
Z á p i s n i c a 
 

z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 
dňa 12.decembra 2017 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní :       podľa prezenčnej listiny,  
 
Neprítomní :  Ing. Jakovlev, MUDr. Mastráková, MUDr. Pavlovič,  
 
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 17. a 18.  zasadnutím MsZ 
5. Nakladanie s majetkom mesta 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.9/2017 - 

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 
na území mesta Nové Mesto nad Váhom  

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.10/2017 – 
O miestnom poplatku za rozvoj  

8. Návrh Dodatku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad 
Váhom č.3/2008 – O určovaní názvov nových ulíc  

9. Návrh Dodatku č. 3 Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nové Mesto nad 
Váhom č. 8/ 2016 – 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  

10. Návrh Dodatku č.3 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Nové Mesto 
nad Váhom  

11. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok      
      2017 – 3.zmena  
12. Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2018 – 2020 
13. Návrh prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na funkčné obdobie 

2018-2021  
14. Správy z následných finančných kontrol  
15. Návrh plánu činnosti HK na rok 2017  
16. Odpovede na pripomienky poslancov 
17. Rôzne  
18. Schválenie uznesení, záver 
 

 
1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 

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

Konštatoval, že je prítomných 20   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.Vieru Nemšákovú a Mgr. Annu 
Malovcovú,   zapísaním zápisnice poveril  p. Vaňkovú, pracovníčku MsÚ.  Hovorcom  MsR   pre 
18. zasadnutie MsZ bol určený MUDr. Marián Mora. 



  
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie 

 
Ing. Trstenský predložil návrh  na zloženie návrhovej komisie  : 
                 Predseda :  PaedDr. Patrícia Maráková 
                 Členovia :    Ing. Čechvalová, PhDr. Juraj Kazda 
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 17. zasadnutia MsZ   konaného  

31.10.2017 predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 1. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Informáciu zobrali poslanci na vedomie. 
 
 Uznesenie č.250/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

4. Správa o činnosti MsR medzi 17. a 18.  zasadnutím MsZ 
 

Správu o činnosti MsR v období medzi 17. a 18. zasadnutím MsZ, kedy sa konala 
18.schôdzka MsR dňa 30.novembra 2017, predložil prednosta MsÚ Ing. Dušan Današ. 
Oboznámil poslancov s   podrobným prehľadom   rokovania 18.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.251/2017-MsZ 
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 

            (mandátová správa – prítomných 22 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. 
Nadobúdanie do majetku mesta 
A.  Predaj majetku mesta – prípad  hodný  osobitného zreteľa 

        Návrh na schválenie prevodu majetku mesta ako prípadu hodného osobitného zreteľa –       
        RDA, s.r.o., Trenčianska 1885/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  podľa  § 9a) ods. 8 písm.      
        e) zákona  č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa čl.7 bod 8 Zásad  
        hospodárenia s majetkom mesta, ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného  
        zreteľa a to pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, na Ul. Banskej  
        v areáli bývalých vojenských skladov, zamerané geometrickým plánom č. 43580718-S-Gp-F- 
        441/2017 zo dňa  24.9.2017, ako parcela registra C KN č. 2449/160 zastavaná plocha a  
        nádvorie o výmere 772 m², parcela registra C KN č. 2444/9 zastavaná plocha a nádvorie      
        o výmere 218 m², parcela registra C KN č. 2444/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10  
        m² a parcela registra C KN č. 2449/161 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m², spolu  
        o celkovej výmere 1076 m² spoločnosti - RDA, s.r.o., Trenčianska 1885/27, 915 01 Nové  
        Mesto nad Váhom. 
        Pozemky mesto navrhuje odpredať za cenu  35 €/m², čo pri výmere 1076 m² činí 37.660 €. 



        Žiadateľ požiadal o zaplatenie kúpnej ceny v splátkach, mesto navrhuje žiadosti vyhovieť.  
Kúpna zmluva nadobudne účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností až po úhrade celej 
kúpnej ceny. 
Odôvodnenie: 

         Pozemky sa prevádzajú za účelom  výstavby  príjazdovej komunikácie a parkovacích plôch  
k objektu súpis. č. 6301, postaveného na pozemku parcela C KN č. 2449/108. Nehnuteľnosti 
sú vo vlastníctve vyššie uvedenej spoločnosti.  Mesto Nové Mesto nad Váhom sa zaviazalo 
vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, že pokiaľ vlastník objektu požiada o odpredaj časti 
priľahlého pozemku a Mestské zastupiteľstvo mu odpredaj schváli, cena takto predávaného 
pozemku bude 35 €/m². Z tohto dôvodu mesto navrhuje odpredať pozemok ako prípad hodný 
osobitného zreteľa za uvedenú cenu t .j. 35 €/m². 
Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku bol schválený mestským zastupiteľstvom 
uznesením č. 243/2017-MsZ zo dňa 31. októbra 2017 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, predsedkyňa komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja 
mesta ( KFSM)- KFSM návrh odporučila schváliť. 
MUDr.Mora - hovorca MsR, MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.252/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.252/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
          (mandátová správa – prítomných 20 poslancov) 

 
         B. Prenájom majetku mesta – prípady  hodné osobitného zreteľa                                         

1. Návrh na predĺženie podnájmu pre -  Trnavská arcidiecézna charita v Trnave. 
Podnájomca požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov, týkajúcej sa 
podnájmu nebytových priestorov na Palkovičovej ul. č. 23 v Novom Meste nad Váhom.  
Nebytové priestory v celkovej výmere 26,80 m² sú využívané na účel – sociálne služby. 
Cena za podnájom činí 10 €/m²/rok s tým, že Trnavská arcidiecézna charita v Trnave si hradí 
všetky náklady na energie a zabezpečuje si údržbu nebytových priestorov na vlastné náklady 
počas doby podnájmu. Podnájomca je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už 
od roku 2013.  
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
Odôvodnenie: 
Centrum pomoci človeku je zriadené za účelom poskytovania sociálnych služieb občanom 
mesta a blízkeho okolia. Tieto služby nie sú poskytované za účelom zisku, ale na 
vykonávanie charitatívnej a sociálnej, teda neziskovej činnosti. 
Trnavská arcidiecézna charita v Trnave prostredníctvom Centra pomoci človeku má záujem  
spolupracovať so samosprávou, neziskovými organizáciami a štátnymi inštitúciami pri 
realizácii sociálnych služieb v prospech občanov, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej životnej 
situácii.  
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 mesto navrhuje predĺženie 
podnájomnej 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 
podnájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.         
P.Nemšáková, - KFSM návrh odporučila schváliť. 



