
 

 

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

 

 

Zápis č. 5/2021 

zo zasadnutia komisie zo dňa 06.09.2021 

 

 

Prítomní:    9 

Ospravedlnený :  1 

Neprítomný:  1 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 
2. Urbanisticko-architektonická štúdia s názvom: „Mestská plaváreň a letné kúpalisko 

Nové Mesto nad Váhom“  
3. 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. Vladimír Fraňo LL.M. ospravedlnil svoju neúčasť na zasadnutí. Jeden 
člen komisie svoju neúčasť neospravedlnil. 
Predsedníčka predložila na schválenie program komisie, ktorý bol jednohlasne 
odsúhlasený. 

 

K bodu č.2 

Ing. Milan Blaško podrobne poinformoval o procese vypracovania Urbanisticko – 
architektonickej štúdie s názvom „ Mestská plaváreň a letné kúpalisko Nové Mesto nad 
Váhom“ od spoločnosti 3linea, na základe architektonickej súťaže.  Na dnešnom stretnutí 
finančnej komisie treba zaujať stanovisko či pokračovať ďalej vo vypracovávaní 
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. V rozpočte na rok 2021 je schválená 
čiastka 250 000 eur. Ďalšia časť financií na projektovú dokumentáciu bude zahrnutá v 
rozpočte na rok 2022.  

 

Ing. Rastislav Petkanič oboznámil o stanovisku KVRM, ktorá svojím hlasovaním 
odporučila aby sa zabezpečilo vypracovanie projektovej  dokumentácia ako i ďalších 
úkonov nevyhnutných na realizáciu tohto diela.  

 

V diskusii sa Ing. Štefan Rehák spýtal na harmonogram vypracovania stavebnej 
dokumentácie.  

 

Ing. M. Blaško oznámil že harmonogram je vypracovaný, hoci máme sklz tri týždne nie je 
to problém, pretože v harmonograme je zahrnutá časová rezerva. 

   

Nakoľko neboli ďalšie otázky predsedníčka dala hlasovať o nasledovnom uznesení:  

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala predloženú dopracovanú urbanisticko-
architektonickú štúdiu „Mestská plaváreň a letné kúpalisko Nové Mesto nad Váhom“ 
v zmysle Zmluvy o dielo č. 12/2021/OV a odporúča, aby sa zabezpečilo vypracovanie 



projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie ako aj ďalších úkonov nevyhnutných 
na realizáciu tohto diela. 

 

Hlasovanie komisie:  

Za:9 

Proti:0 

Zdržal sa:0  
 

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

Na konci komisie predsedníčka p. Nemšáková poďakovala všetkým zúčastneným.  

 

V Novom Meste nad Váhom, dátum 7.9.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Viera Nemšáková             Ing. Miroslav Trúsik 

       predseda komisie       tajomník komisie 

 

 

Príloha: Prezenčná listina zo zasadnutia komisie  


