
Z á p i s n i c a 
 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 
dňa 2.decembra 2014 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní :       podľa prezenčnej listiny 
 
Prizvaní :        riaditelia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, zástupcovia MsP 
                        prednosta SÚS 
Program : 
 

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení  MsZ  
4. Správa o činnosti MsR medzi 22. a 23. zasadnutím MsZ 
5. Nakladanie s majetkom mesta 
6. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad      

            Váhom  č. 7/2012   –  O určení výšky finančných prostriedkov určených  na  
            prevádzku  a mzdy na žiaka základnej    umeleckej školy, poslucháča  
            jazykovej 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 Dodatku č. 3 k Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad      
           Váhom  č. 5/2011 – O miestnych daniach 
     8.   Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2015-     
           2017 
     9.   Návrh Dodatku č.2 k Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad      
           Váhom  č. 3/2008 – O určovaní názvov nových ulíc  
     10. Správy z následných finančných kontrol 
     11. Odpovede na pripomienky poslancov 
     12. Rôzne  
     13. Schválenie uznesení, záver 
 
 

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
 

23. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta Ing. Trstenský. 
Konštatoval, že je prítomných 24   poslancov MsZ a oboznámil prítomných  s programom 
zasadnutia MsZ.  Zo strany poslancov neboli k predloženému návrhu vznesené žiadne 
pripomienky, poslanci hlasovaním jednohlasne schválili program MsZ. 
  Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta PhDr. Patríciu Marákovú a PhDr.Juraja 
Kazdu,    zapísaním zápisnice poveril p. Vaňkovú, pracovníčku MsÚ.  Hovorcom  MsR   pre 23. 
zasadnutie MsZ bol určený Ing. Marián Topolčány. 
 

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie 
 
Primátor mesta predložil návrh  na zloženie návrhovej komisie  : 
                 Predseda :  Mgr. Jana Šteklerová 
                 Členovia :    MUDr. Dušan Ulahel, p.Miroslav Hrách 
 
     Zo strany poslancov  neboli vznesené žiadne pripomienky, predložený návrh zloženia návrhovej 
komisie poslanci  jednohlasne schválili. 
 
 



                 3.  Kontrola uznesení  MsZ 
 
Informáciu o kontrole plnenia uznesení MsZ predložil Ing. Bača.  

Materiál je pod poradovým číslom 1. 
Na 22. zasadnutí MsZ bolo prijatých  12 uznesení, ktorých plnenie je nasledovné: 

         Uznesenia č.67/2014-MsZ a 68/2014-MsZ - o predĺžení doby nájmu nehnuteľností 
uvedeným nájomcom PROWIN, s.r.o., Bratislavská 110, 921 01 Piešťany, na  Hurbanovej  
ul.  772 a  DentLook, s.r.o., Royova 22,   Nové Mesto nad Váhom, na Ul. 1. mája 311  boli 
splnené  uzatvorením dodatkom nájomnej zmluvy  medzi MsBP a žiadateľmi . 
Uznesenie č.69/2014 a 70/2014-MsZ o nadobudnutí nehnuteľností  pozemkov a stavieb  
obytný súbor Tematínska 2, Lokalita č. 103 - od  stavebníkov P.J.P.M. s.r.o. a spol. a PPKM 
spol. s r.o., Ľ. Podjavorinskej 2575/3B, Nové Mesto nad Váhom ako investor stavby „IBV – 
Nové Mesto nad Váhom – 30 RD +6BD, Bzinská ul. nie sú  splnené z dôvodu príprav a 
špecifikácie podkladov pre prevzatie. 
Uznesenie č. 71/2014-MsZ a 72/2014-MsZ o uzatvorení  zmlúv o prevode vlastníctva bytov 
medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a spoločnosťou Stabilit, s.r.o., Podjavorinskej 9, 
Nové Mesto Nad Váhom na kúpu bytového domu súpis. č. 6310, ktorého súčasťou je 49 
nájomných bytov a o prevode vlastníctva  technickej vybavenosti prislúchajúcej k domu je 
splnené tak, že kúpne zmluvy boli uzatvorené a na ich základe bude prebiehať ďalší postup 
prevodu . 
Uznesenie č.73/2014-MsZ – o nadobudnutí nehnuteľností - kúpu pozemkov od 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín parciel o výmere spolu 2920 m2 nie je splnené 
a jeho termín plnenia je do 31. 12.  2014, uvedený prevod bol už odsúhlasený 
zastupiteľstvom TSK. 
Uznesenie č. 74/2014-MsZ – o delegovaní zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri 
Materskej škole, Poľovnícka ul. 12 bolo splnené a uvedení zástupcovia sú členmi 
novozriadanej rady. 
Uznesenie č. 75/2014-MsZ -  o voľbách hlavného kontrolóra pripravuje prednosta mestského 
úradu v zmysle a v termínoch podľa uznesenia MsZ. 
Uznesenie č. 76/2014-MsZ  – o menovaní  do funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov 
v Novom Meste nad Váhom Mgr. Zuzany  Kubrickej bolo splnené  vydaním menovacieho 
dekrétu a uzatvorením pracovného pomeru.  
Uznesenia  č. 65/2014-MsZ a 66/2014-MsZ  – boli informačné  uznesenia bez ukladacej  
časti a   nadobudli účinnosť dňom podpísania primátorom mesta. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 
 
