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Z á p i s n i c a 
 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 
dňa 13. septembra 2022 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní:  Ing. Eva Růžičková, JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M., Mgr. Tomáš Malec, PhD. 
 
Prizvaní:       riaditelia a zástupcovia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, náčelník MsP 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie 
programu  

2. Voľba návrhovej komisie  
3. Kontrola uznesení  MsZ  
4. Nakladanie s majetkom mesta 
5. Doplnenie  žiadosti  Mesta o zvýšenie štátnej podpory ( úveru ) z prostriedkov 

ŠFRB na výstavbu 6 nájomných bytov v stavbe „Prestavba 2.NP a podkrovia 
objektu súp.č. 23 na nájomné byty , Nové Mesto nad Váhom“ po kontrole 
posudzovateľmi ŠFRB a MDVSR. Uznesenie k súhlasu so zvýšením 
obstarávacieho nákladu, prijatie súhlasu s vyčlenením finančných prostriedkov 
v rozpočte na splácanie zvýšeného úveru, súhlas so zabezpečením zvýšeného 
úveru  

6. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 
2022 - 3. zmena 

7. Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad 
Váhom k 30.06.2022 

8. Správy o výsledku kontroly hospodárenia  
9. Odpovede na pripomienky poslancov  
10. Rôzne 
11. Záver 
 

 

1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie 
programu  
 

Primátor mesta Ing. Trstenský otvoril 23. zasadnutie MsZ, privítal poslancov a ostatných 
prítomných. Na začiatku rokovania z celkového počtu poslancov 25 sa zaprezentovalo 22 
poslancov Mestského zastupiteľstva, Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. 
Z neúčasti na  rokovaní mestského zastupiteľstva sa ospravedlnili Ing. Eva Růžičková, JUDr. 
Vladimír Fraňo, LL.M., Mgr. Tomáš Malec, PhD. Primátor mesta Ing. Trstenský určil za 
overovateľov zápisnice poslancov Ing. Miroslava Vidličku a Ing. Vieru Vienerovú. Zapísaním 
zápisnice bola poverená p. Ivana Madarová, zamestnankyňa MsÚ. Hovorcom  MsR pre 23. 
zasadnutie MsZ bola určená p. Tatiana Tinková. 
 
Svoju účasť na zasadnutí oznámili zástupcovia hromadných informačných prostriedkov: Televízia 
Pohoda Nové Mesto nad Váhom. 
 
Návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva bol v súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli 
i webovom sídle mesta. Rovnako ho mali k dispozícii i poslanci.  



2 
 

Nakoľko k programu rokovania neboli vznesené žiadne návrhy, primátor mesta Ing. Trstenský 
požiadal prítomných o hlasovanie o programe rokovania 23. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom. 
 
Hlasovanie o programe rokovania: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali - 0 
Ing. Trstenský konštatoval, že program rokovania 23. Z MsZ bol schválený. 
  

Uznesenie č. 510/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

2. Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:           
Predseda:        p. Martin Kolesár 
Členovia:         p. Helena Mináriková 
                       JUDr. Filip Vavrinčík 

                                            
Zo strany poslancov  neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 511/2022-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 konaného dňa 28. júna 2022 
predložil hlavný kontrolór mesta Mgr. Peter Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 1. 
 
Diskusia: bez pripomienok 
 
Primátor mesta požiadal o predloženie návrhu uznesenia k tomuto bodu programu. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 512/2022-MsZ. 
Hlasovanie: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ zobrali informáciu na vedomie. 
 

Uznesenie č. 512/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

4. Nakladanie s majetkom mesta 
 
Návrh predložil: Ing. Rastislav Petkanič 
Materiál je pod poradovým číslom 2. 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

A.  Prenájom majetku mesta -  prípady  hodné  osobitného zreteľa 
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Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku na dobu  neurčitú  
- SETALIA PARK s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 721 
247    
                                                                                               
p. Nemšáková – predložila stanovisko Komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho 
rozvoja mesta (ďalej len „KFSM“), KFSM odporučila návrh schváliť. 
p. Tinková – predložila stanovisko Mestskej rady, (ďalej len „MsR“), MsR súhlasí a odporučila 
návrh schváliť. 
 
