
Z á p i s n i c a 
 

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 
dňa 20.júna 2017 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní :       podľa prezenčnej listiny,  
 
Neprítomní :  Ing.  Ružičková, MUDr. Pavlovič 
 
Prizvaní :        riaditelia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, zástupca MsP 
                        prednosta SÚS, riaditeľka ZPS,  
Program : 
 

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení  MsZ  
4. Správa o činnosti MsR medzi 14. a 15.  zasadnutím MsZ 
5. Nakladanie s majetkom mesta 
6. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu 

projektov a na zabezpečenie spolufinancovania projektov v rámci výzvy MPRV 
SR IROP-PO2-SC222-2016-13 (zlepšenie technického vybavenia učební ZŠ) 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom 
č.7/2017, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad 
Váhom č.2/1998-VZN – Ustanovenie zoznamu skutočností tvoriacich predmet 
služobného tajomstva 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.8/2017 
            o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul.2039/12,   
            Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Odborárska  
            ulica č.1374/10 a Základnej školy, Odborárska ul.č.1374, Nové Mesto nad  
            Váhom vrátane jej súčastí a o zriadení Základnej školy s materskou školou,  
            Odborárska ul.č.1374,  Nové Mesto nad Váhom  

9. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad 
Váhom k 31.12.2016  

10. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok  
2017 – 1.zmena  

11. Správy z následných finančných kontrol  
12. Odpovede na pripomienky poslancov 
13. Rôzne  
14. Schválenie uznesení, záver 

 
1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 

 
15. zasadnutie MsZ otvoril a privítal prítomných primátor mesta Ing. Trstenský. 

Konštatoval, že je prítomných 23   poslancov MsZ a oboznámil ich   s programom zasadnutia 
MsZ. Zo strany poslancov neboli k predloženému návrhu vznesené žiadne pripomienky, 
poslanci hlasovaním jednohlasne schválili program MsZ. 
  Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta Bc. Jána Kudlíka a Ing. Vieru Vienerovú,   
zapísaním zápisnice poveril  p. Vaňkovú, pracovníčku MsÚ.  Hovorcom  MsR   pre 15. zasadnutie 
MsZ bola určená PhDr. Patrícia Maráková. 
  

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie 
 
Ing. Trstenský predložil návrh  na zloženie návrhovej komisie  : 
                 Predseda :  Viera Nemšáková 



                 Členovia :    Mgr. Atiana Skovajsová, Ing. Milan Špánik. 
Zo strany poslancov  neboli vznesené žiadne pripomienky, predložený návrh zloženia návrhovej 
komisie poslanci  jednohlasne schválili. 
 
                 3.  Kontrola uznesení  MsZ 

 
Informáciu o kontrole plnenia uznesení  zo 14. zasadnutia MsZ   konaného  25. apríla  

a mimoriadneho MsZ konaného 8. júna  2017 predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 1. 
Uznesenie č.195/2017-MsZ – o predĺžení podnájmu v nebytových priestoroch podnájomcom 
bolo splnené uzatvorením podnájomných zmlúv s : 
Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Nové Mesto nad Váhom a  
Pharmaceutical care s.r.o, Nové Mesto nad Váhom. 
Tretí žiadateľ o podnájom Zdenko Podhradský, Vaďovce ukončil podnikateľskú činnosť 
a zmluva nebola uzatvorená. 
Uznesenie č.196/2017-MsZ  -  o vyhotovení Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve  uzatvorenej 
medzi mestom ako prenajímateľom a  Mgr. Radovanom Kriškom T&R KRIŠKO 
TENNISSCHULE bolo splnené z dôvodu dojednávania podmienok zmluvy s nájomcom 
k dnešnému dňu.  
Uznesenie č.197/2017-MsZ  -  o uzatvorení zmluvy o nájme časti parcely registra C KN č. 
4066 ostatné spoločnosti KURIANM s.r.o., Nové Mesto nad Váhom za účelom vytvorenia 
oddychovej zóny, bolo splnené uzatvorením zmluvy. 
Uznesenia č.198/2017-MsZ až 206/2017-MsZ o schválení VZN a ich dodatkov boli splnené 
ich vyhlásením na úradnej tabuli mesta. 
Uznesenie č. 207/2017-MsZ – o kosení vodnej hladiny v RO ZV je plnené podľa textu 
uznesenia. 
Uznesenie č.193/2017-MsZ, 194/2017-MsZ, 208/2017-MsZ a 209/2017-MsZ – boli 
informačné a schvaľovacie  uznesenia bez ukladacej  časti alebo ich termín plnenia ešte 
neuplynul.  
Diskusia : bez pripomienok. 
Informáciu zobrali poslanci na vedomie. 
 