          Uznesenie č.77/2014-MsZ 
         viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
         (mandátová správa – prítomných  24  poslancov) 
 

4. Správa o činnosti MsR medzi 
22. a 23. zasadnutím MsZ 

 
Správu o činnosti MsR v období medzi 22. a  23.  zasadnutím MsZ, v ktorom MsR 

zasadala jedenkrát 20.novembra 2014, kedy sa konala 24. schôdzka MsR,  predložil 
prednosta MsÚ Ing. Dušan Današ.  Oboznámil poslancov s   podrobným prehľadom  
z rokovania 24.schôdzky MsR. 
Materiál je pod poradovým číslom 2. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 
 
          Uznesenie č.78/2014-MsZ 
         viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
         (mandátová správa – prítomných  24  poslancov) 



 
5. Nakladanie s majetkom mesta 

 
Mgr. Šusteková predložila návrhy na nakladanie s nehnuteľnosťami mesta, ktoré sa 

realizujú v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zákona o majetku obcí   
č.138/1991 Zb. v znení neskorších právnych úprav.  
Materiál je pod poradovým číslom 3. 
A. Predaj majetku mesta 

         1) Návrh na schválenie spôsobu  prevodu majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa zámenou pozemkov medzi Michalom Šimkom, Čachtická 2608/20, 
Nové Mesto nad Váhom a mestom Nové Mesto nad Váhom. 
Michal Šimko je vlastníkom nehnuteľnosti pozemku parcela registra C KN č. 5592/1, k. ú. 
Nové Mesto nad Váhom, na ktorom plánuje postaviť rodinný dom a pre jeho lepšie osadenie 
potrebuje od mesta získať pozemok označený ako parcela registra C KN č. 5592/2 o výmere 
263 m² záhrady zameraný geometrickým plánom č. 31321704/225-55/2014. 
Mestu ponúka časť svojej parcely zameranej citovaným geometrickým plánom ako parcela č. 
5592/4 o výmere 201 m² záhrady, ktorú bude mesto potrebovať pri výstavbe budúcej 
komunikácie.  Nakoľko pozemok vo vlastníctve mesta je značne svahovitý a ťažko prístupný 
v porovnaní s pozemkom v jeho vlastníctve, navrhujeme zrealizovať zámenu bez toho, aby 
ani jeden účastník zámeny druhému nič nedoplácal. 
Odôvodnenie: 
Navrhovaná zámena pozemkov vytvára lepšie podmienky pre budúcu výstavbu prístupovej 
komunikácie do územia funkčne určeného na výstavbu rodinných domov a pre žiadateľa 
lepšie osadenie rodinného domu vzhľadom na terénne podmienky a zvýšené nároky na 
technické riešenie. 
V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a  § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  MsZ 
schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce.  
Mesto navrhuje, aby MsZ túto zámenu pozemkov bola schválená ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol zverejnený na 15 dní pred  schvaľovaním 
prevodu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  
Stanovisko Komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM) 
predložil Ing. Topolčány – komisia odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Stanovisko MsR predložil Ing. Topolčány – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.79/2014-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             Uznesenie č.79/2014-MsZ 
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1 . 
             (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 
2) Návrh na schválenie  prevodu nehnuteľného majetku mesta – pozemku podľa § 9a 
ods.8 písm. b/ zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
Žiadosť spoločnosti MONOLIT SLOVAKIA, s.r.o., Nám. sv. Anny, Trenčín o odkúpenie 
nehnuteľností – časti pozemkov vo vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom 
