
 

 

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

 

 

Zápis č. 2/2021 

zo zasadnutia komisie zo dňa 28.4.2021 

 

 

Prítomní:    9 

Ospravedlnený :  1 

Neprítomný:  1 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 
2. Nakladanie s majetkom mesta 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom  
4. Návrh Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 8/2018-VZN 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 detí a žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  

5. Návrh na schválenie Dodatku č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové 
Mesto nad Váhom č. 9/2016 o miestnych daniach  

6. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2021 – 1. 
zmena - materiál  

7. Správa o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo 
vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2020 

8. Rôzne 
9. Záver 

 

 

K bodu č.1 
Zasadnutie Komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta otvorila 

predsedníčka pani Viera Nemšáková.  Privítala členov komisie a prizvaných hostí. Jeden 
člen komisie JUDr. V. Fraňo ospravedlnil svoju neúčasť a jeden člen Ing. M. Topolčány 
neospravedlnil svoju neúčasť na zasadnutí. 

 Predsedníčka predložila na schválenie program komisie, ktorý bol doplnený o jeden 
bod programu č.5. Program komisie bol jednohlasne odsúhlasený. 

 

K bodu č.2 
Mgr. Šusteková predložila na schválenie predĺženie nájmu NP  vo vlastníctve mesta, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa a to podnájomcovi 

 
Spoločnosti DNAM s.r.o Trenčín- predajňa textilu na Ul. Fr. Kráľa, za nezmenených 

podmienok, na dobu určitú 5 rokov, z tým, že sa do NZ doplní možnosť výpovede zo 
strany prenajímateľa z dôvodu rekonštrukcie priestorov a realizácie investičných zámerov 
mesta v tejto lokalite. 

 



Zámer prenajať majetok týmto spôsobom sa zverejňuje na dobu 15 dní pred  
schvaľovaním Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta.  
 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
K bodu č. 3 
Predkladateľ Ing. Trúsik predložil VZN č.2/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom spolu so 
spracovateľkou L. Zongorovou podrobne poinformovali o proteste prokurátora, ktorému 
navrhujú vyhovieť a zároveň p. Zongorová vypracovala nové VZN. 
 

 Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 

K bodu č.4 
Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 8/2018-VZN 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 detí a žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach predložil Mgr. Hevery, ktorý podrobne 
poinformoval. 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 

K bodu č. 5 
Predkladateľ Ing. Mašlonka predložil Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta Nové Mesto nad Váhom č. 9/2016 o miestnych daniach.  
 
Ing. Bača – navrhol aby oslobodenie platilo aj pre obchodné prevádzky a výmera bola 
limitovaná na  max.100 m2.  
 
Po krátkej diskusii viacerých členov komisie, komisia navrhuje dopracovať VZN 
o oslobodenie aj pre obchodné prevádzky a nesúhlasí s limitovaním plochy.  
 

Komisia materiál so zapracovanou zmenou jednohlasne schválila a odporučila 
MsZ-u prijať. 

 

K bodu č.6 
Predkladateľ Ing. Trúsik predložil Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové 
Mesto nad Váhom pre rok 2021 – 1. zmena. Poinformoval o jednotlivých príjmových 
a výdavkových položkách.  

 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 

K bodu č.7 
Predkladateľ Ing. Trúsik predložil Správu o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby 
a opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2020. 

 

Komisia predložený materiál zobrala na vedomie. 

 

 

 

 



K bodu č. 8 

V bode Rôzne  

Ing. Rehák – dal mimo témy finančnej komisie otázku,  či má mesto nejakú kompetenciu k 

vybudovaniu  priechodu pre chodcov na Trenčianskej ulici pri starej Vzduchotechnike.  

Cesta I. triedy patrí pod Slovenskú správu ciest, mesto nevlastní okolité pozemky. Mesto 
zobralo daný podnet na vedomie.   

 

V Novom Meste nad Váhom, dátum 3.5.2021 

 

 

 

 

 

 

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

       Viera Nemšáková             Ing. Miroslav Trúsik 

       predseda komisie       tajomník komisie 

 

 

Príloha: Prezenčná listina zo zasadnutia komisie  


