
Z á p i s n i c a 
 
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 

dňa 12.septembra 2017 
__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní :       podľa prezenčnej listiny,  
 
Neprítomní :  MUDr.Mastráková, MUDr. Pavlovič, Mgr. Skovajsová, Ing.Vienerová, 
 
Prizvaní :        riaditelia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, veliteľ 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 15. a 16.  zasadnutím MsZ 
5. Nakladanie s majetkom mesta  
6. Návrh Dodatku č. 2 Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nové Mesto nad 

Váhom č. 8/ 2016 – 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 žiakov a zákonných 
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach  

7. Návrh Dodatku č.1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad 
Váhom č.4/2017 – O participatívnom komunitnom rozpočte 

8. Návrh na schválenie žiadostí o finančné prostriedky na realizáciu projektu 
„Rekonštrukcia telocvične“ a na zabezpečenie spolufinancovania projektu v rámci 
výzvy MŠVVaŠ SR na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 
na rozvoj vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 
rekonštrukcie telocvične na rok 2017  

9. Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad 
Váhom k 30.6.2017  

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

11. Zmena a doplnok č.10 Územného plánu sídelného útvaru Nové Mesto nad Váhom 
      Návrh Dodatku č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad     
      Váhom č.1/1998-VZN – O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad  
       Váhom 
12. Patronátne vyhlásenie Mesta Nové Mesto nad Váhom k úveru MsBP s.r.o., Nové 

Mesto nad Váhom 
13. Prejednanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Nové Mesto nad Váhom č.3/2003-VZN – O malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia 
a ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami  

14. Odpovede na pripomienky poslancov  
15. Rôzne  
16. Schválenie uznesení, záver 
 

 
1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 

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

Konštatoval, že je prítomných 21   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 p. Tatianu Tinkovú a Ing. Daiela Kopunca,   
zapísaním zápisnice poveril  p. Vaňkovú, pracovníčku MsÚ.  Hovorcom  MsR   pre 16. zasadnutie 
MsZ bola určená PhDr. Kvetoslava Hejbalová. 
  

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie 
 
Ing. Trstenský predložil návrh  na zloženie návrhovej komisie  : 
                 Predseda :  Mgr. Peter Bača 
                 Členovia :    Mgr. Jana Šteklerová, Ing. Mário Vyzváry. 
Zo strany poslancov  neboli vznesené žiadne pripomienky, predložený návrh zloženia návrhovej 
komisie poslanci  jednohlasne schválili. 
 
                 3.  Kontrola uznesení  MsZ 

 
Informáciu o kontrole plnenia uznesení  z 15. zasadnutia MsZ   konaného  20.júna 

2017 predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 1. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Informáciu zobrali poslanci na vedomie. 
 
 Uznesenie č.225/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
 (mandátová správa – prítomných 20 poslancov) 
 

4. Správa o činnosti MsR medzi 15. a 16.  zasadnutím MsZ 
 

Správu o činnosti MsR v období medzi 15. a 16. zasadnutím MsZ, kedy sa konala 
16.schôdzka MsR dňa 31.8.2017, predložil prednosta MsÚ Ing. Dušan Današ. Oboznámil 
poslancov s   podrobným prehľadom   rokovania 16.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.226/2017-MsZ 
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 

            (mandátová správa – prítomných 20 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. 
A.  Prevod majetku mesta – prípady  hodné  osobitného zreteľa 
1. 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  Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta  z  dôvodu   hodného osobitného zreteľa p.  Alene 
Kucharovičovej,bytom Nové Mesto nad Váhom . Ide o pozemky zamerané geometrickým 
plánom č.31321704/225-22/2017 zo dňa 24.05.2017, ktorým sa odčleňujú z parciel vo 
vlastníctve mesta,  z parcely registra C KN č. 33 o výmere 185 m² diel 1 o výmere 26 m² a 
z parcely registra C KN č. 4491 o výmere 1241 m² diel 3 o výmere 13 m²  a vkladajú sa do 
novovytvorenej parcely registra C KN č. 32 o výmere 284 m², ktorá je vo vlastníctve 
žiadateľky Aleny Kucharovičovej ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 50 €/m². 
Parcely registra C KN č. 33 a č. 4491 tvoria časť komunikácie ulice Benkovej. 
Odôvodnenie: 