nachádzajúcich sa na Komenského ul. v Novom Meste nad Váhom. Ide o časti pozemkov 
malej výmery, ktoré sa nachádzajú pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa. Pri kolaudácii 
stavby bolo zistené, že stavba zasahuje do pozemkov mesta, aj keď sa jedná o malú 
výmeru, je potrebné zosúladiť skutkový stav so stavom právnym. 
Časti pozemkov boli zamerané geometrickým plánom č. 44566727-038/2014 ako parcela č. 
4372/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2m² a parcela č. 4381/2 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1 m². Tieto pozemky boli odčlenené z pozemkov vo vlastníctve mesta a 



to parc. č. 4381 a parc. č. 4372, ktoré sú v správe Technických služieb mesta. 
K prevádzaným pozemkom bude zrušená správa. 
Uvedené parcely sú pod časťou budovy Polyfunkčný objekt – dom služieb. Presah zástavby 
oproti ploche vymedzenej v stavebnom povolení vznikol zmenou teplotechnických 
podmienok výstavby oproti stavu v čase vydania stavebného povolenia realizáciou 
zateplenia fasády. 
Navrhovaná cena vzhľadom k atraktivite lokality, kde sa pozemky nachádzajú  je 250 €/m².  
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  MsZ schvaľuje prevod  
majetku obce ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa.   
Ing. Topolčány – KFSM odporučila návrh schváliť, MsR odporučila návrh schváliť bez 
pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.80/2014-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             Uznesenie č.80/2014-MsZ 
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1 . 
             (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
B. Prenájom majetku mesta – prípad  hodný osobitného zreteľa                                                                                                                                
Návrh na predĺženie podnájomnej zmluvy podnájomcovi FILDEM  s.r.o.,  Nové Mesto 
nad Váhom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Podnájomca požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov, týkajúcej sa 
podnájmu  nebytových  priestorov  na  Hviezdoslavovej ul. 32/463  v  Novom  Meste  nad  
Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 39,00 m² sú využívané ako vzorková predajňa  
plastových okien a dverí  už  od  roku  2009. Cena  za  podnájom  činí  45,29 €/m²/rok bez 
DPH. 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 
podnájomnej zmluvy posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Uvedený podnájomca platí dohodnutý podnájom pravidelne v zmysle uzatvorenej 
podnájomnej zmluvy. 
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol  zverejnený na dobu 15 dní pred  
schvaľovaním podnájmu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej 
stránke mesta.      
Ing. Topolčány – KFSM odporučila návrh schváliť, MsR odporučila návrh schváliť bez 
pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.81/2014-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             Uznesenie č.81/2014-MsZ 
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2 . 
             (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 
 
C.  Návrh na schválenie podmienok  zmluvy o budúcej zmluve na  zriadenie vecného     
     bremena  pre spoločnosť Západoslovenská  distribučná a.s., Bratislava 
 
Ide o návrh na schválenie podmienok zmluvy o budúcej zmluve na zaťaženie pozemkov vo 
vlastníctve mesta vecným bremenom v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a podľa čl.4, ods.3.14 Zásad hospodárenia s majetkom mesta.  