MUDr.Mora - MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.253/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.253/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2. 
          (mandátová správa – prítomných 20 poslancov) 
 
2. Návrh na predĺženie nájmu -  Leitner Slovensko s.r.o., Tehelná 7, Nové Mesto nad Váhom  
Spoločnosť Leitner Slovensko s.r.o.,  Nové Mesto nad Váhom má v prenájme nehnuteľnosti 
– pozemky vo vlastníctve mesta  zapísané v LV č.3160 Okresného úradu Nové Mesto nad 
Váhom, katastrálny odbor časti parciel o celkovej výmere 1151 m². 
Prenajaté pozemky sa nachádzajú v lokalite Mnešice pri Klanečnici, tvoria časť oploteného 
areálu spoločnosti. Sú na časti vybudované stavby, vybudované oplotenie,  ktoré chráni 
majetok spoločnosti od vodného toku Klanečnice. Spoločnosť má prenajaté pozemky 
nájomnou zmluvou , ktorá končí 30.11.2017 a má záujem za nezmenených podmienok 
v nájme pokračovať. Cena nájmu činí 886,27 € ročne.  
Pre mesto sú pozemky t. č. nevyužiteľné  a v zmysle územného plánu sú určené ako plochy 
zelene. Z uvedených dôvodov mesto navrhuje podľa § 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 predĺženie nájomnej zmluvy posúdiť ako nájom hodný osobitného zreteľa, 
o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na dobu 10 rokov. 
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, - KFSM návrh odporučila schváliť. 
MUDr.Mora - MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.254/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.254/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2. 
          (mandátová správa – prítomných 20 poslancov) 
 
C. Nadobúdanie do majetku mesta  
1. Nadobúdanie do majetku mesta kúpou. 
a) Návrh na  schválenie kúpy pozemku podľa čl. 6  Zásad hospodárenia s majetkom mesta  
a to pozemku: parcela registra E KN č. 1320 orná pôda o výmere 4967 m² evidovanej 
Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 
4362, k. ú. Nové Mesto nad Váhom v lokalite Modlenické pole od vlastníka Petra 
Sučanského, bytom  Čachtice za dohodnutú cenu  95.000 €.  
 Odôvodnenie: 
Vlastník pozemku oslovil mesto s návrhom na odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta a po 
zvážení všetkých argumentov mesto dospelo k záveru, že kúpa bude pre mesto výhodná. 
Pozemok sa nachádza v lokalite Modlenické pole, je prístupný zo Športovej ul. a je výhodne 
umiestnený zo strategického hľadiska.  
Pozemok môže byť využitý ako rezerva pre budúcu dopravnú infraštruktúru. Pokiaľ pozemok 
nebude využitý v súlade s investičnými zámermi mesta, môže byť využitý  ako náhrada 
pozemkov, ktorú je mesto povinné poskytnúť vlastníkom nevysporiadaných pozemkov pod 
cestami, chodníkmi a verejnou zeleňou v zmysle zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých 
opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli od 
vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   
Záujem investorov v tejto lokalite dokazuje výhodnosť získania tohto pozemku. 



Kúpou pozemku bude mať mesto možnosť ovplyvniť výstavbu v tejto časti, nie len ako 
územnoplánovací orgán, ale aj ako jeden z vlastníkov predmetných pozemkov.  
P.Nemšáková, - KFSM návrh odporučila schváliť. 
MUDr.Mora - MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.255/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
           Uznesenie č.255/2017-MsZ 
           viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 
           (mandátová správa – prítomných 20 poslancov) 

 
b)   Návrh na  nadobudnutie pozemkov a stavieb do majetku mesta  od spoločnosti P.J.P.M., 
s.r.o. Nové Mesto nad Váhom za symbolickú kúpnu cenu. Ide o : 

- pozemky - orná pôda  evidované Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom,    
katastrálnym odborom   na LV č. 7936 vo vlastníctve spoločnosti P.J.P.M., s.r.o.  
Tieto pozemky mesto potrebuje k výstavbe budúcej verejnoprospešnej komunikácie  
„Tematínska- Čachtická“ a má dlhodobo záujem ich získať do vlastníctva. 

- Stavba – komunikácie a pozemky pod komunikáciou. Ide o ďalšiu časť komunikácie  
v lokalite Obytný súbor Tematínska 2, Lokalita č. 103, ktorú spoločnosť P.J.P.M., 
s.r.o. vybudovala a odovzdáva ju do majetku mesta za symbolickú cenu a pozemky, 
na ktorých   sa predmetná stavba nachádza. 

- Stavba – verejné osvetlenia v lokalite Obytný súbor Tematínska 2, Lokalita č. 103, 
ktorú spoločnosť P.J.P.M., s.r.o. vybudovala a odovzdáva ju do majetku mesta za 
symbolickú cenu. 

