
 

Hodnotenie činností komisií MsZ a výborov mestských častí  
v roku 2007 

 
 
 
 V roku 2007 komisie pracovali v zmysle schváleného štatútu a plánov práce.  
 
Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM) 
  

Komisia prejednala v rámci svojej náplne práce na rok 2007 materiály, ktoré 
súviseli s financovaním mesta, hospodárením mesta a nakladania s majetkom 
mesta. V priebehu roka boli prerokovávaní nasledovné materiály : 

- Rozpočet mesta, úprava rozpočtu mesta na rok 2007, 
- Výročná správa o hospodárení mesta a ním riadených organizácií za rok 

2006, 
- Záverečný účet mesta za rok 2006, 
- Správa o hospodárení mesta a ním riadených organizácií za 1.polrok 2007,  
- Pohľadávky mesta a pohľadávky organizácií riadených mestom, 
- Predaje a kúpa nehnuteľností, 
- Zverenie majetku do správy TSM, MsKS a školám, 
- Dodatok č.3 k Pracovnému poriadku mesta Nové Mesto nad Váhom, 
- Dodatok č.7 k VZN č.5/98 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach, 
- VZN č.2/2007 O nájomných bytoch vo vlastníctve mesta, ktorých výstavby je 

financovaná z dotácie na rozvoj bývania z MVaRR SR, 
- VZN  č.1/2007 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach, 
- Rôzne. 
K predmetným materiálom na zasadnutiach komisie neboli vznesené 

podstatnejšie námietky. V diskusii boli vždy vysvetlené jednotlivé položky, materiály 
po odsúhlasení komisiou boli predložené do orgánov mesta – MsR a MsZ. 
Odborná úroveň členov komisie bola veľmi dobrá. Členovia komisie ku všetkým 
predloženým materiálom pristupovali konkrétne a vecne. Finančná komisia sa zišla 
6x, účasť členov podľa prezenčných listín bola 91%. 
Práca komisie bola veľmi dobrá. Z hľadiska organizačného zabezpečenia 
a predkladania materiálov sa nevyskytli pri práci komisie žiadne problémy. 
Vykonanú prácu hodnotíme ako veľmi dobrú. Všetky zasadnutia boli zabezpečené na 
dobrej úrovni. Nevyskytli sa žiadne problémy z hľadiska organizačného 
zabezpečenia a predkladania materiálov. 
 
Doporučenie pre prácu komisie v r.2008 

- posudzovať nové VZN mesta, ktoré vzniknú v súvislosti s dopadom na 
rozpočet  mesta a prijatím eura, 

- predkladať na rokovanie MsR a MsZ prehľad pohľadávok a úhradu v členení 
od exekútora a povinných osôb 1x za štvrťrok. 

 
 
 
 



Komisia dopravného rozvoja mesta (KDRM) 
  

Za uplynulé obdobie činnosť komisie dopravného rozvoja mesta vychádzala 
zo spracovaného ročného plánu. Komisia sa zišla 8x a 4x bola výjazdová. Zo 
všetkých komisií je spracovaný zápis s pripomienkami a návrhmi zameranými na 
riešenie dopravnej situácie na území mesta Nové Mesto nad Váhom. Počet členov 
komisie je 11 s tým, že v mesiaci apríl bola uskutočnená zmena člena komisie 
p.Róberta Praženca (zmena funkcie v zamestnaní) a namiesto neho bol navrhnutý p. 
Rastislav Farkaš. V mesiaci október sa komisia rozšírila o jedného nového člena 
p.Petra Gálika z dôvodu odbornosti a špecializácie na pozemných komunikáciách II. 
a III.triedy na území mesta Nové Mesto nad Váhom. Účasť na zasadnutiach bola 
96%. 
Termíny jednotlivých zasadnutí boli podľa plánu komisie. Na zasadnutiach členovia 
komisie kládli dôraz na koncepčné riešenie dopravnej situácie mesta, zvýšenie 
bezpečnosti cestnej premávky, zlepšenie stavu miestnych komunikácií a chodníkov 
na území mesta. Komisia na svojich zasadnutiach posudzovala a dávala 
odporúčajúce návrhy z hľadiska riešenia dopravnej situácie. 
Na zasadnutiach komisie sa riešili nasledovné témy : 

- vyhodnotenie činnosti MsP z hľadiska dopravy, 
- kontrola dopravného značenia po mesta – TSM a SC TSK, 
- oprava výtlkov a plošné dopravné značenie mesta, 
- kontrola dopravného systému CMZ a v priľahlých uliciach,  
- kruhové križovatky na území mesta pri Gymnáziu a Ul. Odborárska-Holubyho-

Malinovského, 
- určenie trvalého a prenosného dopravného riešenia po mesta, 
- oboznámenie s uzávierkami MK a štátnych ciest počas konania 

motocyklových pretekov  Podjavorinského okruhu a počas NMJ 2007, 
- návrh kruhovej križovatky na svetelnej križovatke Mnešice, 
- výjazdové komisie za  účelom kontroly dopravného značenia mesta, 

vodorovného dopravného značenia,  
- riešenie sťažností z dopravného hľadiska v meste, 
- pripravenosť na zimnú údržbu 2007-2008 – TSM a SC TSK. 