V súvislosti s realizáciou stavby „Rozšírenie NN rozvodu na Ul. J. Kréna a Ul. J. 
Kollára“ v Novom Meste nad Váhom – umiestnenie káblových NN a VN rozvodov na základe 



Zmluvy o spolupráci č. 14/13300/023-ZoS požiadala Západoslovenská distribučná a.s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecných 
bremien na pozemkoch mesta . Ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú v trase uloženia NN 
a VN na Ul. J. Kréna a Ul. J. Kollára.  
Projekt stavby a realizácia stavby „Rozšírenie NN rozvodu na Ul. J. Kréna a Ul. J. Kollára“ v 
Novom Meste nad Váhom – napojenie trafostanice na Ul. J. Kréna s rozvodňovou skriňou 
RIS č. 175 na Ul. J. Kollára káblovým rozvodom NN a VN je budovaný v súlade so záujmami 
mesta pre napojenie objektov určených na rekonštrukciu a možnú novú výstavbu v bývalých 
kasárňach, z toho dôvodu navrhuje mesto schváliť  uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na 
zriadenie vecných bremien na pozemkoch mesta. Stavba, ktorú bude realizovať ZsE a.s., 
Bratislava, bude slúžiť pre rozvoj lokality mesta - bývalých vojenských kasární. Zmluva 
o zriadení vecných bremien bude uzatvorená najneskôr do šesť mesiacov od kolaudácie 
stavby. 
Mesto navrhuje, aby  hodnota vecných bremien, ktorými sa zaťažia pozemky vo vlastníctve 
mesta bola stanovená znaleckým posudkom. 
Ing. Topolčány – KFSM odporučila návrh schváliť, MsR odporučila návrh schváliť bez 
pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.82/2014-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             Uznesenie č.82/2014-MsZ 
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2 . 
             (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 
 
D.  Návrh na likvidáciu nehnuteľného  neupotrebiteľného  majetku  mesta   
v  zmysle  čl. 9 bod 2 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom. Ide o  
majetok, ktorý je pre mesto neupotrebiteľný , ktorý pre svoje úplné opotrebovanie alebo 
poškodenie, zastaranie alebo nehospodárnosť nemôže slúžiť svojmu účelu. Majetok sa 
nachádza v bývalých vojenských kasárňach na Bzinskej ulici v Novom Meste nad Váhom 
(objekty bývalého autoparku). V zmysle tohto článku sa za neupotrebiteľné považujú aj 
budovy a stavby, ktoré treba odstrániť v dôsledku havarijného stavu ohrozujúce osoby 
pohybujúce sa v uvedených priestoroch. Zoznam neupotrebiteľného majetku je evidovaný na 
liste vlastníctva č. 3160. Spolu zostatková účtovná hodnota tohto majetku je 198 625,60 €. 
S týmto majetkom  bude  naložené podľa  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení a  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom. 
Majetok mesta - stavby budú odstránené v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Ing. Topolčány – KFSM odporučila návrh schváliť, MsR odporučila návrh schváliť bez 
pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.83/2014-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             Uznesenie č.83/2014-MsZ 
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3 . 
             (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 
 
E.  Obchodná verejná súťaž  
Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta  obchodnou 
verejnou súťažou  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 nehnuteľností – skladov v areáli bývalých  vojenských skladov na 
Železničnej ulici v Novom Meste nad Váhom, zapísaných na LV 3160 v správe Okresného 
úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálneho odboru. 



Ide o 9. kolo OVS, objekty sú jednopodlažné a dvojpodlažné, podmienky i kúpna cena 
zostávajú nezmenené. 
Ing. Topolčány – KFSM odporučila návrh schváliť, MsR odporučila návrh schváliť bez 
pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.84/2014-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             Uznesenie č.84/2014-MsZ 
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3 . 
             (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 
 
Na záver predložila Mgr.Šusteková informáciu o výsledkoch vyhlásených obchodných 
verejných súťaží. 
 