 Uznesenie č.210/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 

4. Správa o činnosti MsR medzi 14. a 15.  zasadnutím MsZ 
 

Správu o činnosti MsR v období medzi 14. a 15. zasadnutím MsZ, kedy sa konala 
15.schôdzka MsR dňa 7.júna 2017, predložil prednosta MsÚ Ing. Dušan Današ. Oboznámil 
poslancov s   podrobným prehľadom   rokovania 15.schôdzky MsR. 
Materiál je pod poradovým číslom 2. 
K predloženej správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky, poslanci MsZ 
zobrali správu na vedomie bez pripomienok. 

Uznesenie č.211/2017-MsZ 
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 

            (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 

5. Nakladanie s majetkom mesta 
 

Mgr. Šusteková predložila návrhy na nakladanie s nehnuteľnosťami mesta, ktoré sa 
realizujú v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zákona o majetku obcí   
č.138/1991 Zb. v znení neskorších právnych úprav.  
Materiál je pod poradovým číslom 3. 



1. Prenájom majetku mesta – prípad  hodný osobitného zreteľa 
Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov nájomcovi:  
ASENA, s.r.o., Stará Turá 
Spoločnosť požiadala o predĺženie Nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku č. 
1/2013/OPSM zo dňa 31.3.2014 v znení neskoršieho Dodatku č. 1, ktorou jej boli dané do 
nájmu pozemky vyčlenené v situačnom nákrese geometrického plánu č. 212/2012 
z pôvodnej parcely registra C KN č. 4054 záhrada o výmere 1245 m² na novovytvorené 
parcely spolu o výmere 368 m², nachádzajúce sa v Parku J. M. Hurbana vedľa „Kaviarne 
v parku“. 
Cena za nájom pozemkov je 1 € za rok s tým, že nájomca  hradí náklady na údržbu 
(kosenie) pozemkov a podieľa sa na ochrane a využiteľnosti prenajatých pozemkov. 
Mesto navrhuje  predĺžiť nájom pozemkov na dobu určitú a to na 5 rokov za nezmenených 
podmienok. 
Odôvodnenie: 
Nájomca na  prenajatých pozemkoch umiestnil športové a relaxačné zariadenia pre 
dospelých a deti ( zriadil petangové a detské ihrisko, osadil lavičky, vytvoril priestor na 
sedenie, ktorý slúži na občerstvenie pri využívaní osadených zariadení). 
Nájomca udržuje pozemky dané do prenájmu so starostlivosťou riadneho hospodárenia a  
užíva ich na prenajatý účel, aby prenajaté pozemky slúžili pre oddych a relaxáciu všetkých 
obyvateľov i návštevníkov mesta. 
V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v z.n.p.  a článku 8  bodu 1 písmena c)  – 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom navrhujeme predĺženie 
nájomnej zmluvy posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol zverejnený na dobu 15 dní pred  schvaľovaním 
nájmu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.         
P.Nemšáková – komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM) 
návrh odporučila schváliť. 
PhDr.Maráková – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.212/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh  jednohlasne prijatý. 
 
 
 Uznesenie č.212/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
          (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
2. Návrh na vystúpenie Mesta Nové Mesto nad Váhom zo Združenia pre rozvoj 
Považia, ako zakladajúceho člena zo záujmového združenia právnických osôb z dôvodu, že 
združenie nevykonáva žiadnu činnosť, preto zotrvanie mesta v nefungujúcom združení 
považujeme za neefektívne. 
Združenie  pre rozvoj Považia vzniklo 16.03.2001 (Rozhodnutie Krajského úradu v Trenčíne, 
odboru všeobecnej vnútornej správy č. 2001/02328-2 zo dňa 16.03.2001 o zápise do registra 
záujmových združení právnických osôb na dobu neurčitú).  
Jeho zakladateľmi boli mestá: Považská Bystrica, Púchov, Dubnica nad Váhom, Trenčín, 
Nemšová, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Nová Dubnica. 
Cieľom tohto združenia podľa stanov mal byť všestranný rozvoj regiónu Trenčianskeho kraja, 
ako veľkého územného celku, so zameraním sa na vzájomnú spoluprácu pri získavaní 
investorov na vybudovanie priemyselných parkov orientovaných na kvalifikovanú výrobu, 
vytváranie podmienok na kooperáciu a koordináciu potrebných činností, spolupráca 
v oblastiach a v aktivitách pri urbanistickom a hmotovom plánovaní, pri tvorbe štúdií, 
projektov a iných potrebných podkladov v intenciách zadaní Európskej únie. 
Nakoľko združenie nefunguje tak, ako bolo pôvodne plánované, ďalšie zotrvanie v združení 
nie je opodstatnené.  