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 39 m² činí 1950 € . 
Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku bol schválený mestským zastupiteľstvom 
uznesením č. 215/2017-MsZ  ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  mestské 
zastupiteľstvo schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce.  
Mesto navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo tento prevod vlastníctva schválilo ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, o ktorom  rozhoduje  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol zverejnený na 15 dní pred schvaľovaním 
prevodu 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.Hejbalová – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.227/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh  jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.227/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
          (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
2. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, 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 -  zámenu pozemkov medzi 
Mestom Nové Mesto nad Váhom a SAFE SYSTEMS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
SAFE SYSTEMS, s.r.o., Kuzmányho 446/3, Nové Mesto nad Váhom je vlastníkom 
nehnuteľnosti pozemku parcela registra C KN č. 3673/1 zastavaná plocha a nádvorie  
o výmere 637 m², k. ú. Nové Mesto nad Váhom, ktorého časť zameraná geometrickým 
plánom č. 29/2017 zo dňa 13.07.2017 ako parcela registra C KN č. 3673/8 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 56 m² sa zamieňa za pozemok parcela registra C KN č. 3673/9 
zastavané plocha a nádvoria  o výmere 56 m² , ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely 
registra C KN č. 3673/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m² vo vlastníctve mesta. 
Ani jedna zo zmluvných strán nebude druhej strane nič doplácať, nakoľko hodnota 
pozemkov je rovnaká. 
Mesto Nové Mesto nad Váhom plánuje na pozemku parcela  č. 3674/5 vybudovať prístupovú 
komunikáciu a na tento účel má zriadené vecné bremeno od vlastníka pozemku 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne. Vzhľadom k tej skutočnosti, že priestorové 
podmienky parcely č. 3674/5 sú nepostačujúce, mesto má záujem získať  od vlastníka časť 
pozemku označeného ako parcela č. 3673/8 vo vlastníctve SAFE SYSTEMS, s.r.o. 
Spoločnosť SAFE SYSTEMS, s.r.o. je vlastníkom nehnuteľnosti parcela č. 3672 a parcela č. 
3673/1. Vstup do objektu má situovaný z pozemku parcela č. 3673/3 vo vlastníctve mesta 
a za účelom usporiadania si svojich vlastníckych práv k vstupu do objektu má spoločnosť 
záujem o predmetnú zámenu pozemkov. 
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. 
Mesto navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo tento spôsob prevodu vlastníctva schválilo ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom  rozhoduje  trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov. 
Zámer previesť majetok týmto spôsobom bude zverejnený na 15 dní pred schvaľovaním 
prevodu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  
P.Nemšáková – KFSM návrh odporučila schváliť. 



PhDr.Hejbalová – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia :  
MUDr. Hendrich – na stretnutí poslancov s občanmi, sa občania obrátili na poslancov 
s pripomienkou, že nesúhlasia, aby táto budova slúžila na ubytovanie zahraničných 
pracovníkov. 
Ing. Trstenský : v predkladanom materiáli sa nejedná  o túto budovu, spomínaná budova je 
bývalý internát poľnohospodárskej školy na Ul.športovej. Tento internát je vyhlásený ako 
prebytočný majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja, bol ponúknutý na odpredaj, 
neuskutočnil sa, bol záujem zo strany podnikateľov o prenájom o 3. a 4. poschodie. TSK 
vypísal súťaž, predseda TSK zatiaľ výsledky súťaže nepodpísal, pretože na TSK bola 
doručená petícia zo strany občanov nášho mesta bývajúcich v tejto mestskej časti. 
Predseda návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.228/2017-MsZ. 
Hlasovanie : za 20, proti 0, zdržal sa 1, návrh  prijatý. 
 
 Uznesenie č.228/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
B.  Likvidácia  nehnuteľného  neupotrebiteľného  majetku  mesta   
Návrh na odsúhlasenie likvidácie majetku mesta  zmysle  čl. 9 bod 2 a bod 7 Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom, ktorý je pre mesto 
neupotrebiteľný, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zastaranie alebo 
nehospodárnosť nemôže slúžiť svojmu účelu.  
Likvidáciu nehnuteľného neupotrebiteľného majetku – bytových a nebytových budov musí 
schváliť mestské zastupiteľstvo. 
Ide o nehnuteľný majetok v k. ú. Nové Mesto nad Váhom: 

- objekty v bývalých „Kasárňach spojovacieho vojska“ na Bzinskej ul. v Novom 
Meste nad Váhom, ktoré je potrebné zbúrať v súlade s pripravovanými 
investičnými zámermi mesta. Jedná sa o schátrané objekty v zlom technickom 
stave, 

- Stavba – rodinný dom na Ul. Tehelnej v Novom Meste nad Váhom so súpis. č. 
1781/38, postaveného na parcele č. 1759 evidovaný na LV č. 3160. Jedná sa 
o schátralú nehnuteľnosť, z ktorej boli vysťahovaní nájomcovia a je potrebné ju 
zbúrať, nakoľko jej technický stav ohrozuje bezpečnosť, 

- objekty v areáli Technických služieb mesta. Ide o stavby nachádzajúce sa vo 
dvore slúžiace ako sociálne miestnosti a sklady. Stavby je potrebné odstrániť 
z dôvodu prípravy realizácie stavby „Revitalizácia vnútrobloku Ul. Klčové“, 