1. Verejná obchodná súťaž- odpredaj budovy súpis. č. 6311 na parc. č. 3854/70 
ubytovňa 
Vyhlásená obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľnosti - budovy súpis. č. 6311 na 
parc. č. 3854/70 ubytovňa a pozemok pod budovou parcela registra C KN č. 3854/70 
zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1718 m² a uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom 
pozemku časť parc. č. 3854/1 bola úspešná,  do konca lehoty na predkladanie návrhov t.j. do  
27.10.2014 do 10,00 hod. (vrátane) doručil vyhlasovateľovi svoj návrh jeden navrhovateľ, 
ktorý splnil podmienky súťaže a stal a jej víťazom. 
Najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu  na kúpu nehnuteľností predložila spoločnosť STABILIT 
spol. s r.o., 4 Nové Mesto nad Váhom s navrhovanou cenou 620.000 €. 
 
2. Verejná obchodná súťaž – odpredaj budovy súpis. č. 6313 na parc. č. 3854/72 
administratívna stavba 
  Vyhlásená obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľnosti – budovy súpis. č. 6313 na 
parc. č. 3854/72 administratívna stavba a pozemok pod budovou parcela registra C KN 
č.3854/72 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 762 m² a uzatvorenie nájomnej zmluvy na 
prenájom pozemku časti parc. č. 3854/1 bola úspešná,  do konca lehoty na predkladanie 
návrhov t.j. do  27.10.2014 do 10,00hod. (vrátane) doručil vyhlasovateľovi svoj návrh jeden 
navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže a stal a jej víťazom. 
Najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu  na kúpu nehnuteľností predložila spoločnosť L U C A B. 
spol. s r.o., Prievidza s navrhovanou cenou 330.000 €. 
 
3. Verejná obchodná súťaž – odpredaj budovy súpis. č. 6337 na parc. č. 3854/98 sklad 
Vyhlásená obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľnosti – budovy súpis. č. 6337 na 
parc. č. 3854/98 sklad a pozemok pod budovou parcela registra C KN č.3854/98 zastavané 
plochy a nádvoria  o výmere 717 m² a uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku 
časti parc. č. 3854/1  bola úspešná, do konca lehoty na predkladanie návrhov t.j. do  
27.10.2014 do 10,00hod. (vrátane) doručil vyhlasovateľovi svoj návrh jeden navrhovateľ, 
ktorý splnil podmienky súťaže a stal a jej víťazom. 
Najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu  na kúpu nehnuteľností predložila spoločnosť L U C A B. 
spol. s r.o.,  Prievidza s navrhovanou cenou 85.000 €. 
Ing. Topolčány - MsR zobrala informáciu na vedomie. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.85/2014-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             Uznesenie č.85/2014-MsZ 
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4 . 
             (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 
 



  
 

6. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové 
Mesto nad Váhom  č. 7/2012   –  O určení výšky finančných 
prostriedkov určených  na prevádzku  a mzdy na žiaka základnej    
umeleckej školy, poslucháča jazykovej 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 dodatku predložil Mgr. Hevery. 
Materiál je pod poradovým číslom 4.  
Týmto dodatkom všeobecne záväzného nariadenia mesta sa upravuje výška niektorých 
mesačných príspevkov detí a žiakov, resp. ich zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach a určuje sa výška dotácie na mzdy a prevádzku 
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
s účinnosťou od 1.1.2015. Ide o nasledovné zmeny:   

1. Zvyšuje sa mesačný príspevok za dieťa materskej školy, ktorého zákonný zástupca 
poskytol čestné vyhlásenie na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane 
z príjmov FO obciam  materskej škole zriadenej iným zriaďovateľom, a za žiaka 
základnej umeleckej školy, ktorý poskytol takéto čestné vyhlásenie základnej 
umeleckej škole zriadenej iným zriaďovateľom, nakoľko tak mesto príde o príjem 
príslušnej časti výnosu dane z príjmov FO a náklady na činnosť dieťaťa alebo žiaka 
by uhrádzalo z vlastných zdrojov.   