P.Nemšáková – KFSM návrh odporučila schváliť. 
PhDr.Maráková – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.213/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh  jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.213/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2. 
            (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
3. Informácia o výsledku vyhlásených OVS 
Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností – skladov v areáli bývalých vojenských 
skladov na Železničnej ul. v Novom Meste nad Váhom, evidované Okresným úradom Nové 
Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom na LV 3160 bola neúspešná.  
Do konca lehoty na predkladanie návrhov, t. j. do 22.05.2017 nebol vyhlasovateľovi 
predložený ani jeden súťažný návrh. 
Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností –  stavba súpis. č. 10 – dom na Námestí 
slobody postavený na parcele č. 167 a pozemok parcela registra C KN č. 167 zastavané 
plochy a nádvoria  o výmere 762 m², evidované Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 
katastrálnym odborom na LV 3160 bola úspešná.  
Do konca lehoty na predkladanie návrhov, t. j. do 22.05.2017 bol vyhlasovateľovi predložený  
jeden súťažný návrh. Navrhovateľ splnil všetky predpísané náležitosti vyhlásené mestom 
Nové Mesto nad Váhom a ponúkol požadovanú najvyššiu kúpnu cenu vo výške 170 010 € . 
Mesto navrhuje  schváliť podmienky ďalšieho kola obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 
nehnuteľností a to zostávajúcich skladov v areáli bývalých vojenských skladov na 
Železničnej ul. za rovnakých podmienok, ako boli schválené v predchádzajúcom kole. 
P.Nemšáková – KFSM návrh odporučila schváliť. 
PhDr.Maráková – MsR zobrala informáciu na vedomie odporučila schváliť podmienky 
ďalšieho kola obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností, skladov v areáli 
bývalých vojenských skladov na Železničnej ul. za rovnakých podmienok, ako boli schválené 
v predchádzajúcom kole. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.214/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh  jednohlasne prijatý. 

 
Uznesenie č.214/2017-MsZ 
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2. 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 

         4. Návrh  na  schválenie  spôsobu  prevodu  majetku  mesta  z  dôvodu   hodného              
osobitného zreteľa  p. Alene Kucharovičovej, bytom Nové Mesto nad Váhom v zmysle § 9 
ods. 2 písm. a)  a   § 9a) ods. 8 písm. e) zákona  č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení a podľa  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Ide o pozemky zamerané 
geometrickým plánom č.31321704/225-22/2017 zo dňa 24.05.2017, ktorým sa odčleňujú 
z parciel vo vlastníctve mesta v celkovej výmere 39 m² a vkladajú sa do parcely, ktorá je vo 
vlastníctve žiadateľky Aleny Kucharovičovej, bytom Nové Mesto nad Váhom. 
Žiadateľka je vlastníčkou nehnuteľnosti, parcela registra C KN č. 32 o výmere 245 m² 
nachádzajúcej sa na ul. Benkovej v Novom Meste nad Váhom. Na časti pozemku parcela č. 
33 chce vybudovať oplotenie  a  časť parcely č. 4491 chce využiť na výstavbu rodinného 
domu. Navrhovaná cena pozemku bola stanovená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. 
Igorom Ištokom na sumu 50 €/m², čo pri celkovej výmere činí 1950 €. 
V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a  § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce. 
Navrhujeme, aby Mestské zastupiteľstvo tento spôsob prevodu vlastníctva schválilo ako 



prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom  rozhoduje  trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov. Pozemky sú pre mesto nevyužiteľné. 
P.Nemšáková – KFSM návrh odporučila schváliť. 
PhDr.Maráková – MsR  odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia :  
Ing. Kopunec – nebolo by vhodné spraviť chodník, alebo sprejazdniť cestu? 
Ing. Trstenský – pohyb áut je tu minimálny, i pri schválení odpredaja sa ráta s tým, že na 
zostávajúcom pozemku bude vybudovaná prejazdná asfaltová cesta. Zostávajúca časť má 
vyhovujúce parametre na jej realizáciu v budúcnosti. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.215/2017-MsZ. 
Hlasovanie : za 22, proti 0, jeden poslanec sa hlasovania zdržal. 
 

Uznesenie č.215/2017-MsZ 
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2. 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 

 
 

6. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
realizáciu projektov a na zabezpečenie spolufinancovania projektov 
v rámci výzvy MPRV SR IROP-PO2-SC222-2016-13 (zlepšenie 
technického vybavenia učební ZŠ) 

 
Návrh predložil Mgr.Hevery. 

