
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta 

 

 

Zápis č. 1/2021 z výsledku hlasovania „per rollam“ 

 

Prítomní :   10 

Ospravedlnení:    0 

Neospravedlnení:   1 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 
2. Nakladanie s majetkom mesta 
 

 

K bodu č.1 

Predložený materiál Nakladanie s majetkom mesta v súčasnej pandemickej situácii 
COVID 19 februárové zasadnutie Komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho 
rozvoja mesta  bol odoslaný elektronicky všetkým členom na hlasovanie formou „per 
rollam“ dňa 18.02.2021. Hlasovanie bolo ukončené 24.02.2021 o 12,00 hod.. Hlasovacie 
lístky sú prílohou zápisnice. Jeden člen komisie JUDr. F. Vavrinčík neospravedlnil svoju 
neúčasť na hlasovaní. V rámci hlasovania neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

 

K bodu č.2 
Mgr. Šusteková predložila na schválenie  
 
 

A. Prenájom  majetku mesta – prípady hodné osobitného zreteľa 
 
Návrh na predĺženie podnájomných zmlúv podnájomcom v nebytových priestoroch        
                                                                                          
Navrhujeme posúdiť predĺženie podnájmov, ako prípady hodné osobitného zreteľa 
podnájomcom, ktorí si plnia svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorených podnájomných 
zmlúv a zachovanie ich prevádzok  je v súlade zo záujmami mesta a jeho občanov:  
 
1. Milan Daňo – PromoNet, 916 12 Lubina č. 18, IČO: 37 507 591 
požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 
811/1 v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 14,68 m² sú 
využívané na účel: poskytovanie služieb v oblasti webdizajnu. Cena za podnájom činí 
44,70 €/ m²/rok bez DPH.  
Podnájomca je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 2005. 
Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby 
uhrádza pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Navrhujeme predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
 

Priebeh hlasovania:  
Viera Nemšáková  schvaľuje 

Mgr. Peter Bača   schvaľuje 

Ing. Miroslav Trúsik schvaľuje 

Ing. Mária Horňáková  schvaľuje 

Ing. František Mašlonka  schvaľuje 

JUDr. Vladimír Fraňo LL.M. schvaľuje 



Mgr. Jaroslav Košťál  schvaľuje 

Ing. Štefan Rehák  schvaľuje 

Ing. Marián Topolčány  schvaľuje 

Ing. Eva Růžičková  schvaľuje 

Komisia predložený materiál schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
 
2.   Rastislav Vrátny,  Záhradnícka 3859/21A,  911 01 Trenčín, IČO: 35 178 183 
požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 
811/1 v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 200,93 m² sú 
využívané na účel: fotoslužba. Cena za podnájom činí 59,43 €/ m²/rok bez DPH.  
Podnájomca je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 1990. 
Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby 
uhrádza pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Navrhujeme predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
 

Priebeh hlasovania:  
Viera Nemšáková  schvaľuje 

Mgr. Peter Bača   schvaľuje 

Ing. Miroslav Trúsik schvaľuje 

Ing. Mária Horňáková schvaľuje 

Ing. František Mašlonka schvaľuje 

JUDr. Vladimír Fraňo LL.M. schvaľuje 

Mgr. Jaroslav Košťál  schvaľuje 

Ing. Štefan Rehák  schvaľuje 

Ing. Marián Topolčány  schvaľuje 

Ing. Eva Růžičková  schvaľuje 

Komisia predložený materiál schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
 
3.  ME – Tradex s.r.o.,  Severná 25,  915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 854 771 
spoločnosť požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. 1. 
mája  č. 309 v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 111m² sú 
využívané na účel: predajňa novín a časopisov, tabaku. Cena za podnájom činí 61,90 €/ 
m²/rok bez DPH.  
Spoločnosť je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2012. Finančné 
záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby uhrádza 
pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 

Navrhujeme predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 

 

Priebeh hlasovania:  
Viera Nemšáková  schvaľuje 

Mgr. Peter Bača   schvaľuje 

Ing. Miroslav Trúsik schvaľuje 

Ing. Mária Horňáková schvaľuje 

Ing. František Mašlonka schvaľuje 

JUDr. Vladimír Fraňo LL.M. schvaľuje 

Mgr. Jaroslav Košťál  schvaľuje 

Ing. Štefan Rehák  schvaľuje 

Ing. Marián Topolčány  schvaľuje 

Ing. Eva Růžičková  schvaľuje 

 Komisia predložený materiál schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
 