2. Upravuje sa výška mesačného príspevku žiaka v 3 záujmových útvaroch centra 
voľného času. 

3. Spresňuje sa určenie výšky mesačného príspevku žiaka na činnosť záujmového 
útvaru počas letných prázdnin a spôsob určenia dátumu rozhodujúceho pre vek žiaka 
a dieťaťa 

4. Určuje sa výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia 
od 1.1.2015. 

Ing. Topolčány – KFSM odporučila návrh schváliť,  MsR odporučila návrh dodatku schváliť 
s pripomienkou. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.86/2014-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             Uznesenie č.86/2014-MsZ 
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4 . 
             (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 
 

7. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové 
Mesto nad Váhom  č. 5/2011 – O miestnych daniach 

 
Návrh dodatku predložil Ing. Trúsik.  

Materiál je pod poradovým číslom 5 . 
V uvedenom dodatku sú zmeny v §9, 11,21 a 27. 
Ing. Topolčány – KFSM odporučila návrh schváliť,  MsR odporučila návrh dodatku schváliť 
bez pripomienok. 
Diskusia :  
MUDr. Mora – predložil poslanecký návrh – doplniť do dodatku oslobodenie dane za psa, 
ktorého občan zobral z mestského útulku v tom roku kedy psa zobral z útulku a 
v nasledujúcom roku.. 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu – poslanci jednohlasne návrh schválili. 



Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.86/2014-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             Uznesenie č.86/2014-MsZ 
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4 . 
             (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 
 
 

8. Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na 
roky 2015-2017 

 
 Návrh predložil Ing. Trúsik.  
Materiál je pod poradovým číslom 6. 
Programový rozpočet mesta na rok 2015 navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke 
18 926 477 € vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je 
navrhnutý ako prebytkový vo výške 1 498 605 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so 
schodkom 6 112 300 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného 
fondu vo výške 2 877 925 €, úverom ŠFRB vo výške 2 112 500 € a prebytkom bežného 
rozpočtu. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) mesto rozpočtuje vo 
výške 376 730 €. Platby sú prepočítané v zmysle zmluvy o poskytnutí úveru zo ŠFRB za 
nájomné byty na Odborárskej ul., Karpatskej, Klčové, Záhumenice, Odborárskej ul. III. etapa 
a Čachtickej ul. I. a II. etapa., Južná ul., na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb 
na ul. Štúrovej, a na Konverziu kasární na bytový dom – 49 nájomných bytových jednotiek. 
Návrh rozpočtu na rok 2015- 2017 je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah 
medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných 
rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2016 – 2017 je rozpočtovaných vo výdavkovej 
časti rozpočtu 15 programov. Návrh Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad 
Váhom na roky 2016 – 2017 je uvedený v tabuľkovej časti. 
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 2016 – 2017 je súčasťou rozpočtu 
v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2016 – 2017 nie sú pre mesto záväzné a budú 
sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. 
Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2015 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad 
príjmov na rok 2015 vychádza z vývoja r. 2014 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. 
Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015 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 2015 zverejnených na 
internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2014. Podľa prognózy 
vývoja makroekonomických ukazovateľov na rok 2015 stav ekonomiky nie je veľmi 
optimistický a preto návrh rozpočtu je zostavený opatrne v jednotlivých položkách 
v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej časti. 
Ing. Trúsik v krátkosti oboznámil poslancov s hlavnými položkami vo výdavkovej i príjmovej 
časti. 
Ing. Topolčány – KFSM odporučila návrh rozpočtu schváliť,  MsR odporučila návrh rozpočtu 
schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.88/2014-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             Uznesenie č.88/2014-MsZ 
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5 . 
             (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 
 