 
Doporučenie pre prácu komisie v r.2008 : 

- prejednávať určenie dopravného značenia v meste po odsúhlasení ODI 
Trenčín, 

- v spolupráci s TSM Nové Mesto nad Váhom pripravovať dopravnú koncepciu 
mesta Nové Mesto nad Váhom. 

 
Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta (KVRM) 

 
Komisia výstavby pracovala v nezmenenom zložení. Bola to najpočetnejšia 

komisia, v ktorej pracovalo 15 členov. Priemerná účasť na zasadnutiach bola 67%-
ná. K najdôležitejším prejednávaným návrhom, projektom a informáciám na 
zasadnutiach komisie patrili : 

- koncepcia rozvoja Nového Mesta nad Váhom v oblasti tepelnej energetiky, 
- prístavba stravovacieho zariadenia k administratívnemu objektu na ulici 

Trenčianskej  č.17, 
- projekt stavby  „Kaviareň v parku“ navrhovaná pri vstupe do parku J. 

M.Hurbana od ulice J. Weisseho, 



- návrh svetelných reklám v rozšírenom centre mesta, 
- investičné zámery mesta na rok 2007, 
- realizačný projekt „Kruhový objazd na ulici Hviezdoslavovej“, 
- projekt pre územné rozhodnutie „Výrobný areál TRW na ulici Trenčianskej 

v Novom Meste nad Váhom, 
- projekt parkovacích plôch s príjazdovou komunikáciou vo vnútrobloku za 

navrhovaným polyfunkčným domom vedľa múzea na Námestí Slobody, 
- dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby  „Bytové domy ul. Čachtická“, 
- návrh spevnených plôch pre odstavenie osobných automobilov na sídlisku 

Javorinská, 
- návrh zástavby rodinných domov v lokalite za ul. Jilemnickou a Novou, 
- informácia o postupe prác na investičných akciách mesta v roku 2007, 
- projekt III. etapy dostavby zimného štadióna pri športovej hale na ul. 

Javorinskej, 
- projekt stavby „Bytový dom s polyfunkciou“ navrhovaný vo svahu na ul. Júliusa 

Gábriša, 
- architektonická štúdia stavby „Športovo-relaxačné centrum“ pri športovej hale 

na ul. Javorinskej, 
- investičný zámer polyfunkčného domu navrhovaného na pozemku v rohu ulíc 

Vajanského a Holubyho, 
- urbanistická štúdia zástavby nárožia ulíc Hviezdoslavovej a M.R.Štefánika. 

 
 

Doporučenie pre prácu komisie v roku 2008 : 
- systematické hodnotenie investičných zámerov pre príslušný rok v spolupráci 

s KOŽP, 
- v spolupráci s komisiou kultúry a spoločenských vzťahov príprava projektov 

stavby (rekonštrukcia kina, lokalita bytoviek na Čachtickej ulici). 
 
Komisia pre rozvoj bývania (KRB) 
 
 Hlavnou náplňou komisie je preverovať žiadosti zaradené do zoznamu 
uchádzačov o byt a následne navrhovať poradovník na pridelenie bytov pre 
jednotlivé roky vzhľadom na reálny predpoklad získania bytov do vlastníctva mesta. 
Zároveň spolupracuje s bytovým referátom pri riešení akútnych bytových problémov, 
v rámci ktorých bytový referát informuje komisiu o realizácii navrhnutého poradovníka 
na pridelenie bytov. V komisii pracovalo 11 členov a zišli sa 9x. Komisia v uplynulom 
období prešetrila 51 žiadostí o pridelenie bytu. 
V priebehu roka komisia zostavila poradie doporučených žiadostí na riešenie, ktoré 
pozostávalo z 10 žiadostí o pridelenie bytu pre vybudované byty na Odborárskej ulici 
(7p., pre 5 bytov). Spolu s uvoľnenými bytmi sa podarilo uspokojiť 7 žiadateľov, 3 
budú riešení v ďalšej etape. 
Ďalej sa komisia zaoberala riešením konkrétnych bytových problémov. Za rok 2007 
je zaevidovaných 67 žiadostí. 
V priebehu roka bolo uvoľnených 12 bytov, spolu s 5 zrekonštruovanými bolo kladne 
riešených 17 žiadostí o pridelenie bytu. 
Z predchádzajúcich rokov je spolu 96 predbežne doporučených žiadostí na riešenie. 
Celkovo eviduje MsÚ 261 žiadostí, v priebehu roka bolo 8 žiadostí vyradených. 
 



Doporučenie pre prácu komisie v r.2008  
- pokračovať v systematickej kontrole žiadostí o byt, 
- preverovať nájomné zmluvy a stav bytov v mestských nájomných bytoch 

(Ul.Karpatská, Záhumenice, Trenčianska, Javorinská 36). 
 