4. Miroslav Hluchý, Ul. Kpt. Uhra 1308/11, 915 01  Nové Mesto nad Váhom,  IČO:  

     46 590 790 
požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. Hviezdoslavovej č. 
2154 v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 31,40 m² sú 
využívané na účel:  predaj lahôdkových výrobkov, bagiet, rýchleho občerstvenia. Cena za 
podnájom činí 49,79 €/ m²/rok bez DPH.  
Podnájomca nebytové priestory dlhodobo užíva,  kompletne ich zrekonštruoval v roku 
2012 na vlastné náklady, pôvodné zariadenie odkúpil od spoločnosti Partners s.r.o. 
a Ryba Žilina s.r.o. Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má 
vyrovnané, platby uhrádza pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Navrhujeme predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 

 
 



Priebeh hlasovania:  
Viera Nemšáková  schvaľuje 

Mgr. Peter Bača   schvaľuje 

Ing. Miroslav Trúsik schvaľuje 

Ing. Mária Horňáková schvaľuje 

Ing. František Mašlonka schvaľuje 

JUDr. Vladimír Fraňo LL.M. schvaľuje 

Mgr. Jaroslav Košťál  schvaľuje 

Ing. Štefan Rehák  schvaľuje 

Ing. Marián Topolčány  schvaľuje 

Ing. Eva Růžičková  schvaľuje 

Komisia predložený materiál schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
 

5. Ľubica Urbanová - Salón Ľubica, 916 37 Kálnica 187, IČO: 32 785 143 
požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. Hurbanovej č. 
772 v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 54,56 m² sú 
využívané na účel: kozmetické služby. Cena za podnájom činí 55,95 €/ m²/rok bez DPH.  
Podnájomníčka je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 2006. 
Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby 
uhrádza pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Navrhujeme predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
 
 

Priebeh hlasovania:  
Viera Nemšáková  schvaľuje 

Mgr. Peter Bača   schvaľuje 

Ing. Miroslav Trúsik schvaľuje 

Ing. Mária Horňáková schvaľuje 

Ing. František Mašlonka schvaľuje 

JUDr. Vladimír Fraňo LL.M. schvaľuje 

Mgr. Jaroslav Košťál  schvaľuje 

Ing. Štefan Rehák  schvaľuje 

Ing. Marián Topolčány  schvaľuje 

Ing. Eva Růžičková  schvaľuje 

Komisia predložený materiál schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 

 
6. Kristína Tangelmajer, 916 11 Bzince pod Javorinou 127, IČO: 46 092 625  

požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. 1. mája 312 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 23,64 m² sú využívané 
na účel: kaderníctvo. Cena za podnájom činí 42,00 €/ m²/rok bez DPH.  
Podnájomníčka je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 2011. 
Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby 
uhrádza pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Navrhujeme predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
 

Priebeh hlasovania:  
Viera Nemšáková  schvaľuje 

Mgr. Peter Bača   schvaľuje 

Ing. Miroslav Trúsik schvaľuje 

Ing. Mária Horňáková schvaľuje 

Ing. František Mašlonka schvaľuje 

JUDr. Vladimír Fraňo LL.M. schvaľuje 

Mgr. Jaroslav Košťál  schvaľuje 

Ing. Štefan Rehák  schvaľuje 

Ing. Marián Topolčány  schvaľuje 

Ing. Eva Růžičková  schvaľuje 

Komisia predložený materiál schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
 

7. O-NET, s.r.o., Klčové 2088,  915 01 Nové Mesto nad Váhom,  IČO: 36 336 653 
spoločnosť požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. 
Klčové č. 2088 v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 26,38 
m² sú využívané na účel:  kancelárske priestory. Cena za podnájom činí 22,00 €/ m²/rok 
bez DPH.  
Spoločnosť je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku 2010. 
Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby 
uhrádza pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Navrhujeme predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 



Priebeh hlasovania:  
Viera Nemšáková  schvaľuje 

Mgr. Peter Bača   schvaľuje 

Ing. Miroslav Trúsik schvaľuje 

Ing. Mária Horňáková schvaľuje 

Ing. František Mašlonka schvaľuje 

JUDr. Vladimír Fraňo LL.M. schvaľuje 

Mgr. Jaroslav Košťál  schvaľuje 

Ing. Štefan Rehák  schvaľuje 

Ing. Marián Topolčány  schvaľuje 

Ing. Eva Růžičková  schvaľuje 

Komisia predložený materiál schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
 