 
9. Návrh Dodatku č.2 k Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové 

Mesto nad Váhom  č. 3/2008 – O určovaní názvov nových ulíc  
 
 Návrh predložila PhDr. Hejbalová. 
Materiál je pod poradovým číslom 7.  
Navrhovaným dodatkom mesto určuje názvy nových ulíc v dvoch lokalitách mesta a to 
v lokalite Ul.Bzinskej – Ulica Miroslava Ďuržu a v   lokalite Ul.Tematínskej – Ulica Viktora 
Bilčíka. 
Ing. Topolčány –  MsR odporučila návrh dodatku schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.89/2014-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             Uznesenie č.89/2014-MsZ 
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5 . 
             (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 
  
 

10. Správy z následných finančných kontrol 
 

Správy z následných finančných kontrol v Mestskom kultúrnom stredisku príspevkovej 
organizácie mesta a Technických službách mesta príspevkovej organizácie mesta Nové 
Mesto nad Váhom predložil hlavný kontrolór Ing. Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 8. 
Hlavný kontrolór predkladá podľa par. 18f, ods.1, písm.e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti. 
Ing. Topolčány – MsR zobrala správy na vedomie. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.90/2014-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             Uznesenie č.90/2014-MsZ 
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5 . 
             (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 
 
 

11. Odpovede na pripomienky poslancov 
 

Informáciu predložila PhDr.Hejbalová. Uviedla, že všetky pripomienky, ktoré poslanci 
vzniesli na zasadnutiach MsZ boli priebežne plnené, poďakovala všetkým poslancom, ktorí 
pracovali vo svojich volebných obvodoch, nesmierne si váži ich prácu. Vďaka patrí 
pracovníkom MsÚ, MsP,MsBP i TSM. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 
 

12. Rôzne  
 
V bode rôzne vystúpili : 
Ing. Trstenský informoval o liste Ing. Porieza,  doručený na MsÚ dňa 28.11.2014, ktorým 
oznamuje, že končí pracovný pomer vo funkcii riaditeľa Technických služieb mesta Nové 
Mesto nad Váhom dňom 31.12.2014.. Dôvodom ukončenia je odchod na starobný dôchodok. 
V zmysle zákona 369/1990 Zb. §11 l) mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta 
menuje a odvoláva riaditeľov organizácií mesta a je potrebné poveriť osobu, ktorá bude do 
zvolenia nového riaditeľa riadiť organizáciu. 



Ing. Trstenský poďakoval Ing. Poriezovi  za 19 ročnú prácu riaditeľa TSM, ktorú vykonával 
zodpovedne, bol dobrým ekonómom v organizácii, dokázal i po stránke finančnej riadiť TSM, 
v organizácii sa finančnými prostriedkami neplytvalo. Z hľadiska čistoty patrí naše mesto 
určite k tým lepším na Slovensku, za to mu patrí veľká vďaka. 
V ďalšom živote mu poprial veľa zdravia, šťastia, vyslovil presvedčenie, že bude mestu určite 
ešte nápomocný, v ďalšom období bude i členom komisie životného prostredia, kde využije 
odborné skúsenosti.  
Ing. Poriez poďakoval prítomným za spoluprácu, za pochopenie, 19 rokov bolo pre neho 
príjemných, snažil sa pracovať vždy zodpovedne. TSM majú svoje opodstatnenie, majú 
veľký rozsah činností. Mestu praje hlavne dobré riadenie, dobrých poslancov. Ešte raz 
poďakoval za spoluprácu a zaželal všetkým veľa zdravia, v prípade potreby rád pomôže 
svojimi skúsenosťami. 
Ing. Trstenský predložil návrh, aby bol od 1.1.2015 poverený riadením TSM Ing. Anton 
Veselka, doterajší prevádzkovo-ekonomický námestník  do voľby nového riaditeľa TSM. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.91/2014-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             Uznesenie č.91/2014-MsZ 
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5 . 
             (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 
 
