
Z á p i s n i c a 
 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 
dňa 14.apríla 2015 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní :       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní :  Mgr. Palvíček, p.Tinková – poslanci MsZ 
                       Mgr. Zuzana Kubrická – riaditeľka Zariadenia pre seniorov   
 
Prizvaní :        riaditelia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, zástupca MsP 
                        prednosta SÚS 
 
Program : 
 
1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie 
3. Kontrola uznesení  MsZ  
4. Správa o činnosti MsR medzi 1. a 2.  zasadnutím MsZ 
5. Nakladanie s majetkom mesta 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom           

č.2/2015 – Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhom mieste – príležitostný trh Deň mesta  

7. Návrh všeobecne záväzného  nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č.3/2015 – 
Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok  

8. Súhlas/nesúhlas so zriadením elokovaného pracoviska Súkromného centra 
špeciálno - pedagogického poradenstva Kálnica na území mesta Nové Mesto nad 
Váhom  

9. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy  
10. Správy z následných  finančných kontrol  
11.  Vyhodnotenie činnosti HK za 2. polrok 2014  
12.  Návrh plánu činnosti HK na rok 2015  
13.  Návrh na riaditeľa príspevkovej organizácie mesta – Technické                                 

služby mesta v Novom Meste nad Váhom  
14. Odpovede na pripomienky poslancov 
15. Rôzne  
16. Schválenie uznesení, záver 
 

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
 
2. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta Ing. Trstenský. 

Konštatoval, že je prítomných 19   poslancov MsZ a oboznámil prítomných  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 PhDr. Juraja Kazdu a p. Vieru Nemšákovú,    
zapísaním zápisnice poveril p. Vaňkovú, pracovníčku MsÚ.  Hovorcom  MsR   pre 2. zasadnutie 
MsZ bola určená Ing. Viera Vienerová. 
 

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie 
Primátor mesta predložil návrh  na zloženie návrhovej komisie  : 
                 Predseda :  Mgr. Tatiana Skovajsová 
                 Členovia :    Ing. Peter Jakovlev, PhDr. Juraj Kazda 



     Zo strany poslancov  neboli vznesené žiadne pripomienky, predložený návrh zloženia návrhovej 
komisie poslanci  jednohlasne schválili. 
 
Primátor mesta predložil návrh  na zloženie volebnej komisie  : 
                 Predseda :   PhDr. Patrícia Maráková 
                 Členovia :    JUDr. Vladimír Fraňo, Mgr. Bača 
     Zo strany poslancov  neboli vznesené žiadne pripomienky, predložený návrh zloženia 
volebnej komisie poslanci  jednohlasne schválili. 
 
                 3.  Kontrola uznesení  MsZ 

 
Informáciu o kontrole plnenia uznesení MsZ predložil Ing. Bača.  

Materiál je pod poradovým číslom 1. 
Na 1. zasadnutí MsZ bolo prijatých  14 uznesení, ktorých plnenie je nasledovné: 
Uznesenie č.11/2015-MsZ – o schválení prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta 
formou  zámeny pozemkov podľa  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení a to pozemku parcela registra C KN č. 5592/2 o výmere 263 m² 
záhrady, vo vlastníctve mesta za pozemok  parcela registra C KN č. 5592/4 o výmere 201 m² 
záhrady, vo vlastníctve Michala Šimku, Čachtická 2608/20, Nové Mesto nad Váhom, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa s tým, že ani jeden účastník zámeny druhému nič 
nedopláca je splnené tak, že je uzatvorená zámenná zmluva a je podaný návrh na vklad do 
katastra nehnuteľností. 

