rozšírenie športovej haly privítali. Ďalej poďakoval
primátorovi mesta, zamestnancom MsÚ a mestským organizáciám za prácu, ktorú
vykonávajú a za dobrú spoluprácu odchádzajúcim poslancom, za ich prácu im patrí veľká
vďaka.
PhDr. Kazda – teší ho, ako mesto napreduje, je krajšie, neustále sa buduje, pre mesto je to
veľa a právom patrí primátorovi titul najlepší primátor roka 2017 a najlepšie hospodáriace
mesto na Slovensku po dobu troch rokov. Preto by chcel hlavne primátorovi mesta veľmi
poďakovať za jeho prácu a zablahoželať k opätovnému zvoleniu a vyslovil presvedčenie, že
čo sa ešte mestu nepodarilo splniť, že sa mu podarí v ďalšom období. V mestskom
zastupiteľstve je 24 rokov, nikdy nešlo o vážne spory, i za takúto pokojnú atmosféru patrí
primátorovi mesta veľká vďaka.
14. Záver
Ing. Trstenský poďakoval prítomným za účasť a ukončil oficiálne rokovanie MsZ.
Záverom všetkým poďakoval za spoluprácu v uplynulých štyroch rokoch, zvlášť
poslancom, ktorí už nebudú pokračovať v komunálnej politike na úrovni poslancov MsZ.
Uviedol, že mu bolo cťou s nimi spolupracovať, váži si, že v mestskom zastupiteľstve sa
nevyskytli vážne problémy. Ak to hodnotí z jeho pohľadu jediným problémom je rozvoj
Zelenej vody a výstavba verejného kúpaliska. Je však stále presvedčený, že kým existuje
možnosť postaviť kúpalisko vhodným investorom z vlastných zdrojov, môže mesto ušetrené
finančné prostriedky použiť na iné účely, investovať ich do rôznych oblastí tam, kde je
potrebné zlepšiť podmienky života občanov mesta, či je to oblasť sociálna, bytová, životného
prostredia, čistota mesta a mnoho ďalších. Všetko, čo sa snaží mesto robiť, robí v záujme
občanov a v prospech občanov nášho mesta.
Záverom k blížiacim sa Vianociam poprial prítomným veľa zdravia, šťastia, lásky a božieho
požehnania.
Ing. Jozef T r s t e n s k ý
primátor mesta
Overovatelia :
...........................................
...........................................
Zapísala : Vaňková