- objekt nachádzajúci sa na Karpatskej ul. 366/13 – bývalá práčovňa.  
 Uvedené  stavby budú odstránené v súlade s platnými právnymi predpismi. 
P.Nemšáková – KFSM návrh odporučila schváliť. 
PhDr.Hejbalová – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia :  
Ing. Kopunec : čo plánuje mesto robiť s budovou kde bolo kino? (objekt v bývalých 
kasárňach).  
Ing. Trstenský – mesto túto budovu búrať nebude, v súčasnosti nemáme určený zámer 
využitia tohto objektu. 
Predseda návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.229/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.229/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 



Ako posledné informovala  Mgr. Šusteková  o výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj nehnuteľností - skladov v areáli bývalých vojenských skladov na 
Železničnej ul. v Novom Meste nad Váhom.  
Úspešným navrhovateľom sa stala spoločnosť ROGIS s.r.o., so sídlom Hrušové na stavbu 
por. č. 3 – sklad, súpis č. 6289 na parc. č. 2449/92 a pozemok parcela registra C KN č. 
2449/92 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  935m² . Mesto vyhlasuje ďalšie kolo 

obchodnej verejnej súťaže na odpredaj zostávajúcich nehnuteľností skladov v areáli 
bývalých vojenských skladov na Železničnej ul. v Novom Meste nad Váhom za rovnakých 
podmienok. 
Informácia nebola predmetom rokovania KFSM a MsR. 
Diskusia : 
Bc. Kudlík – na aký zámer sa dajú objekty využiť? 
Mgr. Šusteková – ide o skladové priestory.                                                                                                                                                             
Predseda návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.230/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.230/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 

 

6. Návrh Dodatku č. 2 Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nové Mesto 
nad Váhom č. 8/ 2016 – 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 žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  

 
Návrh predložil Mgr. Hevery. 
Materiál je pod poradovým číslom 4. 
Podľa § 6 ods. 12 a ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov obec 
je povinná určiť všeobecne záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov určených 
na mzdy a prevádzku na žiaka príslušnej školy a školského zariadenia a podrobnosti 
financovania týchto škôl a školských zariadení. Pri každej zmene rozpočtu škôl a ŠZ preto 
dochádza aj k zmene príslušného všeobecne záväzného nariadenia.  
Od 1.9.2017 sa nariadením vlády SR č. 202/2017 zvyšujú platové tarify pedagogických 
a odborných zamestnancov (PZ,OZ) o 6% a zriaďovateľ zvyšuje platy nepedagogických 
zamestnancov o 2%, na základe čoho je potrebné upraviť rozpočet škôl a ŠZ.  
Týmto dodatkom všeobecne záväzného nariadenia mesta sa príloha č. 1 VZN nahrádza 
novou prílohou č. 1, ktorou sa s účinnosťou od 1.10.2017 určuje výška finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí, 
centra voľného času a dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a na žiaka 
školského klubu detí a ŠJ zriadených cirkvou tak, aby sa v rozpočte týchto škôl a ŠZ na rok 
2017 zabezpečili finančné prostriedky na osobné náklady zamestnancov zohľadňujúce 
zvýšenie platov od 1.9.2017, ako i zmeny v novom školskom roku v počte pedagogických 
zamestnancov – v ŠKD (+0,64 úväzku) a v ZUŠ (+0,43 úv. a zmena u PZ s úv. 0,83 
z dohody na pracovnú zmluvu).  
P.Nemšáková – KFSM návrh odporučila schváliť. 
PhDr.Hejbalová – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : 
Ing. Vyzváry –pripomienka k dotácii na žiaka školského zariadenia zriadeného cirkvou. 
Cirkevná škola je pre mesto určite prínosom. Z pohľadu rodiča nie je dôležité, kto je 
zriaďovateľom školy. Z hľadiska finančnej podpory nemôže cirkevná škola konkurovať 
ostatným školám v meste. Zákon 596/2013 však poslancom umožňuje riešiť finančnú 
situáciu  a zvýšiť dotáciu  na žiaka. Z tohto dôvodu dáva poslanecký návrh na  zvýšenie 