         Uznesenie č.12/2015-MsZ – o predaji nehnuteľností – skladu v areáli bývalých vojenských 
skladov na Železničnej ul. v Novom Meste nad Váhom úspešnému navrhovateľovi z VOS 
spoločnosti IBS – SECURITY, s.r.o., Trenčianska 1885/27, Nové Mesto nad Váhom, ktorá 
predložila cenovú ponuku za sklad  súpis. č. 6301 na parc. č. 2449/108 a pozemok parc. č. 
2449/108 o výmere 920 m² v navrhovanej cene 60.000 € bolo splnené tak, že bola 
uzatvorená kúpna zmluva, zaplatená kúpna cena a bol podaný návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností. 
Uznesenie č.13/2015-MsZ – o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve na zaťaženie pozemkov 
vo vlastníctve mesta vecným bremenom v súvislosti s realizáciou stavby „Rozšírenie NN 
rozvodu na Ul. J. Kréna a Ul. J. Kollára“ v Novom Meste nad Váhom – umiestnenie 
káblových NN a VN rozvodov,  so Západoslovenskou distribučnou a.s. je  splnené tak, že je 
uzatvorená platná zmluva. 
Uznesenie č.14/2015-MsZ – o schválení Všeobecné záväzného  nariadenia Mesta Nové 
Mesto nad Váhom č. 1/2015 – VZN o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri 
narodení dieťaťa obyvateľom mesta Nové Mesto nad Váhom bolo splnené jeho vyhlásením 
v stanovených lehotách. 
Uznesenie č.20/2015-MsZ a 21/2015-MsZ – o voľbe hlavného kontrolóra sú splnené 
uzatvorením pracovno-právnych vzťahov medzi oboma zmluvnými stranami. 
Uznesenia č.9/2015-MsZ, 10/2015-MsZ, 15/2015-MsZ, 16/2015-MsZ,17/2015-MsZ, 18/2015-
MsZ, 19/2015-MsZ a 22/2015-MsZ – boli informačné  a schvaľovacie  uznesenia bez 
ukladacej  časti alebo s neskoršími termínmi plnenia.  
Nesplnené uznesenie zo 16. zasadnutia: 
Uznesenie č.62/2015-MsZ  – o prenájme nehnuteľností p. Durdíkovi Martinovi a Zelenayovi 
Igorovi na účely vybudovania športového areálu s  termínom jeho plnenia  do 31. 12. 2013 
nie je splnené z dôvodu neprijatia podmienok nájomcami schválených mestským 
zastupiteľstvom týkajúcich sa ceny, doby a iných ustanovení o nájme. 
Diskusia : Bez pripomienok. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 
 
 Uznesenie č.23/2015-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
            (mandátová správa - prítomných 20 poslancov) 
 



4.   Správa o činnosti MsR medzi 1. a 2. zasadnutím MsZ 
 

Správu o činnosti MsR v období medzi 1.zasadnutím a 2. zasadnutím MsZ, kedy sa 
konala 2.schôdzka MsR dňa 26.3.2015,  predložil prednosta MsÚ Ing. Današ. Oboznámil 
poslancov s   podrobným prehľadom  z rokovania 1.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.24/2015-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. Predaj majetku mesta 
A. Predaj majetku mesta  
Návrh na schválenie  prevodu nehnuteľného majetku mesta – pozemku podľa § 9a ods. 8 
písm. b/ zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Ing. Jurajovi Hasidlovi 
a MUDr. Kataríne Hasidlovej, obaja bytom  Nové Mesto nad Váhom. 
Menovaní žiadajú o odkúpenie nehnuteľnosti – časti pozemkov vo vlastníctve mesta Nové 
Mesto nad Váhom nachádzajúcich sa na Ul. Fraňa Kráľa v Novom Meste nad Váhom. Ide 
o časti pozemkov malej výmery, ktoré sa nachádzajú pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa. 
Pri kolaudácii stavby bolo zistené, že stavba zasahuje do pozemku mesta, aj keď sa jedná 
o malú výmeru, je potrebné zosúladiť skutkový stav so stavom právnym. 
Časti pozemkov boli zamerané geometrickým plánom č. 255/2014, ako parcela č. 3160/7 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2m² a parcela č. 3160/8 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2 m². Tieto pozemky boli odčlenené z pozemku vo vlastníctve mesta a to parcely 
registra C KN č. 3160/1. Uvedené parcely sú pod časťou rodinných domov súpis. č. 744/6  
a súpis. č. 745/7 vo vlastníctve žiadateľov. Presah zástavby oproti ploche vymedzenej 
v stavebnom povolení vznikol zmenou teplotechnických podmienok výstavby oproti stavu 
v čase vydania stavebného povolenia realizáciou zateplenia fasády. 
Navrhovaná cena vzhľadom k atraktivite lokality, kde sa pozemky nachádzajú  je 150 €/m². 
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  MsZ schvaľuje prevod  
majetku obce ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa.   
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta (KFSM) 
predložil Mgr. Bača – podpredseda komisie – komisia odporučila návrh schváliť 
v predloženom znení. 
Ing. Vienerová : MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.25/2015-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             Uznesenie č.25/2015-MsZ 
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1 . 
             (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
B. Prenájom majetku mesta – prípad  hodný osobitného zreteľa                                                                                                                                
Návrh na predĺženie podnájomnej zmluvy podnájomcovi.        