Diskusia: bez  pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 513/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 513/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

 

B.  Prevod majetku mesta  
 

1. Schválenie spôsobu prevodu majetku mesta – prípady hodné osobitného zreteľa 
 

         1.1 Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta – predaj pozemku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa p. Slobodovi a p. Slobodovej, obaja bytom Piešťany 

 

p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
p. Tinková – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia: bez  pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 514/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 2, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 514/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
1.2 Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta – predaj pozemku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa  spoločnosti BKP Holding s.r.o., Námestie slobody 
2122/22, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 115 598 
 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
p. Tinková – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia: bez  pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 515/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
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 Uznesenie č. 515/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
1.3 Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta – predaj pozemku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa spoločnosti AMONREA s.r.o., Weisseho 15, 915 01 Nové 
Mesto nad Váhom 
 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
p. Tinková – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia: bez  pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 516/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 2, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 516/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
 
2. Schválenie prevodu majetku mesta – prípady hodné osobitného zreteľa 

         2.1 Návrh na schválenie prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
– odpredaj pozemku do vlastníctva Slovenskej republiky - Ministerstvu vnútra SR, 
Bratislava         

p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
p. Tinková – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia: bez  pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 517/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 1, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 517/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
2.2 Návrh na schválenie prevodu majetku mesta, ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa- zámena nehnuteľností medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom  a Trenčianskym 
samosprávnym krajom (ďalej len TSK)  - 2. časť 
 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
p. Tinková – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia: bez  pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 518/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
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 Uznesenie č. 518/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
2.3  Návrh na schválenie prevodu majetku mesta, ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa - odpredaja pozemkov  spoločnosti  LUCAB, s.r.o., Ul. A. Sládkoviča 8, 971 01 
Prievidza, IČO 45 702 195  
 

         p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
p. Tinková – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia:  
V diskusii vystúpil poslanec JUDr. Vavrinčík s otázkou na zabezpečenie pohľadávky. 
Odpovedal Ing. Petkanič a primátor mesta Ing. Trstenský – zabezpečenie pohľadávky je 
riešené záložným právom, text je priamo v uznesení. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 519/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 519/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
2.4 Návrh na schválenie prevodu majetku mesta, ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa -odpredaj pozemkov spoločnosti LUCAB, s.r.o., Ul. A. Sládkoviča 8, 971 01 
Prievidza,  IČO 45 702 195  
 

p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
p. Tinková – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia: bez pripomienok 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 520/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 520/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 8 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
2.5 Návrh na schválenie prevodu majetku mesta, ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa - zámena nehnuteľností medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom  a spoločnosťou 
Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník 
 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
p. Tinková – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia: bez pripomienok 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 521/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 1, zdržali sa – 1, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
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 Uznesenie č. 521/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 9 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

C. Nadobudnutie do vlastníctva mesta  
 
        1) Bezplatné nadobudnutie do majetku mesta  
 

1.1 Návrh na nadobudnutie do vlastníctva mesta – darovaním pozemku od p. Ivana 
Michalčíka , bytom Slnečná ul. 1094/33, Nové Mesto nad Váhom. 
 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
p. Tinková – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia: bez pripomienok 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 522/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 522/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 10 
 (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
1.2 Návrh na prevzatie stavebných objektov  - verejnej kanalizácie a verejného 
vodovodu  do vlastníctva mesta od spoločnosti VD družstvo Južná 6587/19, 91108 
Trenčín, IČO 51733 269 
 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
p. Tinková – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia: 
Do diskusie sa zapojil poslanec Mgr. Vojtek s otázkou, či sa neuvažovalo o prevzatí vodovodu 
a kanalizácie naraz. Vysvetlenie podal Ing. Petkanič – teraz preberáme len túto časť vodovodu 
od VD družstva, a pripravuje sa prevzatie aj zbytku vodovodu a kanalizácie. Nemôžeme mať 
zmiešané dva subjekty. Primátor mesta Ing. Trstenský ozrejmil novelu vodného zákona, ktorá 
bola prijatá od 1.1.2022. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 523/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 523/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 10 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
 

D. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o odovzdaní a prevzatí stavebných 
objektov   

 