Materiál je pod poradovým číslom 4. 
Na základe výzvy MPRV SR IROP –PO2-SC222-2016-13 na predkladanie projektov na 
budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základných školách 
mesto ako oprávnený žiadateľ predložilo projektové zámery na zlepšenie technického 
vybavenia odborných učební všetkých troch základných škôl vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti v rozsahu podľa ich potrieb. Realizáciou projektov v rámci tejto výzvy sa sleduje 
zlepšenie materiálneho a technického vybavenia základných škôl s cieľom zlepšenia 
výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov a zlepšenia podmienok na inkluzívne vzdelávanie.  
Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov na všetky 3 projekty je 219 586,74 
eur, z toho výška NFP predstavuje 208 607,40 eur a suma povinného spolufinancovania 
10 979,34 eur.  
Najväčší  rozsah aktivít a najväčší objem výdavkov predstavuje projekt v ZŠ na Tematínskej 
ulici, kde sa plánuje rekonštrukcia 6 odborných učební vrátane stavebno-technických úprav 
a obstarania potrebného vybavenia učební v celkovej sume 177 425,74 eur, z toho NFP 
predstavuje 168 554,45 eur a suma povinného spolufinancovania 8 871,29 eur.   
V ZŠ na Odborárskej ulici sa projekt zameriava len na rekonštrukciu učebne chémie 
a fyziky s rozpočtom 21 001 EUR, z toho výška NFP 19 950,95 EUR a spolufinancovanie 
v sume 1 050,05 EUR. 
V ZŠ na Ulici kpt. Nálepku je predmetom riešenia obnova počítačovej učebne s rozpočtom 
21 160 eur, z toho výška NFP predstavuje 20 102,- eur a suma povinného spolufinancovania 
1 058,- eur.  
Na základe kladného hodnotenia predložených projektových zámerov v prvom hodnotiacom 
kole sa mesto môže v ďalšom kole uchádzať o poskytnutie NFP predložením žiadosti o NFP, 
ktorého povinnou prílohou je uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení realizácie 
projektov, ich finančného zabezpečenia spolufinancovaním vo výške 5% z oprávnených 
nákladov na každý projekt a zabezpečenia financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov na projekty. 
PhDr.Maráková – MsR  odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrhy uznesení č.216/2017-MsZ, 217/2017-MsZ 
a 218/2017-MsZ. 
Hlasovanie jednotlivo o každom uznesení : uznesenia jednohlasne prijaté. 



 
Uznesenia č.216/2017-MsZ,  č. 217/2017-MsZ,  č. 218/2017-MsZ 
viď znenie uznesení, ako súčasť tejto zápisnice, str.3,4 . 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 

 
 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom 
č.7/2017, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové 
Mesto nad Váhom č.2/1998-VZN – Ustanovenie zoznamu skutočností 
tvoriacich predmet služobného tajomstva 

 
Návrh VZN predložil Ing. Današ. 

Materiál je pod poradovým číslom  5.  
Dôvodom na zrušenie uvedeného VZN je skutočnosť, že od jeho schválenia v roku 1998 po 
súčasnosť  došlo k zmene viacerých  právnych predpisov a tým VZN je v rozpore so 
zákonom č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a je preto potrebné ho zrušiť. Mesto nemá kompetenciu na tomto úseku 
vydávať žiadne VZN.  S vyše uvedenými skutočnosťami korešponduje i protest prokurátora 
zo dňa 12.4.2017 týkajúci sa platnosti predmetného VZN. 
PhDr.Maráková – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.219/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh  jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.219/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 
          (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom 
č.8/2017 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka 
ul.2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad 
Váhom, Odborárska ulica č.1374/10 a Základnej školy, Odborárska 
ul.č.1374, Nové Mesto nad Váhom vrátane jej súčastí a o zriadení 
Základnej školy s materskou školou, Odborárska ul.č.1374,   Nové Mesto 
nad Váhom  

 
Návrh predložil Mgr. Hevery. 
Materiál je pod poradovým číslom 6. 
Podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len zákon č. 596/2003) obec zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením školy 
a školské  zariadenia uvedené v týchto ustanoveniach zákona č. 596/2003. Podľa § 19 ods. 
1 zákona č. 596/2003 školu alebo školské zariadenie možno zriadiť až po jej zaradení do 
siete. Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 596/2003 rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj 
zriadeniu alebo zrušeniu elokovaného pracoviska. Podľa § 20 ods. 1, 2 a 9 zákona č. 
596/2003 sa školy rôzneho druhu a typu môžu spájať do jednej právnickej osoby, pričom 
spojeniu škôl musí predchádzať ich vyradenie zo siete a ich následné zrušenie. Škola, ktorá 
vznikla spojením základnej školy s predškolským zariadením, sa označuje názvom 
„Základná škola s materskou školou“. 
Mesto Nové Mesto nad Váhom všeobecne záväzným nariadením č. 5/2015-VZN po 
predchádzajúcom rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 
ministerstvo) o zaradení do siete škôl zriadilo k 1.9.2015 elokované pracovisko Materskej 
školy, Poľovnícka ul. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom v priestoroch základnej školy na 
Odborárskej ulici č. 1374/10. Od 1.9.2016 bola rekonštrukciou ďalších nevyužitých priestorov 