Jolana  Homolová, bytom  Nové Mesto nad Váhom požiadala o predĺženie Zmluvy o 
podnájme nebytových priestorov, týkajúcej sa podnájmu nebytových priestorov na Námestí 
slobody 10/11 v Novom Meste nad Váhom.  
Nebytové priestory v celkovej výmere 24,50 m² sú využívané pre účely služieb – úprava  
odevov, krajčírstvo. Cena za podnájom činí 28,55 €/m²/rok bez DPH. 
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 1 rok za nezmenených podmienok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v z.n.p.  a článku 8  bodu 1 písmena c)  – 
Zásady 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. 
Odôvodnenie: 
V súčasnosti je v meste viacero nevyužitých nebytových priestorov, ktoré sú ponúkané na 
priamy prenájom už v niekoľkých etapách, avšak s minimálnym záujmom o ich prenájom. 
Mesto má záujem o zachovanie podnájmu nebytových priestorov s doterajšími 
podnájomcami, nakoľko nepriaznivá hospodárska situácia sa podpísala na dopyt po voľných 
nebytových priestoroch. Pokiaľ mesto realizuje formou ponukového konania prenájom 
voľných nebytových priestorov, obvykle sa neohlási nikto, alebo len jeden záujemca. 
Nakoľko mesto v príjmovej časti rozpočtu počíta už s finančnými prostriedkami získaných 
z podnájmu nebytových priestorov, je v záujme mesta i jeho obyvateľov udržať si doterajších 
platiacich nájomcov i ponúkané služby. 
Uvedený podnájomca platí dohodnutý podnájom pravidelne v zmysle uzatvorenej 
podnájomnej zmluvy. Navrhovaná doba nájmu 1 rok je z dôvodu, že mesto sa opakovane 
snažilo odpredať budovu v ktorej sú nebytové priestory. 
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol  zverejnený na dobu 15 dní pred  
schvaľovaním podnájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej 
stránke mesta.  
Mgr. Bača – komisia odporučila návrh schváliť v predloženom znení. 
Ing. Vienerová : MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.26/2015-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             Uznesenie č.26/2015-MsZ 
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1 . 
             (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

C. Obchodná verejná súťaž – 
schválenie spôsobu prevodu a podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

 
   Ako posledné predložila Mgr. Susteková návrh na schválenie spôsob prevodu vlastníctva 

nehnuteľného majetku mesta  obchodnou verejnou súťažou  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 odpredaj nehnuteľnosti – 
pozemok parcela registra C KN č. 2459/1 orná pôda o výmere 11 761 m², vytvorená  
geometrickým plánom č.36651133-114/2015 zo dňa 2.4.2015, k. ú. Nové Mesto nad Váhom  
na Ul. Banskej  v Novom Meste nad Váhom, zapísanej na LV 3160 v správe Okresného 
úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálneho odboru. 

         Mgr. Bača – komisia odporučila návrh schváliť v predloženom znení. 
         Ing. Vienerová : MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
         Diskusia : bez pripomienok. 
         Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.27/2015-MsZ. 
         Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
  
 



              Uznesenie č.27/2015-MsZ 
                      viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2 . 
                      (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 

 
Mgr. Šusteková predložila návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 

62/2013 – MsZ zo dňa 5. novembra 2013, ktorým Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom 
pozemkov a nebytových priestorov: budova  súp. č. 6359 – telocvičňa na pozemku parc. č. 
3854/131 o výmere 891 m², objekt ocelová hala bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 
3854/132 o výmere 382 m² a pozemky: parc. č. 3854/128 o výmere 6 151 m², parc. č. 
3854/129 o výmere 131 m², parc. č. 3854/130 o výmere 1 122 m² a časti parc. č. 3854/1 
o výmere 7 768 m²  p. Martinovi Durdíkovi, bytom Nové Mesto nad Váhom a p. Igorovi 
Zelenayovi na vybudovanie športového areálu za stanovených podmienok. 
Návrh na zrušenie je predkladaný  z dôvodu nedohodnutia podmienok nájomnej zmluvy 
s nájomcami v zmysle prijatého uznesenia. 
Návrh nebol predmetom KFSM a MsR. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.28/2015-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
 