B.  Predaj majetku mesta  

        Návrh na schválenie prevodu majetku mesta – predaj pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa p. Eleonóre Brázdilovej, bytom Vajanského 2000/17, Nové Mesto  
nad Váhom 
Predkladáme návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, 
v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona  č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a 
podľa čl.7 bod 8 Zásad hospodárenia s majetkom mesta a to časť  pozemku  parcela 
registra C KN č. 538/6  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 75 m², ktorá bola 
odčlenená Geometrickým plánom č. 455/2016 zo dňa 31.10.2016, vyhotoveným RMG – 
Ing. Rastislavom Miklášom, M. R. Štefánika 12, Nové Mesto  nad Váhom, úradne 
overeným Ing. Ľubicou Balažovičovou dňa 10. novembra 2016 pod č. 839/2016 
z pôvodnej  parcely registra C KN č. 538/3 ostatná plocha, nachádzajúcej sa na 
Vajanského ul. v Novom Meste nad Váhom, k. ú. Nové Mesto nad Váhom pani Eleonóre 
Brázdilovej, bytom Vajanského 2000/17, Nové Mesto nad Váhom, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa za cenu 50,11 €/m², čo pri výmere 75 m² činí 3 758,25 €,  zaokrúhlené 
znalcom na 3760 €. 
Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku bol schválený Mestským 
zastupiteľstvom uznesením č. 269/2020-MsZ zo dňa 08. decembra 2020, ako prevod 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 

Priebeh hlasovania:  
Viera Nemšáková  schvaľuje 

Mgr. Peter Bača   schvaľuje 

Ing. Miroslav Trúsik schvaľuje 

Ing. Mária Horňáková schvaľuje 

Ing. František Mašlonka schvaľuje 

JUDr. Vladimír Fraňo LL.M. schvaľuje 

Mgr. Jaroslav Košťál  schvaľuje 

Ing. Štefan Rehák  schvaľuje 

Ing. Marián Topolčány  schvaľuje 

Ing. Eva Růžičková  schvaľuje 

Komisia predložený materiál schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
 

         C. Zriadenie  vecného  bremena 
Návrh na zriadenie vecného bremena pre spoločnosť Západoslovenská distribučná 
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

Na základe zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl.4 
ods.3.18 Zásad hospodárenia s majetkom mesta predkladáme návrh na zriadenie 
vecného bremena na zaťaženie pozemkov vo vlastníctve mesta na Ul. Trenčianskej pre 
spoločnosť Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ktorá je 
investorom stavby s názvom:  „TN_ Nové Mesto nad Váhom, NNV, NNK“ s právom 
umiestnenia vzdušného a podzemného káblového NN vedenia v rozsahu určeným 
Geometrickým plánom č. 34125361-261/2020 zo dňa 11.11.2020 vyhotoveným 
GEOplánom Trenčín s.r.o.,  úradne overeným Ing. Ľubicou Balažovičovou dňa 19.11.2020 
pod č. G1-989/2020 na  pozemkoch vo vlastníctve mesta: 

- parcela registra C KN č. 2172/8  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7776 m², LV 
3160 

plocha vecného bremena v rozsahu ochranného pásma je 143,54 m², 
- parcela registra C KN č. 2171/1  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1239 m², LV 
7605. 



plocha vecného bremena v rozsahu ochranného pásma je  13,16 m² 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na 
zaťažených nehnuteľnostiach zriadenie a uloženie Elektroenergetických zariadení;  
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akékoľvek iné stavebné úpravy Elektroenergetických zariadení  a ich odstránenie 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena. 
Vecné bremeno sa navrhuje zriadiť odplatne za jednorazovú úhradu v celkovej výške 1060 
€, ktorá bola stanovená na základe Znaleckého posudku č. 1/2021 zo dňa 05.01.2021 
vyhotoveným Ing. Miroslavom Velkom, znalcom v odbore stavebníctva. 
 

