
Z á p i s n i c a 
 
z mimoriadneho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, 

konaného dňa 18.júla 2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní :       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní :  p.Hrách, PhDr.Kazda, Mgr. Pavlíček 
 
Prizvaní :        riaditelia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, zástupcovia MsP 
                        prednosta SÚS 
Program : 
1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. 2. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2013 
4. Schválenie uznesení, záver 
 

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
 

Mimoriadne  zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta Ing. Trstenský. 
Konštatoval, že je prítomných 22 poslancov MsZ a oboznámil prítomných  s programom 
mimoriadneho zasadnutia MsZ. Uviedol, že zvolaním mimoriadneho zastupiteľstva reaguje 
i naše mesto na aktuálnu situáciu v oblasti financovania miestnych samospráv, o šetrení 
a úsporných opatreniach v rozpočtových politikách miestnych samospráv. 
Minister financií SR vyjadril nespokojnosť akým spôsobom prebieha konsolidácia verejných 
financií. Podľa schválených rozpočtov miest ministerstvo konštatuje, že mestá ohrozujú 
konsolidáciu verejných financií a neplnia „Memorandum o spolupráci“, ku ktorému sa  
zaviazali,  že usporia takmer 137 miliónov eur do konca roka a súčasne neprekročia 
výdavky, ktoré mali schválené v roku 2012, mali teda  usporiť cca 5% osobných výdavkov 
a 10% výdavkov na tovary a služby. 
Zo strany poslancov neboli k predloženému návrhu vznesené žiadne pripomienky, poslanci 
hlasovaním program MsZ schválili (za 21, proti 0, 1 poslanec sa hlasovania zdržal). 
  Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta PhDr. Koreňa a Ing. Petra Košnára  ,  
zapísaním zápisnice poveril p. Vaňkovú, pracovníčku MsÚ.  
 

2. Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta predložil návrh  na zloženie návrhovej komisie  : 
                 Predseda :  Mgr. Tatiana Skovajsová 
                 Členovia :   Mgr. Jana Šteklerová, Miloš Klčo 

     Zo strany poslancov  neboli vznesené žiadne pripomienky, predložený návrh zloženia 
návrhovej komisie poslanci  jednohlasne schválili. 

 
3. 2. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2013 

 
Návrh na zmenu predložila Ing. Podhradská. 

Materiál je pod poradovým číslom 1. 
Ing. Podhradská uviedla, že predložený rozpočet je vyrovnaný, príjmy i výdavky sú 
rozpočtované v tej istej výške 13 326 578 €. 
Návrh je predkladaný na základe metodických zmien v rozpočtoch. Pri schvaľovaní rozpočtu 
na konci roka 2012 nebolo možné tieto zmeny premietnuť. 
Uviedla hlavné zmeny návrhu. 
Metodická zmena sa týka zníženia príjmov z dôvodu nevyčerpania finančných prostriedkov, 
ktoré mesto dostalo od štátu a nevyčerpalo (napr. na ZOS, útulok pre občanov bez 



prístrešia). Podľa novej metodiky tieto finančné prostriedky zvyšujú výdavkovú časť, takže 
suma, ktorú mesto štátu vráti musí byť upravená vo výdavkovej časti. Ďalšia zmena sa týka 
vykazovania hospodárskeho výsledku. Všetky položky sú napočítané na skutočnosť 
1.polroku 2013.  
Výdavky sú upravené hlavne v investičnej výstavbe, sú to úpravy , ktoré vyplynuli na základe 
verejných súťaží, participovaní prác, ktoré vykonávajú TSM. Ďalej nákup pozemku od 
Slovenského pozemkového fondu, výdavky SÚS. 
Ing. Trstenský doplnil informáciu o predkladanom návrhu zmeny rozpočtu. 
Uviedol, že metodiku ESA 95, podľa ktorej sa majú riadiť mestá a obce v oblasti financovania 
i napriek tomu, že je to európska metodika, považuje za nesprávnu a neobjektívnu. Podľa nej 
ak mestá hospodárili s prebytkom vytvárajú záporný hospodársky výsledok. Tie mestá, ktoré 
začali šetriť v roku 2013, tak ako to prikazovalo „Memorandum“ sú dobré, pretože 
konsolidujú, ale tie mestá, ktoré šetria dlhodobe, už v minulosti prijímali rôzne opatrenia, 
našetrené finančné prostriedky používajú na dokončovanie investičných akcií, tie mestá sú 
zlé. Tento prístup je scestný. Podľa uvedenej metodiky nie je možné použiť rezervný fond. 
Mestá, ktoré si šetrili sú tým poškodené. Mestá, ktoré vytvárajú podmienky pre svojich 
občanov sú teda v hospodárení hodnotené ako zlé, vytvárajú záporný hospodársky výsledok. 
Medzi takéto mestá, ktoré šetrili, dlhé roky sa správali zodpovedne patrí i naše mesto a na 
to, aby sme odstránili záporný výsledok hospodárenia je potrebné zvýšiť kapitálové príjmy. 
Upravujú sa kapitálové príjmy, objektivizovali sa niektoré investičné výdavky, podielové dane 
(MF v prípade nedodržania šetrenia je pripravené zmeniť podielové dane v neprospech miest 
a obcí), daň z nehnuteľnosti, úpravy v školstve, termínové vklady v bankách, dotácie od štátu 
na prenesené kompetencie. 
Na septembrovom zasadnutí MsZ mesto predloží zoznam majetku mesta, ktorý ponúkne na 
odpredaj. 
Predložil návrh na doplnenie ďalšej zmeny – rekonštrukcia chodníka na Ul. Čulenovej 
v hodnote 30 000,- €. Návrh poslanci jednohlasne schválili. 
Záverom svojho vystúpenia Ing. Trstenský  uviedol, že samospráva sa snaží šetriť, chce 
pomôcť zlepšiť stav verejných financií, dôležité však je, aby bola správna metodika, ktorou 
sa budú dosiahnuté úspory miest a obcí vykazovať. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.45/2013-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 

Uznesenie č. 45/2013-MsZ 

             (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

4. Schválenie uznesení, záver 
 

Uznesenie č. 45/2013-MsZ bolo poslancami odhlasované v bode 3.  
 
Ing. Trstenský poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie  mimoriadneho zasadnutia 
poslancov MsZ. 
 

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

 
Ing. Peter Košnár                                ................................................ 

 
PhDr. Alexander Koreň                      ................................................ 
 

Zapísala : Vaňková 


	Program :