Komisia  sociálna a zdravotníctva (KSZ) 
 
 Komisia pracovala podľa schváleného plánu a v nezmenenom zložení 11 
členov. Komisia mala 11 zasadnutí, na ktorých bola priemerná 84%-ná účasť. 
Komisia v časti sociálnej sa zaoberala najmä prerokovaním žiadostí občanov 
o jednorázové finančné výpomoci. Na komisiu bolo predložených 22 žiadostí, z toho 
boli 2 nedoporučené. Na jednorázové dávky sociálnej pomoci bolo vyplatených 
228.400,- Sk. Jednorázové výpomoci boli poskytované v súlade so smernicou pre 
poskytovanie jednorázovej sociálnej dávky občanom mesta. Dávky boli poskytované 
do maximálnej výšky, t.j. 5000,-Sk s prihliadnutím na aktívnu účasť občana pri riešení 
hmotnej núdze, t.j. vlastná práca, užívanie, predaj, prenájom vlastného majetku, 
uplatnenie zákonných nárokov. Jedna dávka bola poskytnutá so súhlasom primátora 
vo výške 10 000,-Sk, komisia v tomto prípade usúdila, že ide o prípad vyžadujúci 
osobitný prístup. 
Oproti roku 2006 došlo k poklesu počtu žiadateľov o jednorázové sociálne dávky 
približne o 50%, uvedený pokles žiadostí súvisí aj s poklesom miery 
nezamestnanosti v našom meste, znížil sa počet žiadateľov, ktorí si „zvykli“ o dávku 
požiadať každý rok. 
Komisia sa na svojich zasadnutiach zaoberala vývojom legislatívy v sociálnej oblasti 
a jej dopadu na nízkopríjmové domácnosti, najmä zákonom o sociálnej pomoci 
a zákonom o pomoci v hmotnej núdzi a aktivačný príspevok a príspevok na bývanie. 
Komisia sa ďalej zaoberala sociálnou núdzou občanov, ktorí sa vzhľadom na svoj 
vek, zhoršený zdravotný stav náhle ocitli v situácii, keď po prepustení zo 
zdravotníckeho zariadenia im nemal kto poskytnúť opateru a vzhľadom na 
podmienky v sociálnych zariadeniach je vážnym problémom vyriešiť akútny stav 
umiestnením v ústavnej starostlivosti. Opakovali sa žiadosti občanov, ktorí sú 
dlžníkmi mesta, majú nedoplatky na nájomnom. Komisia odporučila týmto občanom 
riešiť problém splátkovým kalendárom a bude ich žiadosti posudzovať až po 
preukázaní splácania dlhu. 
V tomto roku na každom zasadnutí komisia venovala priestor sledovaniu vývoja 
situácie v NsP v Novom Meste na Váhom n.o., hlavne aktivity, ktoré smerovali proti 
zrušeniu tejto nemocnice. Členovia komisie konštatovali priamu súvislosť tohto 
vývoja s rozhodnutím vlády, konkrétne Ministerstva zdravotníctva. Informácie komisii 
poskytovali najmä členovia komisie, ktorí v NsP pracujú – p.Skovajsová, 
MUDr.Dostál a všetci lekári, ktorí sú členovia komisie. Komisia sa zaoberala úrovňou 
starostlivosti o pacientov v NsP a činnosťou jednotlivých ambulancií. 
 
Doporučenie pre prácu komisie v roku 2008 

- venovať pozornosť terénnej práci v spolupráci s tými OZ a inými organizáciami 
(ADOS), ktorí pracujú v sociálnej a zdravotnej oblasti, 

- v spolupráci s CSS preveriť možnosť stravovania dôchodcov v tomto 
zariadení, 

- venovať pozornosť problematike zdravotníctva, 
- venovať pozornosť možnosti vybudovania nového Domova dôchodcov 

v našom meste. 



 
Komisia školstva, mládeže a telesnej kultúry (KŠMaTk) 
 
 Komisia pracovala v zmysle schváleného plánu činnosti. Práca komisie bola 
zameraná na tieto podujatia : 

A) Vedomostné a technické súťaže 
- súťaž písaní esejí žiakov 9. ročníka ZŠ, 
- spolu s mestskom knižnicou sa uskutočnila súťaž v literárnej tvorbe pre ZŠ, 

SŠ a dospelých (koná sa v 2-ročných intervaloch) Literárne rozlety, 
- súťaže predškolákov MŠ,  
- súťaž zručnosti žiakov SŠ v ZENIT a žiakov ZŠ v strojárstve, elektrotechnike, 

informatike (spolu 360 žiakov). 
B) Športové súťaže 
- volejbalový turnaj pre žiakov ZŠ a SŠ, 
- memoriál R.Zongora vo futbale pre žiakov ZŠ, 
- olympiáda detí MŠ, 
- štafetový beh žiakov ZŠ, 
- LŠH o Pohár primátora pre žiakov ZŠ a SŠ, stolnotenisový turnaj žiakov ZŠ, 

plavecká štafeta ZŠ a SŠ. 
C) Iné podujatia 
- plán činnosti bol rozšírený o výtvarnú literárnu súťaž žiakov na tému „Včela“, 
- benefičný koncert pre postihnuté deti, 
- oceňovanie úspešných žiakov na celoštátnej úrovni primátorom mesta,  
- výtvarná súťaž detí s ekologickým zameraním spojená s vernisážou prác ku 