Priebeh hlasovania:  
Viera Nemšáková  schvaľuje 

Mgr. Peter Bača   schvaľuje 

Ing. Miroslav Trúsik schvaľuje 

Ing. Mária Horňáková schvaľuje 

Ing. František Mašlonka schvaľuje 

JUDr. Vladimír Fraňo LL.M. schvaľuje 

Mgr. Jaroslav Košťál  schvaľuje 

Ing. Štefan Rehák  schvaľuje 

Ing. Marián Topolčány  schvaľuje 

Ing. Eva Růžičková  schvaľuje 

Komisia predložený materiál schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 
D.  Návrh na schválenie nezvyšovania ceny nájmu v nájomných zmluvách 
uzatvorených mestom a jeho organizáciami v dôsledku inflácie 
Mesto Nové Mesto nad Váhom má v uzatvorených nájomných zmluvách ustanovenie 
o možnosti zvýšenia ceny nájmu v prípade, ak počas doby trvania nájomného vzťahu 
dôjde k poklesu hodnoty platnej meny v dôsledku inflácie v porovnaní  so stavom za 
predchádzajúci kalendárny rok, zvýši sa cena  nájmu o výšku percenta inflácie meranej 
indexom rastu spotrebiteľských cien v SR pre nasledujúce obdobie, a to od 1. apríla 
kalendárneho roka. Pre stanovenie percenta inflácie je rozhodujúci údaj Štatistického 
úradu SR. 

Podľa potvrdenia Štatistického úradu SR miera inflácie  meraná indexom  spotrebiteľských 
cien  dosiahla v roku 2020 oproti predchádzajúcemu roku v priemere  1,9 %. 

Navrhujeme nezvyšovať v tomto roku výšku nájmu o percento inflácie v nájomných 
zmluvách uzatvorených mestom a jeho organizáciami, z dôvodu snahy udržať si 
doterajších nájomcov a z dôvodu opakovaných žiadostí nájomcov o zníženie nájmu, i z 
dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s Covid-19, v dôsledku ktorých museli 
podnájomcovia dočasne uzatvoriť svoje predajne a prevádzky. 
 

Priebeh hlasovania:  
Viera Nemšáková  schvaľuje 

Mgr. Peter Bača   schvaľuje 

Ing. Miroslav Trúsik schvaľuje 

Ing. Mária Horňáková schvaľuje 

Ing. František Mašlonka schvaľuje 

JUDr. Vladimír Fraňo LL.M. schvaľuje 

Mgr. Jaroslav Košťál  schvaľuje 

Ing. Štefan Rehák  schvaľuje 

Ing. Marián Topolčány  schvaľuje 

Ing. Eva Růžičková  schvaľuje 

Komisia predložený materiál schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 

 

E.  Obchodná verejná súťaž – návrh zmeny podmienok 
Návrh zmeny minimálnej ceny v schválenej  obchodnej verejnej súťaži na odpredaj 
nehnuteľností – Dom záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánošíkovej ul. v Novom Meste 
nad Váhom. 
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 204/2020-MsZ zo dňa 26.05.2020 schválilo spôsob 
prevodu obchodnou verejnou súťažou a podmienky ďalšieho kola obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj nehnuteľností – Dom záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánošíkovej ul. 
v Novom Meste nad Váhom, postavenej na parcele registra C KN č. 3673/2 zastavaná 
plocha a nádvorie a na parcele registra C KN č. 3674/11 zastavaná plocha a nádvorie 
a pozemky parcela registra C KN č. 3673/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 415 m² 



a parcela registra C KN č. 3674/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m², 
evidované Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom na LV 3160 
s tým, že OVS bude vyhlásená, až po vyriešení, resp. ukončení podnájomných zmlúv 
s doterajšími podnájomcami tak,  že v podmienkach súťaže je ustanovenie, že nový 
vlastník vstupuje do práv a povinností prenajímateľa vypustené.  
V Dome záhradkárov boli v podnájme dvaja podnájomcovia – Slovenský zväz záhradkárov 
(SZZ)  a Spoločnosť Gevis, s. r. o., ktorá  ukončila podnájom v mesiaci február 2021. SZZ 
je ochotný priestory uvoľniť po poskytnutí náhradných priestorov na schôdzkovú činnosť.  
Navrhuje sa zmena v podmienkach súťaže a to zníženie minimálnej ceny z 291.000 €,  
stanovenej Znaleckým posudkom č. 83/2019, o  20%  t. j. na cenu 232.800 €, ktorá bola 
zaokrúhlená na sumu 233.000 € podľa Znaleckého posudku č. 14/2021 vyhotoveného Ing. 
Elenou Trnkovou. 
Navrhuje sa zníženie ceny z dôvodu, že objekt je vo  zlom technickom stave, keďže sa 
dlhšiu dobu plánuje predať, nevykonávali sa tu dlhodobo opravy, ani údržba. Zatekajúca 
strecha, objekt je dlhodobo nevykurovaný. Základná oprava a údržba strechy a výmena 
okien by boli pre mesto veľmi nákladné a bez ďalšieho možného využitia neefektívne.  
Ostatné  súťažné podmienky zostávajú nezmenené. Ostáva v platnosti i podmienka, že 
OVS bude vyhlásená po ukončení podnájomných zmlúv a uvoľnení nebytových priestorov. 
 