výšky dotácie na žiaka cirkevnej školy z predkladaných 92% na 95%. Z finančného hľadiska 
ide o sumu cca 2024 € v porovnaní s pôvodným návrhom. 
Mgr. Hevery – na decembrovom MsZ v 12/2016 bola poslancami schválená dotácia na žiaka 
cirkevnej školy vo výške 92% a v zmysle tohto je návrh dotácie pripravený v predkladanom 
materiáli. 
RNDr. Gregušová – vyučuje na Gymnáziu M.R.Štefánika, žiaci ani pedagógovia nemajú také 
podmienky ako na cirkevnej škole napr. čo sa týka počtu žiakov a vyučujúcich. 
S poslaneckým návrhom nesúhlasí. 
Bc. Kudlík – reagoval na pripomienku pani poslankyne, stredné školy nepatria do pôsobnosti 
mesta. Predmetné dotácie idú z podielových daní, ktoré platia rodičia všetkých detí rovnako, 
navýšená suma je pre mesto zanedbateľná, ide o deti, ich vzdelávanie. Návrh poslanca 
Vyzváryho podporuje. 
Mgr. Malovcová – návrh podporuje, všetky deti sú deti rodičov nášho mesta, cieľom je deti 
vychovávať rovnako, nezáleží na tom do akej školy chodia. 
Ing. Trstenský – na MsZ v 12/2016 bola rozsiahla diskusia k rovnakému materiálu, boli na 
porovnanie spracované tri návrhy výšky dotácie na žiaka cirkevnej školy a porovnávane so 
školou na Ul.odborárskej, ktorá približne zodpovedá počtom žiakov cirkevnej školy. Bola 
odsúhlasená dotácia vo výške 92% a bola zrovnateľná s uvedenou školou. 
Mgr. Šteklerová – KŠMŠ sa zhodla na 92% dotácie na žiaka cirkevnej školy. Uviedla, že na 
ZŠ Ul.odborráska je veľké množstvo detí zo sociálne slabých rodín, ktorí neplatia a mesto 
rieši túto situáciu. 
Vyzváry – v minulom roku KŠMŠ schválila 95 % - tnú dotáciu,  čo sa týka Ul.odborárskej má 
najviac asistentov. Uviedol, že by bol nerád, aby pri svojom návrhu doplatili iné školy, nie je 
proti, aby sa zvýšila dotácia i na ZŠ Ul.odborárska. 
Ing. Trstenský dal hlasovať o poslaneckom návrhu Ing. Vyzváryho  -  zvýšenie výšky dotácie 
na žiaka cirkevnej školy zriadenej cirkvou z 92% na 95%. 
Hlasovanie :  
za  9, proti 7, zdržali sa 5. Návrh nebol prijatý. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.231/2017-MsZ s pôvodným 
návrhom dodatku. 
Hlasovanie : za 15, proti 0, zdržali sa 6. 
 
 Uznesenie č.231/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 

7. Návrh Dodatku č.1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto 
nad Váhom č.4/2017 – O participatívnom komunitnom rozpočte 

 
Návrh predložil Mgr. Hevery. 
Materiál je pod poradovým číslom 5. 
Za účelom zlepšenia podmienok na participáciu obyvateľov mesta Nové Mesto nad Váhom 
na jeho rozvoji a vytvorenia širšieho priestoru na spoluúčasť obyvateľov na rozhodovaní 
o použití finančných prostriedkov z rozpočtu mesta schválilo MsZ s účinnosťou od 11.5.2017 
všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 4/2017 a na rok 2017 vyčlenilo v rozpočte mesta na 
tento účel sumu 15 000,- eur. Nakoľko sa toto nariadenie vzhľadom na krátkosť času zatiaľ 
nedostalo dostatočne do povedomia širokej verejnosti a dotácia bola poskytnutá len trom 
projektom, pričom objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel bol vyčerpaný 
len na 30%, mesto navrhuje týmto dodatkom dodatkom VZN č. 4/ 2017 vytvoriť možnosť 
zapojenia ďalších obyvateľov, komunít a organizácií do participácie na rozvoji mesta.      
Dodatkom sa vypúšťa povinnosť predkladateľov projektov podpísať zápisnicu z verejného 
posudzovania projektov, čím sa zjednodušuje administrácia tohto procesu a stanovujú sa 
podmienky, pravidlá a termíny na vyhlásenie druhého kola predkladania projektov, ak sa 
nevyčerpá objem finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta na tento účel, 



pričom na rok 2017 sa v prechodných ustanoveniach s ohľadom na časové možnosti 
stanovujú osobitné termíny. 
PhDr. Hejbalová – MsR odporučila návrh schváliť bez podmienok. 
Diskusia : 
MUDr. Mora – podal poslanecký návrh na doplnenie návrhu dodatku. V predkladanom 
návrhu chýba ohraničenie komerčnej aktivity, za komerčnú aktivitu sa pokladá činnosť 
súvisiaca s predajom tovaru, alebo aktivita na ktorej podmienkou účasti je zaplatenie 
vstupného, finančné prostriedky by nemali byť teda určené na takéto komerčné aktivity. 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu : návrh jednohlasne prijatý. 
Ing. Špánik – žiadateľ by mal mať voči mestu vysporiadané záväzky. 
Mgr. Hevery – v návrhu je to zakomponované (čl.5, ods.9, písm.c). 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.232/2017-MsZ . 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.232/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 