základnej školy rozšírená kapacita elokovaného pracoviska MŠ na 2 triedy. V zmysle 
organizačného poriadku materskej školy je toto elokované pracovisko riadené 
prostredníctvom zástupkyne riaditeľky materskej školy pre elokované pracovisko na 
Hurbanovej ulici. Materská škola užíva priestory základnej školy na činnosť svojho 
elokovaného pracoviska na základe nájomnej zmluvy, pričom uhrádza základnej škole 
alikvotnú časť prevádzkových nákladov. 
S cieľom zefektívnenia riadenia, financovania a prevádzky tohto pracoviska materskej školy 
sa navrhuje vykonať zmenu v sieti škôl v súlade so zákonom č. 596/2003, ktorá spočíva 
v zrušení elokovaného pracoviska materskej školy a jeho následnom spojení so základnou 
školou na Odborárskej ulici č. 1374/10 do jednej právnickej osoby s názvom Základná škola 
s materskou školou, Odborárska ulica č. 1374, Nové Mesto nad Váhom. Začiatok činnosti 
spojenej školy sa navrhuje od 1.9.2017, avšak v zmysle zákona č. 596/2003 možno spojenú 
školou zriadiť až po rozhodnutí ministerstva o zaradení do siete. Z tohto dôvodu sa účinnosť 
všeobecne záväzného nariadenia mesta viaže na rozhodnutie ministerstva o zaradení školy 
do siete. 
PhDr.Maráková – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia :  
Mgr. Bača – dotkne sa táto zmena  znižovania stavu pracovníkov, nevnikne priestor na 
zavedenie diétneho stravovania pre deti, ktoré majú rôzne zdravotné problémy? 
Mgr. Hevery – dopad na znižovanie zamestnancov nie je,  zamestnankyne MŠ, ktoré pracujú 
na tomto pracovisku sa stávajú automaticky zamestnancami nového právneho subjektu. 
V zmysle Zákonníka práce dôjde k prechodu práv a povinností pracovno-právnych vzťahov. 
Otázka diétneho stravovania nie je podmienená týmito úkonmi, ktoré sa idú vykonať v oblasti 
sietí škôl, poskytovanie diétneho stravovania stačí vykonať príslušným rozhodnutím 
a financovaním nákladov na takúto činnosť. 
Ing. Vyzváry – aké sú teda výhody zriadenia elokovaného pracoviska. 
Mgr.Hevery – ide o výhody v riadiaco-organizačnej oblasti, oblasti financovania, ľahšieho 
prechodu detí z MŠ do ZŠ. 
Mgr. Šteklerová – návrhom sa zaoberala komisia školstva, mládeže a športu, ktorá tento 
návrh jednoznačne podporila. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.220/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh  jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.220/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4 . 
           (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 

9. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto 
nad Váhom k 31.12.2016  

 
Správu predložil Ing. Trúsik 
Materiál je po poradovým číslom 7. 
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2016 je vypracovaná 
v zmysle § 16 ods.5  zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov. Podľa ekonomických výsledkov v zmysle §4 
ods.3 písm. b) zákona 369/90 o obecnom zriadení a § 16 os.6 zákona č583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je 
predkladaný záverečný účet k 31.12.2016. 
Mesto splnilo príjmy vo výške 15 051 181,- € a výdavky čerpalo vo výške 14 470 611,-€, 
TSM splnili výnosy vo výške 4  653 347, € a náklady čerpali vo výške 4 580 777,-€ a MsKS 
splnilo výnosy vo výške 524 828,-€ a náklady čerpalo vo výške 519 679,-€. 
Mesto prevzalo prebytok za rok 2016 vo výške 523 428,84 €, ktorý v zmysle § 16 ods.6 
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zdrojom rezervného fondu. 



Súčasťou správy je stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2016, 
ktorý odporúča mestskému zastupiteľstvu záverečný účet mesta za rok 2016 schváliť bez 
výhrad a záverečná správa nezávislého auditora, v ktorej je konštatované, že mesto konalo 
v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 
P.Nemšáková – KFSM odporučila správu schváliť bez pripomienok. 
PhDr.Maráková – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia :  
Ing. Jakovlev, Mgr.Bača – hodnotiacu správu hodnotia veľmi pozitívne, zo správy vyplýva, že 
mesto hospodári dobre s s finančnými prostriedkami nakladá zodpovedne. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.221/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh  jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.221/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5 . 
           (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 

10. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na 
rok 2017 – 1.zmena  

 
Návrh predložil Ing. Trúsik. 