Dňu Zeme,  
- podujatia ku Dňu zeme – zber druhotných surovín, kde vyšli víťazne – zber 

papiera Gymnázium M.R.Štefánika pred ZŠ sv.Jozefa a ZŠ Odborárska, zber 
PET fliaš – víťazom sa stala ZŠ sv.Jozefa pred Gymnáziom M.R.Štefánika 
a ZŠ Odborárska ulíca, projekt „Za čistú školu, Za čisté mesto“, vyhlásenie 
výtvarnej a literárnej súťaže „Včela a príroda“ v spolupráci so SZ včelárov, 
múzeom a ZUŠ , 

- súťaž v jarnom upratovaní a skrášľovaní areálov škôl, 
- súťaž škôl v zbere druhotných surovín, 
- ocenenie pedagógov pri príležitosti svetového Dňa učiteľov – vždy v októbri 

príslušného kalendárneho roka. 
Komisia sa zaoberala prerokovaním materiálov,ktoré sa  dotýkali oblasti školstva, 
prerokovala nasledovné odporúčania VZN, prípadne zobrala na vedomie : 
- využitie kultúrnych poukazov pre žiakov i pedagógov v mestských 

zariadeniach, 
- podujatia ku Dňu učiteľov, 
- požiadavky škôl na poskytovanie mestských športovísk školám, 
- podmienky poskytovania zrekonštruovaných školských ihrísk pre verejnosť 

mimo vyučovania, 
- informácie R CVČ o súťažnom projekte supertanec, 
- oboznámila sa so štatútom na udelenie ceny primátora mesta, 
- komisia bola oboznámená s organizačným zabezpečením externého dozoru 

pri testovaní žiakov 9.ročníkov – Monitor 9, 
- príprava odborného seminára „Problémy dysgrafie a dyskalkúlie žiakov, 
- informácie o zmenách v sieti škôl a ŠZ v meste, 
- informácia o príprave 0-ročníka olympiády v slovenskom jazyku, 



- informácia o pláne výkonov ZŠ na najbližšie obdobie. 
Komisia vysoko vyzdvihla investičné akcie v oblasti výstavby športovísk a ihrísk 
s umelou trávou pre naše ZŠ. 
 
Doporučenie pre prácu komisie v roku 2008 
- naďalej spolupracovať s komisiami pri MsZ (KOŽP,KKSV,...), Radou riad. škôl, 

s MSKS a MO MS, 
- pripravovať podujatia ku Dňu učiteľov a ku svetovému Dňu učiteľov v marci 

osvedčenými podujatiami, 
- opätovne zorganizovať stretnutie riaditeľov ZŠ, SŠ, výchovných poradcov 

a zamestnávateľov na jednodňovom seminári zameranom na možnosti 
realizácie kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby praxe v podmienkach 
Nového Mesta nad Váhom., 

- predložiť požiadavky komisie na podujatia a prácu komisie v rozpočte mesta 
na rok 2008, 

- prepojenie internetovej stránky mesta na všetky školy a ŠZ, 
- v spolupráci s TSM a zbernými surovinami odbúrať technické problémy pri 

odovzdávaní druhotných surovín, 
- podieľať sa  na organizovaní „Literárnych rozletov“ 
 

Komisia kultúry a spoločenských vzťahov (KKSV) 
 
 Komisia pracovala podľa schváleného plánu práce pre rok 2007 
a v nezmenenom počte členov – 11. Komisia realizovala 6 zasadnutí s 97%-nou 
účasťou jej členov. Okruh záujmu komisie sa najviac zužuje k činnosti MsKS, ale 
i iných subjektov podieľajúcich sa na kultúrnom živote nášho mesta. Členovia 
komisie vyjadrili spokojnosť s činnosťou v oddelení záujmovo umeleckej práce. 
Pravidelne pred verejnosťou vystupujú divadelné  súbory, súbor vážnej hudby, 
folkovej hudby a tanečný súbor. Činnosť týchto súborov, ktoré nás reprezentujú 
i mimo nášho mesta, dokonca i v zahraničí (napr. v Srbsku – divadelný súbor 
Javorina) je obdivuhodná. Prostredníctvom klubovej činnosti v MsKS majú občania 
možnosť cestovať za špičkovou kultúrou do Bratislavy, Prahy na divadelné 
predstavenia, opery, balety i muzikály. Podarilo sa zrealizovať i niekoľko kvalitných 
programov v našom MsKS. 
Nedostatky vidíme v akomsi utlmení práce folklórnych súborov. Komisia odporučila 
lepšiu spoluprácu so školami, najmä pri získavaní nových členov. Prísľub spolupráce 
máme zatiaľ len na III.ZŠ. 
V novozriadenej Galérii Petra Matejku sa za rok organizuje asi 10 výstav, od detskej 
tvorby, amatérov až po najvýznamnejších profesionálnych umelcov. Galéria 
nadväzuje i medzinárodné vzťahy. Zároveň buduje i hodnotnú zbierku na základe 
darov i nákupu. Galéria usporiadava výstavy i v iných mestách – Trenčín, Piešťany, 
Považská Bystrica.  Sme radi, že primátor mesta vybavil darované plastiky Anky 
Drobnej „Kvet domova“ pre mesto od p.Sekeru. Má dôstojné miesto pri vchode do 
galérie. 
Významnou udalosťou bolo tiež desiate výročie Malého komorného orchestra. Pri 
tejto príležitosti bolo za pomoci sponzorov vydané CD a DVD z ich jubilejného 
koncertu. 
Komisia sa niekoľkokrát zaoberala i úrovňou mesačníka Novomestský spravodajca. 
Konštatovala, že úroveň sa zvyšuje, má čítavosť u občanov nášho mesta. NS 
vychádza na základe 1200 ks. Všetky výtlačky sú rozpredané. 