             Uznesenie č.28/2015-MsZ 
             viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2 . 
             (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad 
Váhom č.2/2015 – Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhom mieste – príležitostný trh Deň mesta  

 
Návrh  predložil Ing. Trúsik. 
Materiál je pod poradovým číslom 4. 
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je správca trhoviska povinný 
vypracovať trhový poriadok pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh, ktorý obec po jeho 
schválení vydá všeobecne záväzným nariadením. 
Vzhľadom na vyššie uvedené bolo potrebné vypracovať VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom 
č. 2/2015 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta. Ing. Trúsik uviedol, že do návrhu VZN  boli 
zapracované  pripomienky z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Novom Meste 
nad Váhom, ktorú mesto požiadalo o odborné stanovisko v súlade s novelizáciou zákona 
178/98 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
a ďalšia zmena sa týka  zmeny termínu konania Dňa mesta – termín sa mení z  12.6.2015 
na  19.6.2015.  
Mgr. Bača – komisia odporučila návrh schváliť v predloženom znení. 
Ing. Vienerová : MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.29/2015-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
  
              Uznesenie č.29/2015-MsZ 
                        viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3 . 
                        (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 



7. Návrh všeobecne záväzného  nariadenie Mesta Nové Mesto nad 
Váhom č.3/2015 – Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh 
Novomestský jarmok  

 
Návrh predložil Ing. Trúsik. 

Materiál je pod poradovým číslom 5 . 
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je správca trhoviska povinný 
vypracovať trhový poriadok pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh, ktorý obec po jeho 
schválení vydá všeobecne záväzným nariadením. 
Vzhľadom na vyššie uvedené bolo potrebné vypracovať VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom 
č. 3/2015 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok. 
Tak ako predošlý návrh VZN aj do VZN č.3/2015 boli zapracované pripomienky 
z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Novom Meste nad Váhom. 
Mgr. Bača – komisia odporučila návrh schváliť v predloženom znení. 
Ing. Vienerová : MsR odporučila návrh schváliť. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.30/2015-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
  
              Uznesenie č.30/2015-MsZ 
                        viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3 . 
                        (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

8. Súhlas/nesúhlas so zriadením elokovaného pracoviska Súkromného 
centra špeciálno - pedagogického poradenstva Kálnica na území 
mesta Nové Mesto nad Váhom  

 
Návrh predložil Mgr. Hevery. 
Materiál je pod poradovým číslom  6. 
Zriaďovateľka a zároveň riaditeľka Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva 
(SCŠPP) so sídlom v Kálnici PhDr. Mária Ďuríková písomne požiadala dňa 26.2.2015 
o súhlas s pôsobnosťou elokovaného pracoviska SCŠPP v Novom Meste nad Váhom na 
Kočovskej ul. č. 9. Podľa § 18 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov musí byť elokované pracovisko zaradené do siete 
škôl a školských zariadení a na jeho zaradenie do siete sa vyžaduje o. i. aj súhlas príslušnej 
obce.  
Predmetom činnosti CŠPP je komplexná špeciálnopedagogická, psychologická, 
diagnostická, poradenská, rehabilitačná, preventívna, metodická a iná odborná činnosť pre 
deti so zdravotným postihnutím. Na území mesta už sídli centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP) v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ-OŠ 
Trenčín s podobným predmetom činnosti, CŠPP vykonáva aj špeciálne pedagogicko-
psychologické služby, ktoré nie sú predmetom činnosti CPPPP. Mestské zastupiteľstvo 
v Novom Meste nad Váhom uznesením č. 407/2010 zo dňa 14.12.2010 schválilo pôsobenie 
SCŠPP na území mesta, avšak nakoľko zriaďovateľ súkromného CŠPP po novele zákona č. 
596/2003 neoznámil príslušné údaje o elokovanom pracovisku ministerstvu školstva 
v stanovenom termíne, podľa § 39c ods. 3 tohto zákona toto elokované pracovisko k 
30.6.2013 zaniklo.  Súkromné CŠPP je financované prostredníctvom podielu na výnose 
dane z príjmu FO obcou Kálnica a zriadenie elokovaného pracoviska na území mesta nemá 
dopad na rozpočet mesta. Žiadosť zriaďovateľky bola prerokovaná s riaditeľkou Centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nové Mesto nad Váhom aj v komisii 