1)  Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o odovzdaní a prevzatí 
stavebných objektov medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a   spoločnosťou  LUCAB, 
s.r.o., Ul. A. Sládkoviča 8, 971 01 Prievidza, IČO 45 702 195  
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p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
p. Tinková – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 524/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 524/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 10 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
2)  Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o odovzdaní a prevzatí 
stavebných objektov medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a   spoločnosťou  NCH 
s.r.o., Záblatská 576, 91106 Trenčín, IČO 44503474  
 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
p. Tinková – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia: bez  pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 525/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 525/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 11 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
 

5. Doplnenie  žiadosti  Mesta o zvýšenie štátnej podpory ( úveru ) 
z prostriedkov ŠFRB na výstavbu 6 nájomných bytov v stavbe „Prestavba 
2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty , Nové Mesto nad 
Váhom“ po kontrole posudzovateľmi ŠFRB a MDVSR. Uznesenie 
k súhlasu so zvýšením obstarávacieho nákladu, prijatie súhlasu 
s vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte na splácanie zvýšeného 
úveru, súhlas so zabezpečením zvýšeného úveru  
 

Návrh predložil: Ing. Rastislav Petkanič 
Materiál je pod poradovým číslom: 3 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
p. Tinková – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia:  
Rozsiahlu diskusii začal poslanec JUDr. Vavrinčík s pripomienkou k danej zmluve č.003/2021 
a dodatku č. 3 ku zmluve a na rozpor pri navýšení ceny z dôvodu indexácie. V diskusii 
postupne vystúpili Ing. Petkanič, hlavný kontrolór Mgr. Bača, primátor mesta Ing. Trstenský. 
Následne poslanec JUDr. Vavrinčík podal procedurálny návrh, aby tento bod bol odložený na 
ďalšie rokovanie MsZ. 
Hlasovanie za odloženie: za – 10, proti – 7, zdržali sa – 4, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh poslanca JUDr. Vavrinčíka za odloženie daného bodu neschválili. 
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V diskusii ďalej s faktickou poznámkou vystúpil poslanec Mgr. Vojtek a poslanec JUDr. 
Vavrinčík. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 526/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 10, proti – 0, zdržali sa – 11, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh neschválili. 
 
 Uznesenie č. 526/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 12 
 (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 

 
6. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na 

rok 2022 - 3. zmena 
 

Návrh predložil: Ing. Miroslav Trúsik 
Materiál je pod poradovým číslom: 4 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
p. Tinková – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia: 
JUDr. Vavrinčík – vzhľadom na predchádzajúci bod, je teda možné upraviť rozpočet? 
Ing. Trúsik – nie je to potrebné, nakoľko faktúry nepreplácame priamo, ale ich nosíme na 
ŠFRB.  
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 527/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 527/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 13 
 (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 

 
7. Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové 

Mesto nad Váhom k 30.06.2022 
 

Návrh predložil: Ing. Miroslav Trúsik 
Materiál je pod poradovým číslom: 5 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
p. Tinková – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia: bez pripomienok.  
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 528/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 528/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 13 
 (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
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8. Správy o výsledku kontroly hospodárenia  
 

Návrh predložil: Mgr. Peter Bača 
Materiál je pod poradovým číslom: 6 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
p. Tinková – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila správy zobrať na vedomie. 
 
Diskusia: bez pripomienok 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 529/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ správy zobrali na vedomie. 
 
 Uznesenie č. 529/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 13 
 (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 

 
9. Odpovede na pripomienky poslancov     

 
Z posledného MsZ zostala nezodpovedaná otázka poslanca Mgr. Maleca, PhD. o kanalizácií 
pod kostolom. Odpovedal zástupca primátora Ing. Mašlonka – uvedený podnet bol presunutý 
na TVK a daný technický problém bol odstránený. 
 