Priebeh hlasovania:  
Viera Nemšáková  schvaľuje 

Mgr. Peter Bača   schvaľuje 

Ing. Miroslav Trúsik schvaľuje 

Ing. Mária Horňáková schvaľuje 

Ing. František Mašlonka schvaľuje 

JUDr. Vladimír Fraňo LL.M. schvaľuje 

Mgr. Jaroslav Košťál  schvaľuje 

Ing. Štefan Rehák  schvaľuje 

Ing. Marián Topolčány  schvaľuje 

Ing. Eva Růžičková  schvaľuje 

Komisia predložený materiál schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
 

F. Návrh pomoci podnikateľským subjektom za obdobie II. vlny pandémie 
V zmysle zákona č. 349/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o 
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov, MH SR prijalo nové podporné opatrenia pre zmiernenie 
ekonomickej situácie maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby, 
ktoré boli zasiahnuté výpadkom príjmov v rámci druhej vlny pandémie COVID-19 a 
ktoré sú povinne zatvorené alebo ich činnosť bola významne obmedzená. Prevádzky 
fungujúce v nájmoch, ktoré nie sú schopné vyplácať zmluvné nájomné, môžu žiadať 
o poskytnutie dotácie na úhradu nájomného. 
Rovnako ako v prvej vlne, dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v 
akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a 
nájomcom, maximálne však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého 
užívania.  
Vzhľadom k nastaveniu pravidiel o štátnej pomoci sa navrhuje max. zľava 50%, čo pre 
nájomcov predstavuje nulovú záťaž s úhradou nájomného za obdobie núteného 
zatvorenia prevádzky, t. j. za obdobie sťaženého užívania. 
Nájomná zmluva k predmetu nájmu musí byť účinná najneskôr k 1. augustu 2020, na 
zmeny k nájomnej zmluve, ktoré nastali po 31. auguste 2020 sa neprihliada. Žiadosť o 
dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet, t.j. dotácia na 
nájomné sa vypláca na účet prenajímateľa  a to elektronicky. Nájomca v tomto prípade 
bude povinný poskytnúť absolútnu súčinnosť pri podaní žiadosti.  
Žiadosti o Dotáciu na úhradu nájomného je možné podávať vždy len za obdobie 
sťaženého užívania, ktoré je stanovené v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu a 
podľa typu činnosti prevádzky nájomcu.  
Aktuálne dátumy jednotlivých sťažených období, ako ja podrobné podmienky sú bližšie 
vymedzené na webovej stránke MH SR www.najmy.mhsr.sk 

http://www.najmy.mhsr.sk/


Na základe uvedených opatrení sa navrhuje schváliť odpustenie nájomného vo výške 50 
% nájomného za obdobie sťaženého užívania podľa podmienok Ministerstva 
hospodárstva SR.   
 

Priebeh hlasovania:  
Viera Nemšáková  schvaľuje 

Mgr. Peter Bača   schvaľuje 

Ing. Miroslav Trúsik schvaľuje 

Ing. Mária Horňáková schvaľuje 

Ing. František Mašlonka schvaľuje 

JUDr. Vladimír Fraňo LL.M. schvaľuje 

Mgr. Jaroslav Košťál  schvaľuje 

Ing. Štefan Rehák  schvaľuje 

Ing. Marián Topolčány  schvaľuje 

Ing. Eva Růžičková  schvaľuje 

Komisia predložený materiál schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 

 
 

V Novom Meste nad Váhom, dátum 8.3.2021 

 

 

 

 

 

..............................................     ........................................... 

       Viera Nemšáková             Ing. Miroslav Trúsik 

       predseda komisie       tajomník komisie 

 

 

 

 

 

 

Príloha: hlasovacie lístky členov komisie 