školstva, mládeže a športu, ktoré so zaradením elokovaného pracoviska do siete 
a následným zriadením súhlasia.  
Ing. Vienerová : MsR odporučila návrh schváliť. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.31/2015-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
  
              Uznesenie č.31/2015-MsZ 
                        viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3 . 
                        (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

9. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej 
samosprávy  

 
Návrh predložil Mgr. Hevery.  
Materiál je pod poradovým číslom 7. 
Podľa § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov sú členmi rady školy pri základnej škole, 
materskej škole a základnej umeleckej škole aj štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.  
V nadväznosti na výsledok ostatných volieb do mestského zastupiteľstva mesto navrhuje 
s účinnosťou od 1.5.2015 delegovať do školských rád zástupcov zriaďovateľa. 
Ing. Vienerová : MsR odporučila návrh schváliť. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.32/2015-MsZ. 
Hlasovanie : za 20, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. 
  
              Uznesenie č.32/2015-MsZ 
                        viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3 . 
                        (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

10. Správy z následných  finančných kontrol 
 

Správy predložil Ing. Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 8.  
Hlavný kontrolór predkladá podľa § 18 f, ods.1,písm.d zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení mestskému zastupiteľstvu správy o výsledkoch kontroly. V súlade s týmto 
ustanovením sú predkladané uvedené správy. Ing. Bača predložil správy o výsledkoch 
z následných finančných kontrol v Centre voľného času, rozpočtovej organizácie mesta 
a v Mestskom bytovom podniku Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 
Ing. Vienerová : MsR zobrala správy na vedomie. 
Diskusia :  
Ing. Jakovlev – práca HK je na veľmi dobrej úrovni, požiadal o informáciu ako sa odstraňujú 
zistené nedostatky z predkladaných správ. 
Ing. Bača – k zisteným nedostatkom sú prijaté opatrenia s termínmi plnenia, kontrolované 
subjekty predkladajú správu o splnení opatrení a hlavným kontrolórom je splnenie týchto 
opatrení kontrolované. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.33/2015-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
  
              Uznesenie č.33/2015-MsZ 
                        viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4 . 
                        (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 
 



11.  Vyhodnotenie činnosti HK za 2. polrok 2014  
 
Vyhodnotenie predložil hlavný kontrolór Ing. Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 9. 
Hlavný kontrolór predkladá podľa § 18 f, ods. 1, písm. e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti. V súlade s týmto 
ustanovením je predkladaná uvedená správa. 
Správa obsahuje výsledky kontrol, ktoré hlavný kontrolór vykonal a ktoré boli poslancom 
priebežne počas 2.polroka 2014 predložené . 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.34/2015-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
  
              Uznesenie č.34/2015-MsZ 
                        viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4 . 
                        (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 

12.  Návrh plánu činnosti HK na rok 2015  
 
Návrh predložil hlavný kontrolór Ing. Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom  10. 
Hlavný kontrolór predkladá podľa § 18 f, ods. 1, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti. Plán bol podľa zákona 
zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.35/2015-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 

  
Uznesenie č.35/2015-MsZ 
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4 . 

            (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 

13.  Návrh na riaditeľa príspevkovej organizácie mesta – Technické                                 
služby mesta v Novom Meste nad Váhom  

 

Návrh predložil Ing. Trstenský. 

Materiál je pod poradovým číslom 11 . 

2.12. 2014, poslanci Mestského zastupiteľstva Nového Mesta nad Váhom svojim uznesením 
č. 91/2014 –MsZ odvolali z funkcie riaditeľa TSM Nové Mesto nad Váhom Ing. Porieza, na 
základe vlastnej žiadosti a následne MsZ poverilo prevádzkovo – ekonomického námestníka 
Ing. Antona Veselku vedením Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom dňom 1. 
januára 2015 do vymenovania nového riaditeľa uvedenej organizácie.  