P.Nemšáková, - KFSM návrh odporučila schváliť. 
MUDr.Mora - MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.256/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.256/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
c)   Návrh na  nadobudnutie pozemkov  - orná pôda od  Ing. Miroslavy Tomčíkovej, rod. 
Bublavej, bytom Nové Mesto nad Váhom za symbolickú kúpnu cenu. 
Uvedené pozemky  ponúkla vlastníčka  mestu  za symbolickú kúpnu cenu 1 €. Pozemky 
mesto potrebuje k vybudovaniu verejnopropešnej stavby „Tematínsko- Čachtická“, kde je  
umiestnená kanalizačná šachta. 
P.Nemšáková, - KFSM návrh odporučila schváliť. 
MUDr.Mora - MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.257/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.257/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 
          (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 
 
2. Nadobúdanie do majetku mesta darovaním 
Návrh na bezplatné nadobudnutie nehnuteľností – pozemkov do vlastníctva mesta 
darovaním podľa čl. 6  Zásad hospodárenia s majetkom mesta od vlastníkov : p.Milana 



.Komana st. s manž., Ing.Komanovej a Milana Komana ml. spolu o výmere 335 m2, ktoré 
ponúkli bezplatne mestu na budúcu výstavbu komunikácie Pri Klanečnici. 
P.Nemšáková, - KFSM návrh odporučila schváliť. 
MUDr.Mora - MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.258/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
            Uznesenie č.258/2017-MsZ 
            viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 
            (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
D.  Informácia o výsledku vyhlásenej  obchodnej verejnej súťaže (OVS) na odpredaj 
nehnuteľností - skladov v areáli bývalých vojenských skladov na Železničnej ul. v  Novom 
Meste nad Váhom . OVS bola čiastočne úspešná.  
Do konca lehoty na predkladanie návrhov, t. j. do 15.11.2017 bol vyhlasovateľovi predložený  
jeden súťažný návrh. Navrhovateľ splnil všetky predpísané náležitosti vyhlásené mestom 
Nové Mesto nad Váhom a za stavbu č. 2  – sklad súpis. č. 6294 postavený na parcele 
registra C KN č. 2449/97 a pozemok  parc. č. 2449/97 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
916 m² a ponúkol požadovanú najvyššiu kúpnu cenu vo výške 100.000 €.                                                                                                                                                              
Úspešným navrhovateľom sa stala spoločnosť Realstav Čachtice, s.r.o.. 
Mesto navrhuje schváliť podmienky ďalšieho kola obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 
nehnuteľností a to zostávajúcich štyroch skladov v areáli bývalých vojenských skladov na 
Železničnej ul. v Novom Meste nad Váhom za rovnakých podmienok, ako boli schválené 
v predchádzajúcom kole. 
P.Nemšáková, - KFSM zobrala informáciu na vedomie a odporučila schváliť ďalšie kolo OVS 
za rovnakých podmienok. 
MUDr.Mora - MsR zobrala informáciu na vedomie a odporučila schváliť ďalšie kolo OVS za 
rovnakých podmienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.259/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.259/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
E.  Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta  
obchodnou verejnou súťažou  (OVS) a podmienky OVS podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí   v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na výber súťažného návrhu s najvyššou 
ponúknutou kúpnou cenou na predaj bytov v bytovom dome súpis. č.332, vchod č.18 na 
Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom postaveného na parcele registra C KN č. 4055/2 
a pozemok pod budovou parcela registra C KN č. 4055/2 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 441 m².  
Predmetom prevodu je holobyt bez štandardného vybavenia. V byte sú dokončené 
podlahové potery, omietky. Byt má vchodové dvere, okná a radiátory. So zariaďovacích 
predmetov je byt vybavený WC a umývadlom s batériou.   
S bytom sa predáva len pozemok pod  stavbou.  
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. 
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, 
vchody, schodištia, spoločné terasy, povala, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie, zvislé 
nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na 
spoločné užívanie. 



Spoločnými zariadeniami domu sú: bicyklovňa, dve kočikárne, upratovacia miestnosť, sklad, 
spoločná televízna anténa, hromozvody, komíny, domové rozvody teplonosných médií, 
vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne domové prípojky a zvonček, ktoré sú určené na 
spoločné užívanie a slúžia výlučne bytovému domu. 
P.Nemšáková, - KFSM odporučila návrh schváliť. 
MUDr.Mora – MsR odporučila spôsob prevodu i podmienky vyhlásenia OVS schváliť. 
Diskusia :  
Ing. Vyzváry – čo mesto plánuje v prípade, že sa nepodarí odpredať niektorý z bytov, 
zrekonštruované parkovisko v danej lokalite bude patriť budúcim nájomníkom? 
Ing. Trstenský – v prípade , že sa niektoré byty neodpredajú, môže mesto  vypísať ďalšie 
kolo OVS, je možné tieto byty použiť ako nájomné byty mesta, čo sa týka parkoviska, 
parkovacie plochy sú vybudované pre budúcich nájomníkov. 
Mgr. Bača-  v akom časovom horizonte prebehne obchodná verejná súťaž na tieto byty? 
Ing. Trstenský – malo by to byť čo najskôr, je potrebné doložiť ešte chýbajúce náležitosti, cca 
do dvoch mesiacov. 
Ing. Špánik – akým spôsobom bude zabezpečené parkovanie pre nájomníkov týchto bytov, 
parkovanie v tejto lokalite je problematické. 
Ing. Trstenský – bude umiestnený zákaz vstupu pre iné vozidlá. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.260/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.260/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
F.  Informácia  vo veci zámeru mesta  - zámena garáží v areáli bývalých Kasární 
spojovacieho vojska. 
Ministerstvo vnútra SR je vlastníkom nehnuteľného majetku štátu  vedeného na LV č. 7561 
pre k.ú. Nové Mesto nad Váhom, obec Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad 
Váhom a to stavby so súpis. č. 6316 (garáže) postavenej na parcele registra C KN č. 
3854/76 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 649 m² a pozemku pod garážami parcela 
registra C KN č. 3854/76 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 649 m².  
Garáže sa nachádzajú v  areáli bývalých „Kasární spojovacieho vojska“ a sú situované tak, 
že bránia  budúcemu využitiu majetku vo vlastníctve mesta. 
Mesto oslovilo Ministerstvo vnútra SR s návrhom , že mesto postaví nové garáže a tieto 
búdu predmetom zámeny . Ministerstvo s návrhom súhlasilo. Podľa znaleckého posudku 
hodnota jestvujúcich garáží činí 44.700,-€ ( bez pozemku) a podľa predbežného prepočtu 
bude hodnota novopostavených garáží vo výške cca 180 000€. Územie chce mesto použiť 
na ďalší rozvoj bývania a skvalitnenie služieb a obchodu v danej lokalite. Vzhľadom k tejto 
skutočnosti považujeme za potrebné odsúhlasiť tento zámer.  
Z týchto dôvodov mesto ponúklo MV SR, že postaví nové garáže na pozemku vo vlastníctve 
mesta, ktorý priamo susedí s pozemkom Ministerstva vnútra SR. 
Týmto riešením by bol aj vyriešený prístup do garáží z pozemku vo vlastníctva MV SR. 
Mesto v minulom roku oslovilo MV SR s ponukou postavenia nových garáží, ktoré by boli 
predmetom zámeny za ich jestvujúce garáže.  
MV SR vo svojom stanovisku uviedlo že má záujem, aby mesto postavilo nové garáže, 
avšak zdôraznilo, že zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov neumožňuje MV SR, ako správcovi, vopred sa zaviazať k majetkovoprávnej 
dispozícii s majetkom štátu, ktorá sa má udiať v budúcnosti, t. j. uzatvoriť zmluvu s mestom 
o budúcej zmluve. Navrhli, uzatvorenie zámennej zmluvy po vybudovaní nových garáží. 
Mesto dalo vypracovať znalecký posudok na ocenenie jestvujúcich garáží vo vlastníctve MV 
SR a podľa neho  hodnota ocenených garáží činí 44.700 € ( bez pozemku). 
Podľa predbežného prepočtu hodnota novopostavených garáží  bude činiť cca 180.000€. 
Podľa informácií MV SR pri zámene nehnuteľnosti nebude mestu nič doplácať, aj keď 
hodnota nových garáží bude vyššia. 