Komisia pri hodnotení kina Považan vychádzala z faktu, že kiná v celej SR sú v kríze.  
Naše kino je na 43.mieste celoštátneho rebríčka úspešnosti zostaveného  na základe 
príjmov. Preto komisia dala návrh, aby kino bolo pretransformované  na polyfunkčný 
spoločenský dom s možnosťou variabilného využitia jeho priestorov.  Na veľmi 
vysokej úrovni pracuje knižnica Ľ.Ríznera. Počet čitateľov sa v našom meste 
neustále zvyšuje.  Veľmi populárne sú besedy v knižnici so známymi autormi, 
rovnako populárne sú literárne večery spojené s prezentáciou knižiek – vlastných 
literárnych diel novomestských autorov a regionálnych autorov, ktorí pracujú 
v literárnom klube. Výsledkom práce tohto klubu sú zborníky literárnych prác – 
v kútiku duše a vlastné vydanie zbierok poézie a prózy (p. Hrkotová, p.Černochová).  
V tomto roku bolo v knižnici zriadené internetové pracovisko – čitáreň. Prostriedky na 
toto pracovisko knižnica získala  vlastným projektom z grantu MK.  
 Dôležitým prvkom v novomestskej kultúre sú festivaly : divadelný, folklórny, 
country, dychových hudieb, zborového spevu hudobné leto, medzinárodných tancov 
a ďalšie podujatia, ktoré sa konajú nielen v priestoroch MsKS, ale aj na námestí a 
v priestoroch múzea. 
Komisia kultúry sleduje kultúrnu činnosť aj iných subjektov, ako sú ZUŠ, CVČ, ZŠ 
i SŠ. V neposlednej rade netreba opomínať ani privátne agentúry, ktoré taktiež 
(rôznorodo!) dopĺňajú kultúrny život v našom meste. 
Členovia komisie sa chcú vyjadrovať na témy, ktoré súvisia s kultúrou ŽP. Nie sú 
spokojní s neustálym znehodnocovaním majetku mesta i občanov grafitmi, sprejermi.  
Činnosť komisie je veľmi dobrá a kultúrny život v našom meste je na veľmi dobrej 
úrovni a jeho rozvoj ide ruka v ruke s hospodárskym rozvojom mesta. 
 
Doporučenie pre  prácu komisie v roku 2008 

- pripraviť v spolupráci s KVRM štúdiu a projekt na rekonštrukciu kina Považan, 
- realizovať podujatia zamerané na MJF v divadielku Galéria, 
- vyhodnocovať mediálne aktivity TV Pohoda a NMS 2x do roka. 

 
Komisia pre ochranu životného prostredia (KOŽP) 
 
 V hodnotenom období r.2007 KOŽP pracovala v počte 11 členov. Funkciu 
tajomníčky komisie zastáva Ing.Zuzana Paučinová. Členovia komisie sa zišli 9x. Dve 
zasadnutia komisie boli výjazdové za účelom objektívneho posúdenia riešenej 
problematiky. Priemerná účasť na zasadnutiach bola 86%-ná. 
Tematické okruhy, ktorými sa komisia zaoberala : 
1.okruh : prerokovanie investičných zámerov v meste 

Komisia prerokovávala investičné zámery v meste  z hľadiska záujmov mesta 
chránených zákonmi   v jednotlivých zložkách ŽP s dôrazom na  ochranu ovzdušia, 
vody, prírody a krajiny a na nakladanie s odpadmi. Z najvýznamnejších investičných 
zámerov, ktoré komisia prerokovala možno uviesť nasledovné : 

- kaviareň v parku J.M.Hurbana, 
- výrobný areál TRW Nové Mesto nad Váhom, 
- humanizácia sídlisk Športová, Javorinská, SNP, 
- bytové domy – Ulica Čachtická, 
- rekonštrukcia zimného štadióna a iné. 

2.okruh : problematika ochrany drevín 
- prerokovávanie žiadostí o výruby drevín, 
- riešenie otázok nebezpečných stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť, zdravie 

a životy, resp. by mohli spôsobiť značné škody na majetku, 



- predmetom záujmu komisie bola aj odborná starostlivosť o dreviny na území 
mesta – odborné ošetrovanie stromov v parku D.Š.Zámostského a odborné 
ošetrenie Paulovnií na Ul.SNP, 

- otázka zdravotných stavov topoľov, ktoré rastú na území mesta z hľadiska ich 
bezpečnosti, pričom podporila návrh nahrádzania topoľov vhodnejšími druhmi 
stromov najmä vo vnútroblokoch sídlisk v časovom horizonte 10 rokov, 

- v časti tvorba zelene komisia prerokovávala najmä výsadbu v Parku 
Hurbanove sady a výsadbu vzácnych drevín v Parku D.Š.Zámostského. 