Materiál je pod poradovým číslom 8 . 
V zmysle § 14 ods.1 zák.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je predkladaná 1.zmena programového rozpočtu 
mesta na rok 2017. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu 
sú rozpočtované vo výške 22 294 510 €. Podrobne oboznámil prítomných s konkrétnymi 
zmenami v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu. 
P.Nemšáková  - KFSM odporučila schváliť návrh na zmenu rozpočtu bez pripomienok. 
Mgr. Maráková – MsR návrh odporučila schváliť s pripomienkami. 
Ing. Trstenský  doplnil návrhy úpravy v programoch 7.5 a 7.7.  
Program 7.5 – parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ulici. Mesto má spracovanú 
projektovú dokumentáciu s výkazom výmer, ktorý bol ocenený v rozpočte mesta na rok 2017 
na 300 000,- €, na základe výkazu výmer sa zvyšuje rozpočet o 100 000,- €. V tejto lokalite 
by malo byť vytvorených cca 90 parkovacích miest, tým by malo dôjsť k sprejazdneniu Ulíc 
Jánošíkovej a športovej, problém s parkovaním by mal byť vyriešený. Pre obyvateľov, ktorí 
žijú v prepoji týchto dvoch ulíc je to určite prínos. Mesto tu vybuduje oddychovú zónu, budú 
zrekonštruované detské ihriská, nové verejné osvetlenie, upravená verejná zeleň. 
Program 7.7 – parkoviská a oddychová zóna na Ul.Klčové. Mesto dokončuje rekonštrukciu 
priestorov pre Technické služby mesta an Ul.železničnej a banskej. Po odsťahovaní bude 
priestor TSM pripravený na zbúranie, ide celkove o plochu 1 ha, administratívna budova 
zostáva. Na tejto ploche bude vytvorených 99 parkovacích miest a 17 bude vytvorených pred 
administratívnou budovou. I tu bude vytvorená oddychová zóna, viacúčelové ihrisko, detské 
ihriská, verejná zeleň. Tu sa znižujú z časových dôvodov posunu investičného zámeru 
finančné prostriedky o 100 000,-€. 
Diskusia : 
Mgr. Pavlíček – má mesto v pláne urobiť na Ul.Jánošíkovej cyklochodníky? 
Ing. Trstenský – nie, bude tu chodník po pravej strane, je to vlastne uzatvorené územie, 
prepojenie tu nebude, prístup je len z Jánošíkovej ulice. 
Ing. Vyzváry –  kedy sa plánuje rekonštrukcia plochy pri železničnej stanici, má mesto 
v pláne zrekonšruovať aj parkoviská na Ul.Považská a M.Chrásteka? 
Ing. Trstenský – mesto ešte stále nemá kúpené pozemky od Železníc SR, kúpna zmluva 
zatiaľ nie je podpísaná. Mesto má pripravené návrhy – plánuje tu vybudovať odstavnú plochu 
pre automobily. Čo sa týka úpravy parkovísk – primátor bude osobne rokovať s poslancom.  
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.222/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh  jednohlasne prijatý. 
 



 Uznesenie č.222/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6 . 
           (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 

11. Správy z následných finančných kontrol  
 
Správy predlložil hlavný kontrolór mesta Ing. Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 9 . 
Hlavný kontrolór predkladá podľa par.18 f,ods.1, písm. d zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení MsZ správy o výsledkoch kontroly. V súlade s týmto ustanovením sú predkladané 
správy. Obsah kontrol je podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 18d. 
Ing. Bača oboznámil poslancov s predmetom, priebehom a výsledkom kontroly v Meste 
Nové Mesto nad Váhom a Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom. 
Hovorkyňa MsR : MsR zobrala správu na vedomie. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.223/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh  jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.223/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6. 
          (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 

12. Odpovede na pripomienky poslancov 
 
PhDr. Hejbalová odpovedala na pripomienky poslancov vznesených na ostatných 

zasadnutiach MsZ. Uviedla, že všetky pripomienky sú riešené v gremiálnej porade mesta. 
Materiál je pod poradovým číslom 10. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie bez pripomienok. 
 

13. Rôzne  
V bode rôzne vystúpili :  
Ing. Trstenský predložil, v zmysle záverov mimoriadneho zasadnutia MsZ z 8.6.2017 – 
uznesenie č.224/2017-MsZ, návrh 11 člennej komisie, ktorá bude posudzovať predložené 
návrhy firmou Bolt, s.r.o. a  mestskému zastupiteľstvu navrhne ďalší možný postup 
fungovania Zelenej vody.  
Diskusia : bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.224/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh  jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.224/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6. 
          (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
Ing. Vyzváry – podal návrh, aby sa mohli zasadaní tejto komisie zúčastňovať i iní poslanci, 
ktorí by mali záujem. 
Ing. Trstenský – osobne si myslí, že každý poslanec sa môže zúčastňovať takýchto rokovaní, 
je to už na menovanej komisii, aby si stanovila svoje pravidlá. 
Ing. Jakovlev – upozornil na neplnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy medzi mestom a p. 
Mgr. Radovan Kriško T&R KRIŠKO TENNISSCHULE. Jednou z podmienok bolo vybudovať 
pieskové volejbalové ihrisko. Od 6/2016 prebehlo niekoľko rokovaní či už na úrovni p.Krišku 
s prezidentom volejbalového klubu, ako aj na úrovni mesta. Ihrisko doposiaľ nie je 
vybudované, požiadal primátora mesta o doriešenie tohto problému. Volejbalisti musia 
trénovať na inom komerčnom ihrisku. 
Ing. Trstenský – osobne bude tento problém riešiť v časovom termíne do 2 týždňov. 