8. Návrh na schválenie žiadostí o finančné prostriedky na realizáciu 
projektu „Rekonštrukcia telocvične“ a na zabezpečenie 
spolufinancovania projektu v rámci výzvy MŠVVaŠ SR na predloženie 
žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj vzdelávania 
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie 
telocvične na rok 2017  

 
Návrh predložil Mgr.Hevery. 
Materiál je pod poradovým číslom  6. 
Na základe výzvy MŠVVaŠ SR na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných 
prostriedkov na rozvoj vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 
rekonštrukcie telocvične na rok 2017 mesto ako oprávnený žiadateľ plánuje predložiť projekt 
rekonštrukcie telocvične na Štúrovej ulici v budove s. č. 590. Telocvičňa je v správe 
základnej umeleckej školy ako väčšinového užívateľa budovy a tvorí samostatný pavilón 
budovy so samostatným debarierizovaným vstupom. Slúži na telesnú výchovu a záujmovú 
činnosť škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta aj bilingválneho gymnázia. Vzhľadom na to, 
že telovýchovný objekt je ešte v pôvodnom stave a doposiaľ v ňom neboli vykonané žiadne 
rozsiahlejšie opravy, jeho technický stav je nevyhovujúci a vyžaduje si najmä rekonštrukciu 
strechy, podláh i sociálnych zariadení.  
Realizáciou projektu v rámci tejto výzvy sa sleduje zlepšenie podmienok na telesnú výchovu 
základnej školy na Tematínskej ulici a bilingválneho gymnázia, ako i na záujmovú činnosť 
centra voľného času a mládežníckych športových klubov.    
Mgr. Hevery predložil nové údaje v žiadosti. Pred konaním MsZ prebehli ešte odborné 
posúdenia technického stavu odbornými firmami z čoho vznikli upravené finančné 
prostriedky. Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 110 643 
eur, požadovaná výška FP predstavuje 99 950 eur a suma povinného spolufinancovania 
v rozsahu minimálne 10% požadovanej sumy predstavuje 10 693 eur.  
P.Nemšáková – KFSM návrh odporučila schváliť. 
PhDr.Hejbalová – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : 
Ing. Jakovlev – ide o dve telocvične, v materiáli je uvedená len jedna. 
Mgr. Hevery – ano, jedná sa o obidve telocvične. 
Bc. Kudlík – prečo vzniklo navýšenie? 
Ing. Trstenský – v dôvodovej správe Mgr.Hevery uviedol, že sa vykonalo odborné posúdenie 
technického stavu, zmenil sa rozsah diela. Mesto tento rok len predkladá žiadosť, snaží sa 
získať finančné prostriedky na základe vyhlásenej výzvy.  



Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.233/2017-MsZ . 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.233/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 

9. Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové 
Mesto nad Váhom k 30.6.2017  

 
Návrh predložil Ing. Trúsik.  
Materiál je pod poradovým číslom 7. 
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30.06.2017 je vypracovaná 
v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 
ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. 
Mesto splnilo príjmy spolu vo výške 7 997 367 eur, čo je 36 % z ročného rozpočtu a výdavky 
čerpalo spolu vo výške  6 749 538 eur, čo je 30 % z ročného rozpočtu. 
Technické služby mesta  splnili výnosy vo výške 2 426 126  eur, čo je 50% z ročného 
rozpočtu a náklady čerpali vo výške  2 366 180  eur, čo je 51 % z ročného rozpočtu.  
Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške 282 624 eur na 53 % a náklady čerpalo 
vo výške 245 790 eur čo je  46 % z ročného rozpočtu.  
P.Nemšáková – KFSM návrh odporučila schváliť. 
PhDr.Hejbalová – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.234/2017-MsZ . 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.234/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 

10. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na 
rok – 2.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 predkladá mesto 2.zmenu programového rozpočtu 
mesta na rok 2017. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu 
sú rozpočtované vo výške 22 661 480 €. 
Úprava  sa dotýka najmä školstva, ďalej nastali úpravy v niektorých dotáciách, vo výdavkovej 
úprava na základe Memoranda  o spolupráci medzi mestami a ZMOS, týkajúca sa zvýšenia  
platov od 1.9.2017 o 2%, úprava sa týka mesta i jeho organizácií. Všetky zmeny sú 
rozpísané v jednotlivých programoch rozpočtu mesta. 
P.Nemšáková – KFSM návrh odporučila schváliť. 
PhDr.Hejbalová – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia :  
Ing. Vyzváry – položka dotácia mesta na podporu športu je navýšená o 30 000,-€, v čom 
navýšenie spočíva? 
Ing. Trstenský – je to v súvislosti s postupom futbalistom do 2.ligy, zvýšenie nákladov na ich 
činnosť, od dopravy, ubytovania, technických podmienok, je toho ďaleko viac ako boli 
podmienky v 3.lige. 



Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.235/2017-MsZ . 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.235/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 

11. Zmena a doplnok č.10 Územného plánu sídelného útvaru Nové Mesto 
nad Váhom 

                       Návrh Dodatku č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové   
                       Mesto nad Váhom č.1/1998-VZN – O regulatívoch územného rozvoja  
                       mesta Nové Mesto nad Váhom 
 

Návrhy predložil Ing. Hikel.  
Materiál je pod poradovým číslom 9. 
Návrh Zmeny a doplnku č. 10 ÚPN SÚ Nové Mesto nad Váhom bol prerokovaný v zmysle 
stavebného zákona č. 50/1976 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov v mesiaci 11/2016 
a 03/2017. Vyhodnotenie stanovísk a rozhodnutie o námietkach k návrhu Zmeny a doplnku 
č. 10 ÚPN SÚ bolo prerokované na 13. zasadnutí MsZ Nové Mesto nad Váhom dňa 
28.februára 2017, schválené uznesením č. 142/2017-MsZ a zapracované do návrhu Zmeny 
a doplnku č. 10 ÚPN. 
V mesiaci máj 2017 požiadalo Mesto Nové Mesto nad Váhom o preskúmanie návrhu Zmeny 
a doplnku č. 10 ÚPN podľa § 25 stavebného zákona Okresný úrad v Trenčíne, Odbor 
výstavby a bytovej politiky – oddelenie územného plánovania. Okresný úrad v Trenčíne 
uvedenú zmenu územného plánu preskúmal a stanoviskom OU-TN-OVBP1-2017/002834-
008/KŠ zo dňa 16.6.2017 a súhlasí s predloženým návrhom Zmeny a doplnku č. 10 ÚPN SÚ 
a odporúča jeho schválenie. V zmysle stanoviska Okresného úradu v Trenčíne mesto 
predkladá návrh Zmeny a doplnku č. 10 ÚPN SÚ a návrh Dodatku č. 8, ktorým sa dopĺňa 
a upravuje text záväznej časti územného plánu sídelného útvaru v zmysle uvedeného návrhu 
Zmeny a doplnku č. 10 ÚPN SÚ, mestskému zastupiteľstvu na schválenie. 
Schválením Zmeny a doplnku č. 10 ÚPN SÚ a návrhu Dodatku č. 8 Mestským 
zastupiteľstvom Zmena a doplnok č. 10 ÚPN SÚ nadobudne právoplatnosť. 
Kompletný návrh Zmeny a doplnku č.10 Územného plánu sídelného útvaru Nové Mesto nad 
Váhom je zverejnený na internetovej stránke mesta. 
PhDr. Hejbalová  - MsR predložené návrhy odporučila schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.236/2017-MsZ . 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.236/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 

12. Patronátne vyhlásenie Mesta Nové Mesto nad Váhom k úveru MsBP 
s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 

 
Ing. Vavrek predložil v súvislosti s investičnou akciou MsBP Nové Mesto nad Váhom 

s.r.o. – „Modernizácia tepelného hospodárstva spoločnosti – obvody TZ 2206, ul. SNP, Nové 
Mesto nad Váhom“ Patronátne vyhlásenie Mesta Nové Mesto nad Váhom ako 100%-ného 
vlastníka spoločnosti. Táto investičná akcia bude financovaná formou úveru z ČSOB a.s. 
Bratislava, ktorá patronátne vyhlásenie požaduje na zaistenie úveru. Patronátne vyhlásenie 
je jednou z foriem nefinancovaného zabezpečenia zo strany tretích osôb.  
Materiál je pod poradovým číslom 10. 



PhDr. Hejbalová  - MsR odporučila návrh schváliť. 
P.Nemšáková – KFSM návrh odporučila schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.237/2017-MsZ . 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.237/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
Na zabezpečenie úveru MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. ČSOB požaduje aj založenie 
nehnuteľností – administratívnej budovy s.č. 2116, kotolne s.č. 2235 na Ul. Vajanského, 
ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti a pozemkov, na ktorých sú tieto stavby postavené  
vrátane areálu MsBP, vo vlastníctve Mesta Nové Mesto nad Váhom - parc. číslo: 612/30 o 
výmere 409 m2, parc. číslo: 612/12 o výmere 312 m2 a parc. č. 612/29 o výmere 1768 m2. 
Návrh na založenie nehnuteľností neboli predmetom rokovania MsR a KFSM. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.238/2017-MsZ . 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.238/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 

13. Prejednanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta Nové Mesto nad Váhom č.3/2003-VZN – O malých zdrojoch 
znečisťovania ovzdušia a ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami  