V súlade s §5, ods. 1, zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 
primátor mesta predložil poslancom MsZ návrh na vymenovanie v súlade s § 11, ods. 4, bod 
l zákona o obecnom zriadení do funkcie riaditeľa TSM Nové Mesto nad Váhom dňom 15. 
apríla 2015 prevádzkovo – ekonomického námestníka Technických služieb mesta Nové 
Mesto nad Váhom Ing. Antona Veselku.  
Primátor mesta uviedol, že Ing. Veselka má dlhoročné skúsenosti, dokonale ovláda 
problematiku TSM, vzhľadom k jeho odborným vedomostiam, ľudskému prístupu je to 
vhodný kandidát na funkciu riaditeľa TSM, v krátkosti uviedol  pracovno –osobnostnú 
charakteristiku a požiadal poslancov o podporu svojho návrhu. 



Hovorkyňa MsR - MsR zobrala informáciu na vedomie, návrh primátora mesta na menovanie 
Ing. Veselku do funkcie riaditeľa TSM  podporila. 
Primátor mesta vyzval p. Veselku, aby v krátkosti povedal o svojich predstavách, ako by mali 
fungovať TSM pod jeho vedením.  
Ing. Veselka uviedol svoj profesný životopis  a v krátkosti informoval o hlavných aktivitách, 
problémoch, priblížil hlavné ciele, ktoré pred TSM stoja. 
Diskusia : 
Ing. Veselka – zodpovedal na otázky poslancov , ktoré sa týkali plánov do budúcna, 
rozšírenia činnosti, aktivít TSM, hlavných problémoch. 
Ing. Trstenský – požiadavky zo strany mesta budú určite náročnejšie, ako sú doteraz, bude 
treba urobiť v organizácii niekoľko zmien a opatrení ku skvalitneniu práce. Úloh, ktoré majú 
TSM pred sebou je veľa, ich činnosť je viditeľná, úlohy sú náročné. TSM čaká veľká úloha – 
plynulý prechod TSM za Ul. Klčové na Ulicu banskú. 
Primátor mesta požiadal predsedkyňu volebnej komisie PhDr. Marákovú, aby poslanci 
vykonali voľby. Následne bol vykonaný akt volieb. Poslanci vykonali voľby tajným 
hlasovaním. 
Po sčítaní hlasov oboznámila predsedkyňa  volebnej komisie prítomných s výsledkom 
hlasovania. Konštatovala, že bolo odovzdaných 23 hlasovacích lístkov, platných hlasovacích 
lístkov bolo 22, neplatných 1. Za navrhnutého kandidáta hlasovalo 21 poslancov, jeden 
poslanec sa hlasovania zdržal.. 
Ing. Trstenský zablahoželal Ing. Veselkovi k zvoleniu v mene svojom i v mene poslancov, 
vyjadril presvedčenie, že nový riaditeľ bude pokračovať v tej práci, ktorá bola doteraz v TSM 
vykonaná a bude určite dosť námetov na skvalitnenie práce. 
Ing. Veselka poďakoval za prejavenú dôveru, vynasnaží sa, aby spolupráca s mestom 
i poslancami bola čo najlepšia. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.36/2015-MsZ. 
Hlasovanie : uznesenie jednohlasne prijaté. 
  

Uznesenie č.36/2015-MsZ 
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5 . 

            (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 

14. Odpovede na pripomienky poslancov 
 

PhDr. Hejbalová uviedla, že  všetky pripomienky vznesené na 1.zasadnutí MsZ boli 
na zasadnutí zodpovedané. 
 