10. Rôzne 
 

V bode rôzne postupne vystúpili: 
JUDr. Vavrinčík mal otázku na vysporiadanie so spoločnosťou Bolt, konkrétne pohľadávku 
300.000,- EUR. Odpovedal primátor mesta Ing. Trstenský, že uvedené je na súde. Ďalej sa 
poslanec JUDr. Vavrinčík dotazoval na kamerový systém, kde odpovedal zástupca primátora 
Ing. Mašlonka. 
JUDr. Vavrinčík mal ďalej otázku k úrazu pani, ktorá spadla na námestí. Odpovedal Ing. 
Mašlonka, že pani už adresovala svoj dopyt na mestský úrad. Nepotkla sa o kanalizáciu, ale 
uviedla, že o osvetlenie, ktoré je v strede námestia a vraj nesvietilo. Bude to riešiť naše právne 
oddelenie, ktoré sa s paňou skontaktuje. 
JUDr. Vavrinčík sa ďalej zaujímal o prepadnutý strop v spoločenskom dome a o zatekanie 
strechy. Vysvetlenie podal primátor mesta Ing. Trstenský. 
Ing. Antalová poďakovala činnosti MsVK, ktorá veľmi promptne zverejnila zoznam 
zaregistrovaných kandidátov do volieb 2022. K spoločenskému domu mala dotaz, či by bolo 
možné pri rekonštrukcii zvážiť aj oddelenie balkóna, aby sa dal prenajať aj samostatne, príp. 
využitie pod strechou.  
Ing. Antalová – ďalší dotaz mala k separácií odpadu na blížiacom sa jarmoku. Odpovedal Ing. 
Mašlonka – na tento rok, po 2-ročnom návrate sme zatiaľ neuvažovali o vratných pohároch. 
Predajcovia ale dostali rozhodnutie, podľa ktorého musia používať kompostovateľné riady. 
Ďalej p. poslankyňa pripomenula vŕzgajúcu trampolínu na Hájovkách a premnožených 
holubov. 
Ing. Vyzváry poďakoval za začatie rekonštrukcie pri garážach na Hájovkách. Súčasne sa pýtal, 
či by bolo možné pri tejto rekonštrukcii opraviť aj kúsok chodníka pri bytovom dome Považská 
4. Primátor mesta Ing. Trstenský odpovedal, že uvedené sa dorieši s Ing. Petkaničom.  
Ďalej sa diskusia viedla k otázke Ing. Vyzváryho na štúdiu organizácie dopravy. Odpovedal 
Ing. Petkanič a primátor mesta Ing Trstenský. Diskusia prešla do riešenia územného plánu 
a jeho digitalizácie, kde s faktickou poznámkou vystúpil JUDr. Vavrinčík. 
P. Mináriková poďakovala za rekonštrukciu cesty pod Zvonicou, vyzdvihla aj prístup Ing. 
Petkaniča. 
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Ing. Vidlička požiadal poslancov, aby po skončení MsZ ešte chvíľu zotrvali. Chcel by im 
predstaviť návrh riešenia, ako by mali fungovať komisie. Tento návrh by potom bol 
zapracovaný do rokovacieho poriadku MsZ. 
JUDr. Vavrinčík položil ešte otázku, ako sa pokračuje ďalej s kúpaliskom. Odpovedal primátor 
mesta Ing. Trstenský – v súčasnej dobe boli spracované všetky posudky, ktoré požadovala 
hygiena a boli predložené na RÚVZ. Všetko bolo v poriadku a bolo to odoslané na OÚ na 
odbor životného prostredia. Teraz má každá inštitúcia 30 dní na vyjadrenie. 
Ing. Špánik mal otázku k rozpočtu a financovaniu utečencov z Ukrajiny. Odpovedal Ing. Trúsik, 
že, každý mesiac referát sociálny spracováva informáciu o ubytovaní a posiela sa to na 
ministerstvo. To nám vzápätí pošle peniaze a my to len vyplácame ľuďom, ktorí ich 
ubytovávajú. 
Mgr. Vojtek na záver poďakoval Ing. Petkaničovi a aj riaditeľovi TSM za ich prácu. 
Ako posledný vystúpil náčelník MsP Ing. Madara, ktorý pozval prítomných na slávnostný 
program pri príležitosti 30. výročia založenia MsP. 
 
 

11. Záver 
 
Ing. Trstenský ukončil bod Rôzne. Poďakoval všetkým za účasť na 23. riadnom zasadnutí MsZ 
a zasadnutie MsZ ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Overovatelia: 
 
Ing. Miroslav Vidlička           ........................................................ 
 
 
Ing. Viera Vienerová            ........................................................ 
 
 
 
Zapísala: Ivana Madarová 


