
 

 

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

 

 

 

 

 

Zápis č. 6/2019 

zo zasadnutia komisie zo dňa 22.11.2019 

 

 

Prítomných bolo 10 členov, ospravedlnený JUDr. V. Fraňo 

Prizvaní : Ing. J. Trstenský – primátor mesta 

    MUDr. M. Mora – II. zástupca primátora  

   Ing. M. Bača – hlavný kontrolór 

   Mgr. D. Hevery – vedúci OŠMaTk 

    Ing. R. Petkanič – vedúci OVRMD 

   Mgr. art. M. Volárová – riaditeľka MsKS  

   Mgr. Z. Kubrická – riaditeľka ZpS 

   Ing. A. Veselka – riaditeľ TSM 

 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom 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  

3. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom 

č. 1/2006 - o miestnom poplatku za komunálny odpad  

4. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom 

č. 9/2016 – o miestnych daniach  
5. Návrh VZN č. 5/2019 o participatívnom komunitnom rozpočte 
6. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 

1/2011 – o  poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne 
služby na území mesta  

7. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2019 – 4. zmena  
8. Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2020 – 2022  

9. Rôzne 

10. Záver 
 

 

K bodu č.1: 
Zasadnutie otvorila predsedníčka finančnej komisie pani Viera Nemšáková.  Privítala členov komisie, 

primátora mesta a prizvaných hostí a predložila na schválenie program komisie. Ing. Mašlonka žiadal doplniť 
bod č. 5 VZN 5/2019 o participatívnom rozpočte a body 5,6,7 prečíslovať na 6,7,8. Predsedníčka dala hlasovať 
o predloženom programe. Program komisie bol jednohlasne odsúhlasený. 

 

 

K bodu č.2: 
Predkladateľ Mgr. Hevery predložil návrh Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové 
Mesto nad Váhom 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. Po zodpovedaní otázok navrhol Ing. Bača aby v § 10 ods. 3 bola určená 
splatnosť príspevku.  



Komisia súhlasila zo zapracovaním tohto návrhu a predložený materiál jednohlasne schválila 
a odporučila MsZ-u prijať. 

 

 

K bodu č. 3: 
Predkladateľ Ing. Trúsik poinformoval o tom, že posledná úprava bola robená v roku 2013. TSM žiadajú na 
základe podstatného zvyšovania poplatkov za odvod do Envirofondu a zvýšení miezd vo verejnej správe od 
roku 2013 o 50 % ako i zvýšenie ostatných nákladov určiť nové sadzby pre právnické a fyzické osoby. 
Podrobne problematiku komunálneho odpadu vysvetlil a zodpovedal na otázky členov komisie Ing. Veselka. 

 
Po rozsiahlej diskusii komisia materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 

 

K bodu č. 4: 

Predkladateľ Ing. Trúsik predložil Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach. Väčšie vynútené výdavky 
a pomalší rast príjmov, to  sú výzvy ktorým aktuálne čelia aktuálne slovenské mestá. Legislatívne zmeny na 
úrovni štátu - novelizácia zákona o dani z príjmov fyzických osôb, novelizácia zákona o odpadoch, chodníková 
novela, povinná valorizácia miezd, obedy zadarmo, rekreačné poukazy postavili samosprávu pred otázku ako 
zabezpečiť výkon verejnej správy v rozsahu ich pôsobnosti aj pri očakávanom výpadku príjmov.  Všetky tieto 
okolnosti a v meste aj očakávaný výpadok príjmov z odvodu z hazardných hier nás nútia prijať nové 
predložené sadzby daní z nehnuteľností.  

 
Po rozsiahlej diskusii ( Ing. Rehák apeloval najme na nie vysoké zvyšovanie daní právnických osôb )   
komisia materiál schválila, hlasovaním ZA: 6 a ZDRŽALI SA: 4 materiál  odporučila MsZ-u prijať. 

 

 

K bodu č. 5: 

Predkladateľ Ing. Mašlonka poinformoval o predloženom VZN o participatívnom komunitnom rozpočte, najmä 
o zmenách odpracovaných 100 hodím a maximálnej výške príspevku 2 500 eur na jeden projekt.  

  
Po zodpovedaní otázok komisia materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 

 

K bodu č. 6:  

Ing. Mašlonka  predložil Dodatok č. 6 k VZN č.1/2011 o poskytovaní sociálnych služieb. Na otázku členov 
komisie odpovedala Mgr. Kubrická. 

Po zodpovedaní otázok komisia materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 

 

K bodu č. 7: 

Predkladateľ Ing. Trúsik predložil návrh 4. úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na 
rok 2019 kde celkové príjmy a výdavky sú rozpočtované vo výške  20 238 714 eur. Okomentoval jednotlivé 
upravené položky kde sú zreálnené príjmy. V oddelenie výstavky znižuje výdavky pri neuskutočnených 
akciách.  Školstvo zreálňuje výdavky v jednotlivých programoch.   

 
Po zodpovedaní otázok komisia materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 

K bodu č. 8: 

Predkladateľ Ing. Trúsik predložil Programový rozpočet mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2020 až 
2022 v celkovej výške 26 299 377 eur. Nakoľko nebol schválený štátny rozpočet  príjmové položky sme na 
rozpočtovali opatrne, vo výdavkoch je zapracovanie 10% navýšenie tarifných platov. Kapitálová výdavky sú 
na rozpočtované vo výške 8 633 124 eur.  

 

Po zodpovedaní otázok na niektorá kapitálové výdavky komisia rozpočet hlasovaním ZA: 9, ZDRŽAL 
SA: 1 prijala a odporučila MsZ-u prijať.   

 



K bodu č. 9: 

V bode rôzne Ing. Ružičková sa pýtala na rozmiestnenie volebných miestností v jej obvode. Ing. Mašlonka 
pozval všetkých na otvorenie adventu a zabíjačku. 

  

 

Na záver predsedníčka komisie p. Nemšáková poďakovala všetkým zúčastneným za účasť. 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dátum 25.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Viera Nemšáková              Ing. Miroslav Trúsik 

       predseda komisie               tajomník komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Prezenčná listina zo zasadnutia komisie  

 

 