15. Rôzne  
 
 V bode rôzne vystúpili : 
PhDr. Kazda – požiadal riešiť problém vrakov v meste, komisia pre bezpečnosť a verejný 
poriadok sa týmto problémom zaoberala, pri odstraňovaní vrakov je problém s identifikáciou 
vozidiel, treba iniciovať požiadavku na doplnenie príslušného zákona. 
Ing. Trstenský – mesto bude s touto informáciou pracovať.  Ide o celoslovenský problém, 
dlhodobo neriešený. 
Ing. Vyzváry – poďakoval za zrekonštruovaný chodník na Ul.M.R.Štefánika i vybudovanie 
bezbariérového prechodu z Ul.F.Kráľa na M.R.Štefánika. Bude rekonštrukcia chodníkov 
pokračovať ďalej, budú sa upravovať chodníky na sídlisku Hájovky, rekonštrukcia chodníka 
z Ul.športovej smerom na Hájovky, v týchto lokalitách je rekonštrukcia chodníkov nutná. 
Ing. Trstenský – v júni bude poslancom predložený návrh na úpravu rozpočtu mesta pre rok 
2015, v ktorom sa rozšíri rozsah pokračujúcej rekonštrukcie chodníkov. Mesto chce 
rekonštruovať všetky chodníky, ktoré nie sú v dobrom stave, budú sa upravovať i chodníky 
na Hájovkách, v súčasnosti však nemáme vypracovaný presný harmonogram prác. Uviedol, 
že stav chodníkov si mesto preverí a navrhne ďalší postup. 



Ing. Jakovlev – požiadal o vyznačenie zákazu parkovania pred bytovým domom 
M.R.Štefánika 28. 
Mgr. Šteklerová – požiadala o informáciu v akom štádiu riešenia je problém občanov na 
Ul.Lieskovskej  - sťažnosť na chov mačiek v byte p.Hanesovej. 
Mgr. Šusteková – 14.4.2015 bolo súdne pojednávanie , kde boli vypočutí všetci nájomcovia, 
pani Hanesová sa ho nezúčastnila, ďalšie bude 9.7.2015. 
Bc.Kudlík – požiadal zabezpečiť a skvalitniť detské ihriská vo vnútroblokoch Ul.Dukelskej, 
Hollého (pri NsP), vnútroblok „Pentagonu“, je tu veľký počet detí, rodičia majú záujem sa 
starať o tieto ihriská. 
Ďalej predložil požiadavku trénerov futbalového krúžku – prípravky o stretnutie s mestom. 
Ing. Trstenský – stretnutie pripraví prednosta MsÚ.  
Ing. Trstenský – udržiavanie týchto detských ihrísk je veľký problém, zariadenia sú deťmi 
12.-15.ročnými ničené, rodičia nemajú záujem upozorňovať tieto deti, starajú sa pokiaľ je 
dieťa malé, potom je už detské ihrisko ničené, v mnohých prípadoch sú to zbytočne 
vyhodené peniaze, v okolí ihrísk je neporiadok.  
Je potrebné prísť zo strany rodičov s návrhom, mesto bude riešeniu nápomocné.   
Ing. Ružičková – poďakovala za osadenie lavičiek vo vnútrobloku na Ul.Dukelskej, požiadala 
o umiestnenie i pred vchodmi č.18,19,20. 
Ing. Čechvalová – požiadala riešiť problém odstránenie vraku na Ul.Dibrovovej. 
Ing. Macúch – problém sa rieši, je vylustrovaný majiteľ, bude mu zaslaná výzva na 
odstránenie. 
V zmysle rokovacieho poriadku bolo hlasovaním udelené slovo občanovi mesta. 
Pán Eugen Polák požiadal o : 

- úpravu cesty od bývalej „Panelárne“ cez železný most smerom do záhradiek rovným 
smerom. Občania túto cestu využívajú na prechádzky, kúpaniu v rieke Váh a pod.. 
Išlo by o navezenie hrubého miešaného štrku, terén by si osadníci spravili sami, 

- prehodnotenie návrhu na zriadenie mestskej malej dopravy, malý autobus s 25 
miestami, ktorý by jazdil po trase mestskej dopravy podľa stanoveného 
harmonogramu. 

Ing. Trstenský – námetmi sa bude mesto zaoberať. 
 
 

16. Schválenie uznesení, záver 
 

Predsedkyňa návrhovej komisie Mgr. Skovajsová prečítala návrhy uznesení 
č.23/2015-MsZ a 24/2015-MsZ, ktoré neboli predmetom hlasovania. Poslanci uznesenia 
jednohlasne schválili (mandátová správa – prítomných 23  poslancov). 
Ing. Trstenský ukončil rokovanie zasadnutia poslancov MsZ. 
 
 
 
 
 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý 
                                                                                                                    primátor mesta     
Overovatelia : 
 
PhDr. Juraj Kazda                            ........................................... 
 
Viera Nemšáková                             ........................................... 
 
 
 
Zapísala : Vaňková 