3.okruh : problematika odpadového hospodárstva 
 Komisia sa zaoberala aj riešením divokých skládok odpadu, najmä riešenie 
čiernej skládky v lokalite „Žadinský park“. V súvislosti s celkovým riešením 
nelegálneho nakladania s odpadmi komisia navrhla zvážiť možnosť vytvorenia 
hliadky MsP, ktorá by bola vyškolená a špecializovaná na oblasť životného prostredia 
a oblasť stavebného poriadku (kontrola nakladania s komunýlnymi odpadmi a zo 
stavebnými odpadmi, kontrola dodržiavania podmienok venčenia psov, kontrola 
výsadieb pred odcudzením vysadených drevín a pod...) 
 
Doporučenie pre prácu komisie v roku 2008 

- pracovať viac v teréne, 
- po schválení PHSR mestom v spolupráci s inými  komisiami sledovať jeho 

plnenie a aktualizovať ho v časti ŽP, 
- námetovo sa podieľať na tvorbe projektov s možnosťou čerpania EU fondov, 
- doplniť člena komisie po odstúpení p.Daridu. 

 
Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok (KBVP) 
  
 Komisia pracovala na základe schváleného plánu činnosti. Pracovala 
v nezmenenom zložení – 9 členov. Realizovala 12 zasadnutí. 
Komisia sa zamerala v r.2007 na riešenie problémov mesta, ktoré sa týkali 
bezpečnosti a verejného poriadku. V roku 2007 sa podarilo komisii nadviazať dobrú 
spoluprácu s OO PZ a to vďaka tomu, že nastúpil nový riaditeľ OO PZ Bc. Jaroslav 
Madara. Jednotliví členovia komisie upozorňovali na nedodržiavanie VZN, ktoré sa 
zaoberajú verejným poriadkom a v spolupráci s MsP tieto neduhy spôsobené 
občanmi mesta boli odstraňované (neodhrnutý sneh, nepokosené trávniky pred 
domami,...). Komisia riešila taktiež problém záškoláctva v našom meste kontrolou 
pohostinských zariadení. Komisia vykonala kontrolu na podávanie alkoholu 
mladistvým.  V dvoch prevádzkach bola udelená bloková pokuta za podávanie 
alkoholu mladistvým.  
V spolupráci  so zamestnancami MsÚ a MUDr.Holotovou odobrali sa vzorky zeleniny 
z trhoviska. Výsledky  boli v norme. V spolupráci s MsP vykonala komisia kontrolu 
trhoviska s výsledkom, že trhovníci predávajú tovar podľa „Trhového poriadku“.  Tu je 
však potrebné dodržiavať zo strany trhovníkov poriadok. 
V oblasti súčinnosti s PZ v našom obvode pretrvávala dobrá spolupráca, a to aj 
napriek menšiemu počtu príslušníkov OO PZ SR v našom meste.  
Členovia komisie sa zúčastňovali ako nestranní pozorovatelia  rôznych kultúrnych 
podujatí . Je možné konštatovať, že ako zo strany PZ a MsP boli tieto akcie 
zabezpečené veľmi dobre tak i zo strany poriadateľa. V meste ani v chatovej oblasti 
nedochádzalo k žiadnym výtržnostiam. 
I táto komisia sa zaoberala a preverovala divoké skládky, napr.Žadinský most.  



V spolupráci s MsP komisia zabezpečovala poriadok a bezproblémový priebeh 
vianočných trhov a novomestského jarmoku.  
 
 
Doporučenie pre prácu komisie v roku 2008 

- naďalej spolupracovať s MsP a OO PZSR, 
- v spolupráci s KOŽP sa zamerať na čistotu a poriadok v sídliskách mesta, 
- v spolupráci s KŠMaTk venovať pozornosť záškoláctvu a prevenciou 

v spolupráci s MsP odstraňovať tento jav na území mesta. 
 
 
Záverečné hodnotenie 
 
 Komisie pri MsZ pracovali podľa schválených plánov práce jednotlivých 
komisií. Ich práca bola pragmatická, vecná a konkrétna, smerovala vždy k verejnému 
záujmu občanov a v prospech občanov, čo je zmyslom práce poslancov samosprávy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval : PhDr.Koreň 
 
30.januára  2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hodnotenie  činnosti Výborov mestských častí v roku 2007 
 

 

 

 Na území mesta pracuje 7 výborov MČ. V zmysle prijatých zásad a metodických 

pokynov sa mali MČ stretnúť 2x v priebehu roka. Tieto stretnutia boli individuálne. 

 

 

1. VMČ 

 VMČ sa schádzal pred zasadnutím MsZ, čo sa odzrkadlilo aj na stretnutiach poslancov 

tejto MČ s občanmi volebného obvodu. Na stretnutiach boli prítomní poslanci obvodu 

a prizvaní pracovníci MsÚ a organizácií riadených mestom. Záujem o veci verejné v tejto 

mestskej časti je veľmi vysoký, práca s občanmi je v MČ na vysokej úrovni. Komunikácia 

medzi poslancami a občanmi je interaktívna v priebehu celého roka. 