P.Nemšáková, - KFSM zobrala informáciu na vedomie. 
MUDr.Mora – MsR zobrala informáciu na vedomie . 
Diskusia :  
Ing. Trstenský – upozornil na dve riziká pri výstavbe nových garáží a to po prvé rozdielna 
cena starých a nových garáží v neprospech mesta a druhým rizikom je skutočnosť, že MV 
SR sa nechce dopredu právne zaviazať k výmene garáží a môže sa stať, že mesto postaví 
nové garáže  a k vzájomnej výmene nedôjde. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.261/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.261/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom 
č.9/2017 - O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom  

 
Návrh predložil Ing. Blaško. K materiálu bola prizvaná  Ing. Paučinová. 
Materiál je pod poradovým číslom 4 . 
Vypracovaniu nového VZN predchádzal protest 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, ktoré schválilo Mestské 
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29.4.2003.  
Predmetný protest prerokovalo Mestské zastupiteľstvo prerokovalo na 16. zasadnutí, ktoré 
sa konalo dňa 12. septembra 2017 a uznesením č. 239/2017 – MsZ vyhovelo protestu 
prokurátora. Zároveň MsZ uložilo predložiť na zasadnutie MsZ návrh nového všeobecne 
záväzného nariadenia mesta, ktoré bude v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.  
Ťažiskovým zákonom v oblasti ochrany ovzdušia a prevádzkovania zdrojov znečisťovania 
ovzdušia je  zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákon č. 
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.  
 V proteste prokurátora bolo poukázané najmä na skutočnosť, že definície malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, podmienky prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ako aj 
povoľovanie stavby malých zdrojov a prevádzky malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú 
stanovené priamo zákonom o ovzduší.  Preberanie zákonných úprav do všeobecne 
záväzných nariadení nie je prípustné, pretože dochádza ku situácií, keď orgán mesta pri 
prijímaní všeobecne záväzného nariadenia fakticky hlasuje o texte zákona. Táto zásada 
v niektorých ustanoveniach pôvodného VZN nebola dôsledne rešpektovaná.  
V predkladanom VZN sú teda upravené len náležitosti týkajúce sa poplatkov za 

prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na úpravu ktorých je určený zákon       

č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a sú rešpektované závery uvedené 

v proteste prokurátora tak, aby bol zabezpečený súlad s aktuálnou zákonnou úpravou.  

KOŽP odporučila návrh VZN prijať v predloženom znení. 

MUDr. Mora – MsR návrh neodporučila schváliť 

Diskusia :  

Ing. Špánik –  čo sa týka administratívneho zaťaženia na personál úradu, je to efektívny 
poplatok pre mesto? 
Ing. Trstenský – MsR sa zaoberala i touto otázkou a na návrh poslanca Moru odsúhlasila 
nulový poplatok pre malé zdroje znečisťovania, z časových dôvodov však  nebolo možné 
predložiť nový návrh VZN, bolo dohodnuté, že poslancom bude predložený návrh, ktorý 
poslanci obdržali  a v  priebehu roka 2018 bude spracovaný a predložený poslancom nový 
návrh VZN s nulovými poplatkami. Prevádzkovateľ malých zdrojov znečisťovania ovzdušia je 



povinný do 15.2. kalendárneho roku oznámiť spotrebu palív, z ktorých vznikajú znečisťujúce 
látky, z časových dôvodov musí teda platiť pôvodný návrh, pretože najbližší termín MsZ bude 
cca v 2/2018,  a mesto musí do 15 dní od podania oznámenia vyrúbiť poplatok za 
znečistenie. Z procesného a časového hľadiska to nie je možné. Požiadal poslancov, aby 
tento návrh podporili, pre rok 2018 bude platiť toto VZN a v roku 2018 bude predložené nové 
platné pre rok 2019. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.262/2017-MsZ. 
Hlasovanie : za – 16, proti – 0, zdržali sa – 5. 
 
 Uznesenie č.262/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6. 
           (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 

 
 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom 
č.10/2017 – O miestnom poplatku za rozvoj  

 
Návrh predložil Ing. Blaško. 