 
Materiál predložil prednosta MsÚ Ing. Današ. 
Materiál je pod poradovým číslom 11. 
Mesto Nové Mesto nad Váhom má v oblasti ochrany ovzdušia prijaté Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2003 – VZN o malých zdrojoch znečisťovania 
ovzdušia a ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami .  
VZN bolo predložené k previerkovej činnosti na Okresnú prokuratúru Nové Mesto nad 
Váhom. Podľa  § 23 ods. 1 a § 27 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v platnom 
znení proti VZN bol podaný protest prokurátora, nakoľko VZN je v niektorých svojich častiach 
v rozpore so zákonom č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  a zákonom        
č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.  
V proteste prokurátora bolo poukázané najmä na skutočnosť, že do všeobecne záväzného 
nariadenia sú prevzaté povinnosti vyplývajúce priamo zo zákonov alebo sú uložené 
povinnosti nad rámec zákonov.    
Mesto navrhuje vyhovieť protestu prokurátora, nakoľko protest považuje za dôvodný a  
 pripraví nové všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktoré bude v súlade s cit. zákonmi 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
PhDr. Hejbalová – MsR odporučila návrh schváliť. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.239/2017-MsZ . 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.239/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 



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

zasadnutiach MsZ.  
Materiál je pod poradovým číslom 12. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie bez pripomienok. 
 
 

15. Rôzne  
V bode rôzne vystúpili : 
Ing. Špánik –Stredná priemyselná škola má zvýšenú dotáciu na činnosť bazéna, požiadal 
o zabezpečenie rozšírenia otváracích hodín pre občanov mesta hlavne počas prázdnin 
a sviatkov. 
Ing. Trstenský – jednou z podmienok zvýšenia dotácie bolo i to, že bazén bude poskytovaný 
i počas prázdnin. 
Ing. Pavlíček – bude mesto v tomto roku zabezpečovať vstupný chodník do areálu ZŠ 
Ul.odborárska? 
Ing. Trstenský – áno mesto bude túto investičnú akciu – vstup do areálu tejto školy 
realizovať. V priebehu cca 6 týždňov by mala byť investícia realizovaná. 
Mgr. Bača – v súvislosti s otázkou referenda ohľadom kúpaliska, nie je možné spojiť 
referendum s voľbami do VÚC? Vykonanie referenda bola dobrá myšlienka zo strany 
primátora mesta. Referendum by zodpovedalo na otázky či chcú občania kúpalisko, kde 
umiestniť kúpalisko. 
Ing. Trstenský – od tejto myšlienky sme zatiaľ odstúpili, do konca tohto roku bude musieť 
mesto rozhodnúť ako uzavrieť problém Zelenej vody. Občanov, ktorí kúpalisko chcú je veľa. 
Do konca roka nechá mesto spracovať štúdiu uskutočniteľnosti výstavby kúpaliska a na 
základe tejto štúdie sa bude zaoberať týmito otázkami, ekonomickými dopadmi. Mesto má 
rozpracovanú aj urbanistickú štúdiu využitia kasárni, v rámci ktorej je riešené aj umiestnenie 
kúpaliska. V súčasnej dobe by mesto nedokázalo vyhlásiť miestne referendum z časových 
dôvodov. Lokalita kúpaliska by bola buď Zelená voda alebo Ul.bzinská. 
Ostrenka – je možnosť používania tartanovej dráhy na štadióne občanmi mesta? Ak áno za 
akých podmienok. 
Ing. Trstenský – majetok je v prenájme AFC, možnosti mesto preverí, mesto sa bude snažiť 
vyjsť občanom v ústrety, možno vo vyhradených hodinách pod kontrolou správcu. 
Ing. Današ – dráhu obhospodaruje atletický oddiel, na ZŠ je dostatočný priestor na to, aby 
ich občania mohli využivať i na beh a sú verejnosti prístupné. 
MUDr. Mora – otázka referenda na kúpalisko v súčinnosti s voľbami do TSK by mala význam 
z technického i finančného hľadiska, ak to tak nie je, je možné referendum vykonať hocikedy. 
Z časového hľadiska je to ešte možné.  
Mgr. Šusteková – zákon o voľbách do VÚC presne definuje podmienky, čo môže byť vo 
volebnej miestnosti, aké materiály môžu byť vo volebnej miestnosti, atď. 
Referendum by muselo byť vykonávané oddelene od realizácie volieb do VÚC.  
Mgr. Bača – ak by sa teda mesto rozhodlo, nič nebráni usporiadať referendum v inom 
termíne. 
Ing. Špánik – požiadal riešiť zlý stav schodov z Ul.Vajanského na Klčové (smer bývalé 
potraviny). 
Ing. Trstenský – mesto stav preverí. 
Ing. Pavlíček – tlmočil veľmi dobrý ohlas na akciu „Jojka v meste“,  podal návrh na zváženie 
umiestnenia mobilnej ľadovej plochy na námestí. 
Ing. Trstenský – osobne návrh nepodporuje, mesto má zimný štadión. 
Je však na poslancoch aké návrhy podajú a schvália, určia priority do rozpočtu mesta na rok 
2018. 
Ing. Jakovlev – pripomienka poslanca Pavlíčka smerovala k tomu, aby sme dotiahli ľudí na 
námestie, do centra. 
Hlasovaním bolo udelené slovo občanovi mesta . 