Mgr. Pavlíček – požiadal riešiť požiadavky občanov zo stretnutia poslancov s občanmi : 
nedoriešený prístup áut do areálu ZŠ Ul.odborárska, Ul.tehelná – pretrvávajúci problém 
vybudovania chodníka a Ul.Pod zvonicou – úprava prašnej cesty, vybudovanie verejného 
osvetlenia, zákaz prejazdu z Ul. Trenčianskej. 
Ing. Trstenský – prístup automobilov do areáli ZŠ bude riešený počas prázdnin,  chodník na 
Ul.tehelnej bude mesto riešiť, v súčasnosti sú iné prioritné investície, mesto chce túto 
investíciu vykonať do roku 2018.  Čo  sa týka Ul.Pod zvonicou, o probléme mesto vie. 
Je však potrebné povedať, že mesto v roku 2010 vydalo záväzné stanovisko pre majiteľov 
pozemkov, v ktorom je uvedené, že pri predaji pozemkov stavebníkom mesto nebude 
budovať cesty, chodníky ani verejné osvetlenie, toto stanovisko platí dodnes. Ulica Pod 
zvonicou je cesta verejná, nie je možné zakázať prejazd automobilov.. 
Ing. Jakovlev – poukázal na problém obyvateľov na Ul.Bzinskej ( novovybudovaná bytová 
lokalita) pre týchto občanov neexistuje bezpečný prechod do mesta. V budúcnosti by sa dal 
riešiť problém vybudovania chodníka pripojením z kasární. 
Ing. Trstenský – je to obdobný prípad ako na Záhumeniciach, mesto malo v tomto prípade 
trvať na tom,  že investor vybuduje chodník, mesto v roku 2017 neplánuje s takouto 
investíciou. 
Ing. Čechvalová –  zo stretnutia MČ vzišiel návrh od občanov, aby mesto zvážilo 
premiestnenie predajného stánku s pukancami, ktorý je na Námestí slobody, holuby sa tam 
práve preto zdržujú. 
PhDr. Kazda –  pripomienka občanov Ul.zelenej (dom najbližšie k podjazdu na 
Ul.Piešťanskej)), riešiť prašnosť a hluk umiestnením podobnej bariéry ako je pri Kauflande, 
pri kruhovom objazde. 
Opakujúca sa požiadavka občanov zo Samôt – v budúcnosti riešiť prepoj Ul.južnej 
a železničnej vzhľadom na preťaženosť Ul.vinohradníckej. Bytové domy pri trhovisku – 
občania požadujú riešiť dopravný problém počas trhu hlavne v sobotu, uvažovať o zmene 
úpravy voľného parkovania na Ul.Hviezdoslavovej  od soboty od rána (teraz je 
v popoludňajších hodinách). 
Ing. Trstenský – je to verejná komunikácia, občania sa musia vzájomne rešpektovať. 
Mgr. Skovajsová  - aby sa predišlo k zdevastovaniu detských ihrísk na Hájovkách podala 
návrhy na umiestnenie piktogramov - zákaz fajčenia pri ihriskách, vstup deťom do 12 rokov. 
Ďalej by bolo vhodné osadiť v blízkosti ihrísk , ale i v celom sídlisku Hájovky smetné koše. 
Ing. Vyzváry – požiadavka občanov – parkovať na Ul.Tematínskej na jednej strane ulice, ako 
pokračuje výstavba nového ihriska na Hájovkách, poďakoval za osadenie lavičiek v tejto 
lokalite. 
Ing. Trstenský – na ľavej strane Ul.Tematínskej, z pohľadu Ulice športovej, odstráni mesto 
dopravné značky tak, aby mohli občania parkovať po celej dĺžke ulice. Čo sa týka detského 
ihriska, mesto má problém s dodávateľom, robí  všetko pre to, aby bolo čo najskôr 
zrealizované. 
Mgr. Bača – poďakoval za promtné riešenie odstránenia, vyčistenia námestia pred múzeom 
od holubých exkrementov. Tlmočil poďakovanie za výborný výber hudobnej produkcie počas 
Dňa mesta, pozval prítomných na súťaž vo varení gulášu, ktorá sa bude konať v sobotu 
24.6.2017  pred Rybárskym domom na Zelenej vode. 
Bc. Kudlík  - predložil požiadavku občanov na odstránenie múra medzi bytovkami na 
Ul.odborárskej č.21 a 22, v priestore sa zgrupujú mladí ľudia, je tu neporiadok, zápach, nie je 
zabezpečený vstup záchranným zložkám v prípade mimoriadnej udalosti a pod. 
Detské ihriská v tejto lokalite sú poškodené, TSM nevykonávajú úpravu, pre deti sú 
nebezpečné. Prevádzkovateľ by ich mal v pravidelných termínoch kontrolovať, ihriská 
nespĺňajú technické parametre, mieni s tým mesto niečo robiť? Majú TSM harmonogram 
kontroly? 
Ing. Veselka – detské ihriská kontrolujú, majú pripravené návrhy i na odstránenie. 
Bc. Kudlík – aký je termín odstránenia? 
Ing. Trstenský – problémom sa budeme zaoberať, mesto prijme úlohu na GP, kde riaditeľovi 
TSM bude uložená úloha, aby predložil správu o technickom stave ihrísk, potom sa rozhodne 