Materiál je pod poradovým číslom  5 . 
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 20.novembra 2015 zákon  
č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 01.11.2016, podľa ktorého 
obce môžu na svojom území zaviesť nový  druh miestneho poplatku formou prijatia 
všeobecne záväzného nariadenia.  Dňa 07.12.2016 NR SR schválila zákon č. 375/2016 Z.z., 
ktorým bol zákon č. 447/2015 Z.z. novelizovaný (zmena a doplnenie predmetu poplatku, 
vymedzenie, zmena a doplnenie úpravy poplatkovej a oznamovacej povinnosti poplatníka, 
zmena a doplnenie ďalších náležitostí poplatku - základ, sadzba, výpočet poplatku, ako aj 
zmena a doplnenie použitia výnosu poplatku) s účinnosťou od 31.12.2016  
Cieľom tohto zákona je ustanoviť do samosprávnej pôsobnosti obcí finančný nástroj, ktorý si 
každá obec zavedie na základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením.  
Poplatok bude mať funkciu príjmovú – v miestach predpokladaného stavebného rozvoja 
bude na základe všeobecne záväzného nariadenia ustanovený a na základe takto 
stanovených pravidiel bude vyberaný, pričom bude príjmom mesta, rozvojovú  –  tam kde 
vznikne na základe stavebného rozvoja územia potreba vybudovania sociálnej a technickej 
infraštruktúry, bude tento poplatok slúžiť ako zdroj na jej vybudovanie alebo zveľadenie.  

Účel použitia výnosu z poplatku za rozvoj je taxatívne vymedzený v § 11 ods. 2 Zákona. 
Výnos z poplatku za rozvoj, je obec povinná použiť v katastrálnom území alebo v jej 
jednotlivej časti, v ktorej v súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, 
poplatok za rozvoj vybrala. Obec však môže všeobecne záväzným nariadením určiť, že 
výnos z poplatku alebo jej presne určená percentuálna časť sa použije v inom katastrálnom 
území, alebo v inej jednotlivej časti obce.  
Predkladaný návrh VZN je vypracovaný na základe platného a účinného znenia zákona č. 
447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení zákona č. 375/2016 Z.z.., je stručný a v nevyhnutnom rozsahu, nakoľko zákon 
splnomocňuje obec v zmysle § 2 Zákona na ustanovenie poplatku len na svojom území, v jej 
jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území formou všeobecne záväzného 
nariadenia a v zmysle § 7 Zákona na ustanovenie sadzby poplatku   vvrozmedzí od 3 do 35 
eur za každý aj začatý m2  podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. 
Sadzby poplatku musia byť stanovené vždy k 1. januáru kalendárneho roka prijatím alebo 
zmenou všeobecne záväzného nariadenia s výnimkou podľa prechodného ustanovenia § 14 
ods. 1 Zákona.  
P.Nemšáková – KFSM odporučila návrh schváliť s pripomienkami v úprave sadzieb poplatku. 
MUDr. Mora – MsR návrh VZN neodporučila schváliť. 
Diskusia :  
Ing. Špánik – je nespravodlivé, že mesto výnos z poplatku  nepoužije v tej lokalite, kde 
stavba podlieha poplatkovej povinnosti, ale v inej . Mesto to nediskvalifikuje, čo sa týka 



konkurenčnej výhody oproti iným mestám, ktoré sú v okolí a tento poplatok nemajú 
zavedený? 
Ing. Trstenský – poplatok je príjmom mesta, to v ktorej časti by boli finančné prostriedky 
použité rozhodnú poslanci. Čo sa týka diskvalifikácie, tento poplatok má slúžiť ako regulačný 
nástroj, či investičný zámer v častiach mesta je alebo nie je potrebný. Tento regulačný 
poplatok  je tu na to, aby mesto rôznymi spôsobmi regulovalo rozvoj mesta na ďalších 5, 10, 
15 rokov. Z hľadiska budúcich nákladov mesta na údržbu komunikácií, VO a pod. sú ďaleko 
väčšie náklady. VZN bolo predložené v minulom roku, schválené nebolo, podmienky sa za 
rok zmenili, mesto predložilo znovu návrh VZN. Dnes je v rámci mesta navrhovaných 
niekoľko developerských projektov, mesto nedokáže v súčasnosti regulovať napr. 
nepostačujúcu cestnú infraštruktúru, regulovať ďalší rozvoj bytovej výstavby, priemyselnej 
výstavby, bude musieť do budúcnosti vytvoriť regulačné opatrenia, je presvedčený, že mesto 
bude mať v budúcnosti problémy.  
Ing. Vyzváry – bez ohľadu na to, či poplatok za rozvoj bude, alebo nebude prijatý, 
developerov to nezastaví, ak ho však prijmeme, bude určite premietnutý do ceny 
nehnuteľností, čo už bude znášať občan. Akým spôsobom dokáže mesto regulovať rozvoj. 
Ing. Trstenský – samozrejme poplatky si developery premietnu do ceny nehnuteľností, mesto 
môže regulovať výstavbu či už schváleným územným plánom a i poplatkom za rozvoj, čo sa 
týka ďalšej infraštruktúry, je to potrebné preto, aby v lokalite bol zabezpečený primeraný 
komfort. 
Ing. Kopunec –  z akých dôvodov MsR neodporučila schváliť VZN? Ak by bolo VZN platné, 
vie mesto odhadnúť výšku finančných prostriedkov pre mesto? 
Ing. Trstenský – MsR ako poradný orgán mesta hlasovaním návrh VZN neodporučila 
schváliť. Hlavnými dôvodmi bolo, že sa teda poplatok premietne do ceny budúcej 
nehnuteľnosti, ktoré si občan bude kupovať a i to, že cena poplatku pre investora môže byť 
vyššia, ako cena pozemku, ktorý si kúpi, neodradiť teda potencionálnych záujemcov 
o výstavbu priemyselných podnikov. Analýzu, koľko by poplatok priniesol mestu finančných 
prostriedkov mesto spracovanú nemá. 
Mgr. Bača – predložil pozmeňujúci návrh v Čl.5 – sadzby poplatkov: 
V bode a), b) a e) znížiť sumu z 10-€/m2 na 4€/ m2, v bode c) znížiť sumu z 30-€/m2 na 15€/ 
m2, bod d) – nezmenený. 
Ing. Trstenský – odporučil v rámci rozpravy, aby poslanci v prvom kroku hlasovali o prijatí, či 
neprijatí predloženého návrhu VZN, následne ak sa VZN prijme, môžu poslanci hlasovať 
o úpravách.  
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.263/2017-MsZ. 
Hlasovanie : za – 1, proti –12, zdržali sa – 9  . 
Návrh VZN nebol poslancami prijatý. 
 