Problémy, ktoré najviac rezonujú v tejto MČ : 

- hlučnosť v pohostinských zariadeniach pri železničnej a autobusovej stanici, 

- parkovanie automobilov na trávnikoch (Ul.Zelená, Malá), 

- problematika pošty v Novom Meste nad Váhom, 

- prevádzka firiem na Samotách, 

- budovanie železničnej stanice a autobusového nádražia. 

Na všetky otázky odpovedali poslanci a prizvaní hostia z MsÚ a organizácií riadených 

mestom v priebehu týchto stretnutí (4.6.2007, 27.11.2007). Odpovede boli konkretizované 

v oblasti kontroly príslušníkmi MsP. Pokiaľ ide o prevádzku Pošty a zriadenie prípadnej 

filiálky v Novom Meste nad Váhom, narážame na nezáujem Pošty tento problém riešiť a to aj 

napriek tomu, že mesto chcelo poskytnúť priestory. 

Problematika budovania železničnej stanice a autobusového nádražia bola podrobne 

rozobraná Ing. Topolčánym na tomto stretnutí, kde sa hovorilo o dobudovaní celého priestoru 

vrátane infraštruktúry v horizonte rokov 2009-2011. 

 

2.VMČ 

 Výbor MČ sa schádzal pravidelne pred zasadnutím MsZ. V priebehu roka sa 

uskutočnili dve stretnutia (3.5.2007 a 20.11.2007). Treba konštatovať, že oproti roku 2006 

záujem občanov o veci verejné klesol. 

Pretrvávajúce problémy : 

- znečisťovanie verejného priestranstva psími exkrementami, 

- nedostatočný počet malých odpadových nádob, 

- obojstranná prejazdnosť komunikácie pred ZŠ, 

- parkovanie automobilov na Považskej ul., 

- odpad pri prerábkach bytov. 

Na uvedené problémy bolo zodpovedané jednak prizvanými pracovníkmi mesta (p.Kubák, 

Ing. Poriez), ale aj poslancami MsZ. Občania boli upozornení, že mnohé problémy musia 

občania riešiť samostatne v rámci sebavýchovy (napr. psie exkrementy, prerábka bytov). 

Pokiaľ ide o parkovanie na Ul.Považskej, tento problém rieši pravidelne MsP. 

Záverom treba povedať, že v tomto roku poslanci MČ musia dôslednejšie koordinovať 

stretnutia s občanmi. 

 

 

 

 



3. VMČ 

 Výbor sa schádzal pravidelne pred zasadnutím MsZ. Aj v tejto MČ sa konali 2 

stretnutia s občanmi (3.4.2007, 22.11.2007). 

Problémy, ktoré rezonovali : 

- rušenie nočného kľudu v dôsledku prevádzky „Záhradkár“, 

- prejazdnosť po Jánošíkovej ulici, 

- dokončenie parkovacích plôch na Javorinskej ulici, 

- dokončenie detského ihriska a jeho oplotenie, 

- problematika bytovky Javorinská 36, 

- starostlivosť o verejnú zeleň (Ul.Karpatká, Ul.Javorinská). 

Na uvedený okruh problémov bolo zodpovedané pracovníkmi MsÚ alebo pracovníkmi 

mestských organizácií.  Pokiaľ ide o prevádzku „Záhradkár“ je táto problematika riešená 

v kompetencii prednostu MsÚ. Pracovníci MsP majú úlohu trvalú – kontrola tohoto 

zariadenia. Kontrolné záznamy sú u veliteľa MsP, z ktorých vyplýva dodržiavanie zatiaľ 

platných otváracích a zatváracích hodín. Hluk, ktorý robia mladí ľudia mimo prevádzky 

rovnako bol vyriešený príslušníkmi MsP. Rovnakým spôsobom je riešená aj situácia na 

Javorinskej 36. Dopravná situácia, ako aj starostlivosť o verejnú zeleň bude riešená v tomto 

roku. 

Záverom konštatujem, že práca poslancov v tejto MČ je na dobrej úrovni. 

 

4. VMČ 

 Poslanci VMČ sa schádzali pred zasadnutím MsZ. Napriek snahe poslancov tejto MČ, 

občania nejavili záujem o prácu MsZ, na stretnutia chodia iba sporadicky. Poslanci sa zišli 

s občanmi tejto MČ iba jedenkrát (5.12.2007).  Na tomto stretnutí sa venovala pozornosť 

cintorínu a rekonštrukcii chodníkov (Ulica Štúrova). V nastávajúcom období bude potrebné 

venovať pozornosť propagácii stretnutí s občanmi v tejto MČ. 

 

5. VMČ 

 Poslanci MČ sa stretávali na výbore MČ pred zasadnutím MsZ. Zorganizovali 1 

stretnutie (6.7.2007). Na stretnutí s občanmi rezonovali nasledovné problémy : 

- stav povrchov chodníkov, 

- údržba zelene, 

- zápach v okolí Pizzérie Váh, 

- stavebný ruch v okolí stanice, 

- parkovanie pri dome štátnej správy, 

- perspektíva rekreačného strediska ZV, 

- možnosť výstavby  kúpaliska v našom meste. 