ako bude mesto ďalej postupovať, či bude ihrisko opraviteľné, alebo odstránené časti ihriska, 
alebo celé.  
O odstránení múra na Ul.Dibrovovej mesto vie, občania  mesto oslovili listom, bude sa týmto 
problémom zaoberať. 
Mgr. Šteklerová – vyslovila poďakovanie TSM, ktoré poskytli náterový materiál na detské 
ihrisko v Mnešiciach, občania si ho sami obnovili. 
MUDr. Mora – upozornil na parkovanie na Ul.Piešťanskej, od podjazdu smerom k hotelu 
Javorina. V popoludňajších hodinách, keď skončia pracovné smeny v bývalom Emersone 
dochádza ku kolíznym situáciám. Motorové vozidlá ktoré parkujú kolmo na vozovku cúvajú 
do hlavnej cesty. Ak by sa tu vyznačilo pozdĺžne parkovanie, problém by sa vyriešil. Takéto 
situácie vznikajú i pri reštaurácii Ambrózia na Ul.Holubyho , i tu je potrebné riešiť parkovanie. 
Ďalej sa poslanec Mora vrátil k mimoriadnemu MsZ, ktoré sa konalo v júni/2017. 
Nepresnosťou sa do uznesenia dostal nesprávne  jeho návrh na kosbu, ktorý bol kosiť 50 m 
od brehu po obvode jazera. V uznesení je len v chatovej oblasti. 
V súčasnej dobe je pred plážami vykosené, dá sa ísť plynule do vody.  
Ďalej sa poslanec Mora vyjadril k žiadostiam o dotáciu v rámci participatívneho komunitného 
rozpočtu na rok 2017. Boli prihlásené 4 projekty, myslí si, že dva z nich (Open Jazz Fest 
2017 a Novomestský pivný festival) by mesto nemalo podporiť. Pri Open Jazz Feste ide 
o akciu, ktorá sa koná v mestských priestoroch, uskutočňuje ju nájomca, ktorý má 
pohľadávky voči mestu. V týchto žiadostiach ide o komerčný charakter podujatia. Účelom 
VZN je dávať priestor novým aktivitám, pri takýchto projektoch podporuje mesto 
podnikateľské súkromné aktivity. 
Ing. Trstenský – na posudzovanie projektov v rámci participatívneho komunitného rozpočtu 
je v zmysle VZN stanovená komisia, ktorá posudzuje projekty v zmysle kritérií VZN. 
Čo a týka uznesenia prijatého na mimoriadnom MsZ ku kosbe na ZV, uznesenie je správne, 
hlasovalo sa 50 m do hĺbky jazera v chatovej oblasti. 
O slovo požiadala občianka mesta. Hlasovaním poslancov jej bolo slovo udelené. 
Mgr. Katarína Mažárová informovala poslancov o poskytovaní služieb pre deti do 7 rokov, 
ktoré sú  zdravotne znevýhodnené alebo ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či 
oneskorený formou „Centra včasnej intervencie“. Centrá  sú mimovládne neziskové 
organizácie, ktoré poskytujú podporu, pomoc a odborné služby rodinám, v ktorých sa 
narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením. Rodinám poskytujú sociálne poradenstvo, 
požičiavanie špeciálnych pomôcok, organizujú rôzne aktivity pre rodiny, sprostredkovávajú 
spoluprácu s ďalšími odborníkmi, odborné konzultácie a pod. 
Ing. Trstenský – mesto zabezpečí spropagovanie služieb na internetovej stránke mesta 
i v NMS. 
 

14. Schválenie uznesení, záver 
 
Predsedkyňa   návrhovej komisie p.Viera Nemšáková prečítala  návrhy uznesení 

č.210/2017-MsZ a  211/2017-MsZ, ktoré neboli predmetom hlasovania. Poslanci uznesenia 
jednohlasne schválili (mandátová správa – prítomných 23  poslancov).  
Ing. Trstenský  ukončil rokovanie MsZ.  
 
 
 
                                                                                             Ing. Jozef  T r s t e n s k ý  

                                                                                primátor mesta 
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