 Uznesenie č.263/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6. 
           (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
 

8. Návrh Dodatku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto 
nad Váhom č.3/2008 – O určovaní názvov nových ulíc  

 
Návrh predložil Mgr. Hevery. 

Materiál je pod poradovým číslom 6. 
Týmto dodatkom sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/ 2008, ktorým sa 
určujú názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, o názov novej ulice v lokalite Bzinská ul. II, 
v ktorej prebieha výstavba nového obytného súboru. Navrhovaný názov Ulica Jána 
Bernovského je v súlade s § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 141/ 2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhl. č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných 



priestranstiev, zodpovedá kodifikovanej podobe štátneho jazyka i štandardizácii 
geografického názvoslovia podľa inštrukcie ÚGKaK SR na štandardizáciu geografického 
názvoslovia a určuje sa podľa významnej osobnosti, ktorá žila v Novom Meste nad Váhom. 
MUDr. Mora - MsR odporučila jednohlasne predložený návrh dodatku schváliť. 
Diskusia :  
Bc. Kudlík – podal poslanecký návrh – zmena názvu ulice na Ulicu Janka Bernovského. 
Hlasovanie o návrhu dodatku s pozmeňujúcim návrhom poslanca Kudlíka : za – 13, proti 8, 
zdržali sa – 1. 
Návrh dodatku bol prijatý . 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.264/2017-MsZ. 
Hlasovanie : za – 15, proti 7, zdržali sa – 0. Návrh uznesenia bol prijatý. 
 
  Uznesenie č.264/2017-MsZ 
  viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6. 
           (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

9. Návrh Dodatku č. 3 Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nové Mesto 
nad Váhom č. 8/ 2016 – 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 dodatku predložil Mgr. Hevery. 
Materiál je pod poradovým číslom 7. 
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, ako i výšku mesačných príspevkov žiakov 
a ich zákonných zástupcov. Pri každej zmene rozpočtu škôl a ŠZ preto dochádza aj k zmene 
príslušného všeobecne záväzného nariadenia.  
Zákonom NR SR č. 182/2017 sa upravili podmienky zberu údajov na účely rozdeľovania 
výnosu dane z príjmov FO obciam tak, že v základných umeleckých školách sa zvýšila dolná 
veková hranica žiakov z 3 na 5 rokov a v školských kluboch detí sa namiesto počtu všetkých 
žiakov školy použije počet žiakov nultého až piateho ročníka základnej školy. Tieto zmeny je 
potrebné premietnuť aj do pravidiel stanovených v čl. 1 § 3 a v čl. 2 § 3 VZN č. 8/2016.  
Týmto dodatkom všeobecne záväzného nariadenia mesta sa: 

a) upravuje spôsob poskytovania dotácie na žiaka na kalendárny rok: 
- pre školské kluby detí v ZŠ podľa počtu žiakov 0. až 5. ročníka ZŠ prijatých do ŠKD 
- pre základné umelecké školy podľa počtu žiakov vo veku od 5 rokov (doposiaľ od 3 

rokov) do dovŕšenia 25 rokov  
b) mení výška mesačného príspevku za dieťa vo veku do 5 rokov prijaté do základnej 

umeleckej školy na prípravné štúdium z 2,50 eur (resp. 4 eur) na 6 eur, nakoľko 
takéto dieťa sa nezapočítava do počtu žiakov ZUŠ na účely výpočtu podielu obcí na 
výnose dane z príjmu FO 

c) určuje výška dotácie na žiaka na kalendárny rok 2018 novou prílohou č. 1 tak, aby sa 
v rozpočte škôl a ŠZ zabezpečili finančné prostriedky na osobné náklady 
zamestnancov a na prevádzku škôl, pričom určená výška dotácie na žiaka 
zohľadňuje valorizáciu platov od 1.1.2018 u nepedagogických zamestnancov 
(vrátane zvýšenia platov o 2% od 1.9.2018 v zmysle memoranda) a u pedagogických 
zamestnancov zohľadňuje platové tarify platné od 1.9.2017.  

P.Nemšáková – KFSM odporučila návrh schváliť v predloženom znení. 
MUDr. Mora - MsR odporučila  predložený návrh dodatku schváliť s pripomienkou navýšenia 
95% výšky príspevku pre školské zariadenia zriadené cirkvou. 
Diskusia :  



Ing. Vyzváry poďakoval za 95% navýšenie v mene svojom i v mene všetkých rodičov, 
ktorých deti navštevujú cirkevnú školu.  

Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.265/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
  Uznesenie č.265/2017-MsZ 
  viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.6. 
           (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

10. Návrh Dodatku č.3 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Nové 
Mesto nad Váhom  

 
Návrh predložil Ing. Veselka. 

Materiál je pod poradovým číslom  8. 
Mesto Nové Mesto nad Váhom podľa ustanovenia § 4 ods.3 písm. j) zák.č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a § 6 zák.č.138/91 Zb. o majetku obce, zriadil dňom 1.1.1998 Technické 
služby mesta. Z dôvodu presťahovania organizácie je potrebné vykonať zmenu sídla 
Technických služieb mesta ako právnickej osoby na Štatistickom úrade SR. 
MUDr. Mora - MsR odporučila návrh dodatku schváliť.  
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.266/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.266/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7. 
           (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

11. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na 
rok  2017 – 3.zmena  
 

Návrh predložil Ing. Trúsik.  
Materiál je pod poradovým číslom 9 .  
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 3.zmenu programového rozpočtu 
mesta na rok 2017. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu 
sú rozpočtované vo výške 20 378 533 €. 
Ing. Trúsik oboznámil poslancov s jednotlivými úpravami v príjmovej i výdavkovej časti 
rozpočtu. 
P.Nemšáková – KFSM návrh odporučila schváliť. 
MUDr.Mora – MsR návrh odporučila schváliť. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.267/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.267/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7. 
           (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

12.Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2018 –  
     2020 
 
Návrh predložil Ing. Trúsik. 