P.Dušan Krupa – prezentoval stanovisko občanov mesta bývajúcich na Ul. Pod zvonicou (12 
rodín). Ako obyvatelia tejto ulice sa od roku 2012 snažia nejakým spôsobom upozorniť 
predstaviteľov mesta na to, že sú tam nevyhovujúce podmienky čo sa týka miestnej 
komunikácie, hlavne v časti, kde sa napája na Ul. Pri záhradách smerom k železničnej trati 
a tak isto nevyhovujúce podmienky čo sa týka verejného osvetlenia. Žije tu 12 rodín, 15 
maloletých detí, ktoré navštevujú rôzne školské i momiškolské aktivity, vracajú sa domov 
v období od októbra do marca vlastne po tme, je tu riziko, že sa môže niečo stať. Osvetlenie 
na ulici by zabezpečili 2-3 stĺpy, nie je to veľká investícia. Žiadosť, podpísaná obyvateľmi 
ulice,  na TSM i MsÚ bola podaná v roku 2012 a opätovne v 5/2017, ani TSM, ani MsÚ sa 
k žiadosti nevyjadrili. Mesto túto ulicu zriadilo v roku 2008, bola tu povolená výstavba 
rodinných domov, dnes je ich 12, výstavba je okrem dvoch krajných pozemkov ukončená, 
akákoľvek rekonštrukcia cesty by novými stavbami ohrozená nebol. Cesta bola rozkopaná 
permanentne, robila sa voda, kanalizáciu, plyn. Občania požadujú od mesta, aby sa Na Ul. 
Pod zvonicou vybudovala miestna komunikácia tak ako v iných uliciach, chýba tu základná 
infraštruktúra. 
Ing. Trstenský – existuje záväzné stanovisko mesta z roku 2010, kde sa konštatuje, že pri 
predaji pozemkov stavebníkom, mesto nebude budovať cesty, chodníky, verené osvetlenie 
v tejto časti. Vlastníci pozemkov, ktorí pozemky odpredávali takéto stanovisko dostali. 
Samozrejme, že doba ide ďalej, mení sa. Mesto v tejto lokalite spravilo veľa, od zmeny 
územného plánu, aby mohli občania tieto pozemky využívať, mesto zabezpečilo kanalizáciu, 
vodu, plynári plyn.  Komunikácia nie je v dobrom stave, chýba verejné osvetlenie, prípadne 
chodník, občania žiadajú, aby mesto chýbajúcu infraštruktúru dobudovalo.  
Žiadosť poslanci zobrali na vedomie, pripravuje sa rozpočet na rok 2018 a táto investícia 
vyžadujúca vypracovanie projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, výber 
dodávateľa a pod. bude, alebo nebude do rozpočtu pre budúci rok zaradená. Žiadosťou sa 
mesto bude zaoberať a poslanci svojim hlasom rozhodnú či a za akých podmienok sa bude 
ulica robiť. 
Ing..Drha – obyvateľ tejto ulice – dva roky zisťoval na rôznych inštitúciách, preveroval, či si tu 
môže postaviť dom, bol oboznámený s ÚP, videl mapy, kde budú stáť domy, cesty, dnešnú 
situáciu nechápe. 
P.Olachová – na ulici býva 40 rokov, áno doba sa mení, kedysi prešlo ulicou 20 áut, dnes 
200. Na ulici je neúnosná prašnosť, dnes tu prechádza množstvo nákladných áut. 
Ing. Trstenský – tak ako uviedol, mesto v spomenutom stanovisko upozornilo majiteľov 
pozemkov, že sa nazaväzuje v dohľadnej dobe vybudovať cesty, chodníky a verené 
osvetlenie. Žiadosť je v plnej kompetencii poslancov, ktorí rozhodnú o zaradení tejto 
investície do rozpočtu mesta na rok 2018. 
 

16. Schválenie uznesení, záver 
 

Predseda   návrhovej komisie Mgr. Bača prečítal  návrhy uznesení č.225/2017-MsZ a 
 226/2017-MsZ, ktoré neboli predmetom hlasovania. Poslanci uznesenia jednohlasne 
schválili (mandátová správa – prítomných 20  poslancov).  
Ing. Trstenský  ukončil rokovanie MsZ.  
 
 
 
                                                                                             Ing. Jozef  T r s t e n s k ý  

                                                                                primátor mesta 
Overovatelia : 
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........................................... 
 
Zapísala : Vaňková 