Mgr. Pavlíček – požiadal riešiť najmä v zimných mesiacoch zmenu systému spínania 
verejného osvetlenia v meste (v ranných hodinách sú ulice slabo osvetlené, ľudí na 
prechodoch slabo vidno, napr. cesta od križovatky Mnešice smerom na stanicu je málo 
osvetlená, sú tam prechody pre chodcov, v ranných hodinách má vodič problém chodca 
vidieť). 
Ing. Trstenský – mesto sa bude týmto problémom zaoberať. 
Mgr. Skovajsová – požiadala o osvetlenie parkovacieho automatu  na Ul.Weisseho. 
Mgr.Šteklerová – na Ul. odborárskej je vybudovaný nový chodník na ľavej strane, bude 
mesto robiť i chodník na druhej strane ulice? 
Ing. Macúch – áno, je predpoklad po kladnej dohode mesta s SPP o finančnom príspevku na 
dokončenie chodníka (SPP realizovalo položenie plynového potrubia, mal urobiť úpravu 
povrchu chodníka liatym asfaltom, mesto chce robiť úpravu povrchu chodníka betónovou 
zámkovou dlažbou. Realizácia by mala byť v roku 2015. 
PhDr. Kazda – požiadal provizórne – vyštrkovaním upraviť chodník okolo „Bačovho dvoru“ 
z Ul. vysokej smerom na cintorín.  
 
 

13. Schválenie uznesení, záver 
 
Predsedkyňa návrhovej komisie Mgr. Šteklerová prečítala návrhy uznesení 

č.77/2014-MsZ a 78/2014-MsZ, ktoré neboli predmetom hlasovania. Poslanci uznesenia 
jednohlasne schválili (mandátová správa – prítomných 25  poslancov). 
 
Záverom Ing. Trstenský poďakoval všetkým prítomným za dobrú spoluprácu. Uviedol, že 
vnímal poslancov ako dobrý pracovný kolektív, ktorému záležalo na vývoji mesta, na tom, 
aby sa tu občanom dobre žilo. Veľmi si váži vzájomnú spoluprácu, hlavne to, že sa poslanci 
dokázali odosobniť od lokálnej politiky, nepozerali sa na to, z akej politickej strany sú a  
dokázali vzájomne spolupracovať v záujme ďalšieho rozvoja mesta. Spoločne dokázali  
vytvoriť kvalitné podmienky života občanom, či už to boli voľno časové aktivity, vybudovanie 
oddychových zón, rekonštrukcie ciest a chodníkov, realizácia programov v bytovej politike, 
rekonštrukcia spoločenského domu, vytvorenie podmienok pre starších občanov 
vybudovaním zariadenia pre seniorov a veľa, veľa ďalších úloh, ktoré boli vo volebnom 
období naplánované a ktoré sa podarilo splniť. 



Zvlášť poďakoval za spoluprácu v minulom volebnom období tým poslancom, ktorí sa 
rozhodli v ďalšom volebnom období nekandidovať, ale aj tým, ktorí v posledných 
komunálnych voľbách neuspeli. U niektorých poslancov išlo o 10 až 20 ročnú spoluprácu, 
ktorú si skutočne ako primátor veľmi váži. Vyslovil presvedčenie, že sa s niektorými určite 
stretne v ďalšom volebnom období pri plnení úloh v komisiách MsZ. 
Novozvoleným poslancom poprial, aby sa im spoločná práca darila, aby boli pre nové MsZ 
oporou a využili svoje skúsenosti v ďalšej práci. 
Poprial všetkým hlavne veľa zdravia a krásne prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich 
blízkych, v novom roku šťastie, zdravie a lásky, aby sa všetkým darilo v práci i osobnom 
živote. 
 
Ing. Trstenský ukončil rokovanie posledného zasadnutia MsZ volebného obdobia 2010-2014.  
 
 
 
 
 
 

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

 

     

Overovatelia : 
 
PhDr. Juraj Kazda                                 ........................................... 
 
PhDr. Patrícia Maráková                      ........................................... 
 

 

 

Zapísala : Vaňková 

 