Materiál je pod poradovým číslom 10. 
Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. 



o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom 
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje 
sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2018, 
pričom rozpočet na roky 2019 a 2020 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom 
rozpočtovom roku.    
Programový rozpočet mesta na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke 
19 386 909 € vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je 
navrhnutý ako prebytkový vo výške 1 531 511 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so 
schodkom 4 382 243 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného 
fondu vo výške 3 304 760 € a prebytkom bežného rozpočtu. Výdavkové finančné operácie 
na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške  
454 028 €. Platby sú prepočítané v zmysle zmluvy o poskytnutí úverov zo ŠFRB za nájomné 
byty a na výstavbu Zariadenia pre seniorov .  
Návrh rozpočtu na rok 2019- 2020 je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah 
medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných 
rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2019 – 2020 je rozpočtovaných  vo výdavkovej 
časti rozpočtu 15 programov.  Návrh Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom 
na roky 2019 – 2020 je uvedený v tabuľkovej časti. 
V zmysle § 9 zákona 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto zostavuje viacročný rozpočet ako 
strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja 
územia a potrieb na tri rozpočtové roky. Rozpočet na roky 2019 – 2020 je súčasťou rozpočtu 
v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2019 – 2020 nie sú pre mesto záväzné a budú 
sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. 

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2018 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad 
príjmov na rok 2018 vychádza z vývoja r. 2017 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. 
Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2018 nebol ešte schválený štátny rozpočet (výška 
podielových daní pre obce, ani výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy), návrh 
rozpočtu vychádza z východísk návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018 zverejnených na 
internetovej stránke  Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2017.  Návrh rozpočtu je 
zostavený opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých 
položkách vo výdavkovej časti. 
P.Nemšáková – KFSM odporučila návrh rozpočtu schváliť. 
MUDr. Mora – MsR návrh odporučila schváliť. 
Diskusia : 
Ing. Špánik – výdavky pre športovú činnosť -  do budúcnosti  vypracovať koncepciu 
rozdelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé športové kluby podľa určitého kľúča (počet 
členskej základne, dosiahnuté výsledky, forma náročnosti športu, atď). 
Ing. Trstenský – mesto má prijaté k tomuto účelu všeobecne záväzné nariadenie mesta, 
doposiaľ pridelilo dotáciu všetkým žiadateľom. 
Mgr.Bača – pre ďalší rok vyčleniť v rozpočte v časti propagácia mesta samostatnú položku 
na vianočné trhy. 
Ing. Pavlíček – je možné nejakým spôsobom finančne pomôcť deťom – športovcom, ktoré 
reprezentujú mesto na vyšších súťažiach a dosahujú dobré výsledky (hradenie cestovného 
a pod., odmena trénerov). 
Ing. Trstenský – je to možné, je však potrebné, aby v priebehu roka predložili  kluby svoje 
žiadosti.  
Ing. Trstenský – doplnil informáciu k predkladanému rozpočtu. V návrhu nie sú zahrnuté 
výdavky na vysporiadanie záväzkov medzi mestom a spoločnosťou Bolt, s.r.o. – nájomcom 
rekreačného areálu Zelená voda, kde stále prebiehajú rokovania. V priebehu roka 2018 bude 
rozpočet upravený. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.268/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 



 Uznesenie č.268/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7. 
           (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

13. Návrh prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na 
funkčné obdobie 2018-2021  
 

Návrh predlžil Ing. Današ. 
Materiál je pod poradovým číslom  11. 
V mesiaci december 2017 uplynie prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom 
volebné obdobie a je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo zvolilo na ďalšie volebné obdobie 
prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, ktorých navrhuje primátor mesta 
a následne volí MsZ. Navrhnutý kandidát musí dať k zvoleniu svoj súhlas. Predpoklady na 
voľbu prísediacich sú : dovŕšenie veku najmenej 30 rokov, je spôsobilý na právne úkony 
a zdravotne spôsobilý na výkon tejto funkcie, je bezúhonný a ďalšie stanovené podmienky. 
Vyššie uvedené predpoklady a podmienku štátneho občianstva SR musí prísediaci súčasne 
spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho. 
MUDr. Mora – MsR odporučila návrh schváliť. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.269/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.269/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.7. 
           (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

14. Správy z následných finančných kontrol  
 
Správy predložil Ing. Bača, hlavný kontrolór mesta. 
Materiál je pod poradovým číslom 10. 
Správy  o výsledkoch kontroly hlavný kontrolór predkladá podľa par. 18 f, ods. 1, písm. d 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  mestskému zastupiteľstvu  
V súlade s týmto ustanovením sú predkladané uvedené  správy. Obsah kontrol bol  podľa 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §18d. a zameriava sa najmä na : 
1. Kontrolu účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 

s majetkom, majetkovými právami mesta a verejnými prostriedkami, dodržanie 
podmienok na ich použitie a poskytnutie a dodržiavanie rozpočtu mesta 

2.   Kontrolu súladu finančných operácií mesta so všeobecne  záväznými právnymi predpismi     
       a vnútornými organizačnými  predpismi a zákonom č. 357/2015 o finančnej kontrole 
3. Kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení 

mesta, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a uzatvorených zmlúv a 
kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi týkajúcich sa 
hospodárenia a nakladania s prostriedkami mesta. 