Na ich otázky odpovedali pracovníci mesta (Ing.Ovšák, Ing. Veselka) a MsBP (p.Horák). 

Realizácia opráv chodníkov sa koná vždy v rámci schválených finančných prostriedkov pre 

TSM a schváleného harmonogramu plánu práce v príslušnom kalendárnom roku. Tak tomu 

bude aj v priebehu roka 2008.  Charakter údržby verejnej zelene prebieha taktiež v priebehu 

príslušného kalendárneho roku. V súvislosti s budovaním železničného podjazdu 

a rekonštrukcie budovy železničnej stanice informoval podrobne Ing. Topolčány.  

O zámeroch a perspektíve rekreačného strediska ZV informoval poslanec Giertl. 

Práca poslancov tejto MČ je na veľmi dobrej úrovni. 

 

6. VMČ 

 Poslanci MČ sa schádzali pravidelne pred MsZ. Tak ako minulé roky aj v roku 2007 

rezonoval problém zbúraniska bývalého vojenského kúpaliska. Občania žiadajú zákonné 

riešenie tohto problému.  Problém je vleklý a cítia sa byť rukojemníkmi p.Brázdila. Občania 



žiadajú, aby p.Brázdil bol sankcionovaný v zmysle zákona.  Občania ďalej poukazovali na 

málo parkovacích miest na sídlisku Klčové, ako aj na ďalšie rekonštrukcie chodníkov. 

Rovnako občania žiadali zvýšiť počet kontajnerov na sídlisku Klčové. Na všetky otázky 

i podnety odpovedali poslanci tejto MČ, ako aj prizvaní pracovníci mesta a mestských 

organizácií. Poslanci tejto MČ mali 2 stretnutia s občanmi (22.5.2007, 22.11.2007).  

Práca s občanmi v MČ je na veľmi dobrej úrovni a môžeme konštatovať, že riešenie vecí 

verejných prebieha na úrovni medzi poslancami a občanmi ako aktívna spolupráca v záujme 

zmysluplného riešenia problémov dotýkajúcich  sa života obyvateľov v tejto MČ. 

 

7. VMČ 
 Výbor MČ sa stretával na schôdzkach pravidelne pred zasadnutím MsZ. Táto mestská 

časť patrí tradične k aktívnym MČ. Organizácia stretnutí bola na veľmi dobrej úrovni. Boli 

dve stretnutia (7.6.2007, 18.12.2007). 

Problémy, ktoré rezonovali v tejto MČ :  

- zle fungujúca kanalizácia na Mostovej ulici, 

- zástavka MHD na Záhumeniciach, 

- dopravné značenie (STOP) smer Dolné Sŕnie, 

- mestský rozhlas, 

- čistenie cintorína v Novom Meste nad Váhom, 

- návrh k pôvodnému názvu častí mesta – naviazať na staré historické názvy mesta 

(napr.Pažite), 

- v NMS budovať historické povedomie najmä u detí a mládeže v Novom Meste nad 

Váhom, 

- možnosť zabezpečenia zľavy na MHD pre občanov nad 70 rokov, 

- dôraznejšia kontrola cestnej premávky zo strany MsP (Elektroinštala, Uhlík – 

Motobar), 

- požiadavka vedenia IV.ZŠ vo veci presunutia zástavky od pohostinstva „U Komanov“ 

k ZŠ pre autobusy z Moravského Lieskového, Dolného Sŕnia pre žiakov 

dochádzajúcich na ZŠ a SŠ do Nového Mesta nad Váhom. 

Na všetky poukázané problémy zodpovedali poslanci MČ a prizvaní pracovníci mesta 

a mestských organizácií. Mnohé z vyššie spomenutých problémov boli doriešené v r.2007 

(zástavka MHD – Záhumenice, dopr. značenie STOP – smer Dolné Sŕnie). Ďalšie vyššie 

spomenuté problémy budú riešené v priebehu tohto roka.  

Práca poslancov tejto MČ je veľmi dobrá a otvorená na spoluprácu s občanmi. 

 

 
 

 Záverom konštatujem, že práca  VMČ je na veľmi dobrej úrovni. Stretnutia s občanmi 

majú vecný charakter, riešenia problémov sú pragmatické a konštruktívne. Účasť občanov na 

stretnutiach je veľmi dobrá (1.VMČ, 2.VMČ, 3 VMČ, 6.VMČ, 7.VMČ) a dobrá ( 4.VMČ, 5 

VMČ). Poslanci MČ pristupujú k riešeniu problémov občanov operatívne a pragmaticky 

s cieľom k zlepšeniu kvality života našich občanov. V mnohých prípadoch nadviazali 

spoluprácu  i OZ, ktorú je potrebné ešte viac podporiť a tým vytvárať atmosféru tolerancie 

a otvorenej občianskej spoločnosti, čo zostáva úlohou trvalou. 

 

 

 

Spracoval : PhDr.Koreň 

 

30.januára 2008 