Následné finančné kontroly boli vykonané v Materskej škôlke a Základnej umeleckej škole 
Nové Mesto nad Váhom. 
Ing. Bača uviedol, že sa opakujú nedostatky v oblasti účtovníctva, likvidácie majetku, i keď 
ide o nové prípady. Ide o nedostatky menšieho rozsahu, ako napr. zverejňovania faktúr, 
ubudlo nedostatkov z oblasti obstarávania, dozoru stavebných prác, táto činnosť už prešla 
na mesto.  
MUDr. Mora  - MsR zobrala správy na vedomie bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.270/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 



 Uznesenie č.270/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.8. 
           (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

15. Návrh plánu činnosti HK na rok 2018  
 
Návrh predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 11. 
Hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu podľa § 18 f, ods.1, písm.b zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh plánu kontrolnej činnosti. Plán je podľa zákona 
zverejnený pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta. 
MUDr. Mora – MsR odporučila návrh schváliť. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.271/2017-MsZ. 
Hlasovanie : návrh jednohlasne prijatý. 
 
 Uznesenie č.271/2017-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.8. 
           (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

16. 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. 
 

17. Rôzne  
V bode rôzne vystúpili : 
Mgr. Šteklerová – poďakovala za zrealizovanie chodníka na Ul. tehelnej. 
MUDr. Hendrich – rieši mesto problém s holubami na Námestí slobody? 
Ing. Trstenský – TSK, ktorému budova múzea patrí  nainštaloval na budove hroty – zábrany. 
PhDr. Kazda – požiadal, aby mesto upozornilo Železnice SR na úpravu pozemku pri Lidli, 
o ktoré mesto prejavilo záujem.  
Ing. Trstenský – mesto požiadalo Železnice SR o dlhodobý prenájom, aby  mohlo úpravy 
realizovať. 
Ing. Špánik – požiadal, aby mesto na svojej webovej stránke zverejňovalo zápisnice 
z komisií MsZ, stretnutia mestských častí. 
Ing. Trstenský – požiadavka bude akceptovaná. 
Ing. Vyzváry – je potrebné prehodnotiť webovú stránku mesta, v rebríčku celoslovenských 
miest je na tom zle, hlavne čo sa týka zverejňovania informácií, nespĺňa rôzne kritériá, mesto 
by sa malo posúnúť dopredu. 
Ing. Trstenský – gremiálna porada mesta  sa bude týmto problémom zaoberať, prijme úlohy 
s pravidelným sledovaním. 
Bc.Kudlík – požiadal o zakúpenie ďalších defibrilátorov s umiestnením na zimnom štadióne 
a športovej hale. 
Ing. Kopunec – weobovú stránku mesta je potrebné totálne predizajnovať, hlavne chýba styk 
občana s mestom. 
Ing. Današ – mesto rokuje so spracovateľom mestskej webovej stránky. 
Mgr.Šteklerová – požiadavka občanov na nefunkčný rozhlas – lokalita Ulíc sadová, 
Čulenova, záhradná. 
Ing. Vyzváry – pozval prítomných na poslaneckú predvianočnú kapustnicu na Námestie 
slobody dňa 20.12.2017 od 14.00 hod. a ekumenický koncert, ktorý bude taktiež na Námestí 
slobody 20.12. o 16.hod.  



MUDr.Mora – požiadal riešiť problematické parkovanie pri hlavne ceste – od objazdu Ul. 
Malinovského smerom k hotelu Javorina a pri reštaurácii Ambrózia. 
Ing. Trstenský – mesto problém rieši, pripravuje sa vodorovné dopravné značenie. 
MUDr. Mora – ukončenie nájomného vzťahu s firmou Bolt, s.r.o. na Zelenej vode, spracovalo 
mesto právno – ekonomickú analýzu; aby nejakým spôsobom  ozrejmilo postavenie mesta 
v tomto procese? 
Ing. Trstenský – firma Bolt k 28.2,2018 ukončila nájom, predložila návrh dohody o spoločnom 
postupe, znalecké posudky. Mesto bude robiť na základe svojich obhliadok konkurenčné 
znalecké posudky a bude nasledovať vysporiadanie vzájomných záväzkov. 
Ing. Ružičková – poďakovala mestu za vyriešenie zníženia múru  medzi činžiakmi na 
Ul.Dibrovovej a požiadala doriešiť problém parkovania na Ul.Dibrovovej (oproti zdravotnému 
stredisku). 
Mgr. Bača – zdieľa názor poslanca Moru, je potrebné aby sa mesto dôsledne venovalo 
Zelenej vode, aby sa tejto problematike venovalo i mimoriadne MsZ a bola spracovaná 
analýza, ktorá poskytne poslancom právne a ekonomické informácie. 
Ďalej v mene poslaneckého klubu zablahoželal primátorovi mesta k tomu, že sa stal 
najúspešnejším primátorom Slovenska za rok 2017. Na celoslovenskom informačnom portáli 
Slovakregión prebieha každoročne súťaž o „Naj“ primátora roka.  Na základe výsledkov 
hlasovania sa tento rok stal najlepším primátorom za rok 2017 Ing. Trstenský.  
 
 

18. Schválenie uznesení, záver 
 

Predsedkyňa  návrhovej komisie PhDr. Maráková prečítala  návrhy uznesení 
č.250/2017-MsZ a  251/2017-MsZ, ktoré neboli predmetom hlasovania. Poslanci uznesenia 
jednohlasne schválili (mandátová správa – prítomných 22  poslancov).  
 
Ing. Trstenský – poďakoval všetkým za spoluprácu počas celého roka, je rád, že poslanci sú 
aktívni, že premietajú požiadavky občanov na mesto, mestské organizácie, že poslanecká 
práca v meste je na dobrej úrovni, teší sa na spoluprácu v roku 2018, aby sa nám spoločne 
naplánované úlohy podarilo splniť. 
Poprial všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších, všetko najlepšie 
do nového roku, šťastie, zdravie, lásku a božie požehnanie. 
Ukončil rokovanie MsZ. 
 
 
 
                                                                                             Ing. Jozef  T r s t e n s k ý  

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

 

 


