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Z á p i s n i c a 
 

z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad 
Váhom, konaného dňa 05. januára 2021 

 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní:  Miroslav Ostrenka, Tatiana Tinková, Bc.Ján Kudlík  
 
 

Program: 
 
1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie 

programu  
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Nakladanie s majetkom mesta – prípad hodný osobitného zreteľa, schválenie 

podnájmu v nebytových priestoroch podnájomcovi Ako zachrániť život s.r.o., 
Nové Mesto nad Váhom 

4. Schválenie uznesení, záver 
 
 

3. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom sa 
konalo online formou video konferencie 

 
1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, 

schválenie programu 
 

Primátor mesta Ing. Trstenský otvoril 3. mimoriadne zasadnutie MsZ, privítal poslancov 
a ostatných prítomných, zároveň všetkým zaželal úspešný nový rok 2021. Na začiatku 
rokovania sa zaprezentovalo 22 poslancov mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo 
bolo uznášaniaschopné. Z neúčasti na  rokovaní mestského zastupiteľstva sa ospravedlnili 
Miroslav Ostrenka, Tatiana Tinková a Bc. Ján Kudlík.  
Primátor mesta Ing. Trstenský určil overovateľov zápisnice: Ing. František Mašlonka a Mgr. 
Ján Vojtek, zapísaním zápisnice bola poverená  Ing. Alena Čechvalová, zamestnankyňa MsÚ.   
 
Návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva bol v súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli 
i webovom sídle mesta. Rovnako ho mali k dispozícii i poslanci.  
Nakoľko k zmene programu rokovania neboli vznesené žiadne návrhy, primátor mesta Ing. 
Trstenský požiadal prítomných o hlasovanie o programe rokovania 3. mimoriadneho 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom. 
Hlasovanie o programe rokovania: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Ing. Trstenský konštatoval, že program rokovania 3. mimoriadneho Z MsZ bol schválený. 
 
  

Uznesenie č. 284/2021-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
 

        



2 
 

   2. Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: 
           
Predseda:  Ing. František Mašlonka 
Členovia:                      Ing. Iveta Antalová 

                           Ing. Mário Vyzváry 
                  
Zo strany poslancov  neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 285/2021-MsZ. 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0 
Poslanci návrh schválili. 
 
 

Uznesenie č. 285/2021-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
       
 
           3. Nakladanie s majetkom mesta  
 
Mesto predkladá návrh prenajať majetok mesta - nebytové priestory  na Námestí Slobody,  
budova súp. č. 1/1 / bývalá Dexia/, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a článku 8 bod 
1 písmena c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom  
spoločnosti  Ako zachrániť život s.r.o., J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 
53065131 . 
Spoločnosť požiadala o prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Námestí 
Slobody v budove č. 1/1, postavenom na pozemku parcela číslo 4410, k.ú Nové Mesto nad 
Váhom za účelom zriadenia a prevádzkovania mobilného odberového miesta na vykonávanie 
odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného 
ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu (ďalej len „MOM“).  Ide o priestory 
nachádzajúce sa na prízemí budovy súpis.č. 1/1, o výmere cca 200 m² a priestory na I. 
poschodí – 1 kancelária a 2 sociálne zriadenia. 
Mesto navrhuje prenájom za symbolické 1 euro,  na dobu  2 mesiace, s výpovednou lehotou 
10 dní. 
Náklady spojené s prenájmom si bude hradiť nájomca. 
Podnájomnú zmluvu uzatvorí Mestský bytový podnik s.r.o. Nové Mesto nad Váhom. 
Odôvodnenie osobitného zreteľa: 
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Nové Mesto nad Váhom  prevádzkovala MOM do 25.12.2020 v 
exteriérovom priestore pri svojej budove na Dibrovovej ulici. Z dôvodu nedostatku 
zdravotníckych pracovníkov na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, NsP túto 
službu MOM  už po tomto dátume neposkytuje. Mesto má záujem, aby v okresnom meste bolo 
pre obyvateľov mesta a spádovej oblasti zabezpečené a prevádzkované aspoň jedno MOM, 
vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu, preto mesto navrhuje nebytové priestory 
prenajať za symbolické 1 euro  a prenájom posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  a článku 

8  bodu 1 písmena c)  – Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom 

navrhujeme  podnájomnú zmluvu posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Zámer prenajať majetok týmto spôsobom sa zverejňuje na dobu 15 dní pred  schvaľovaním 

podnájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.            
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Diskusia: 
p. Antalová – či bude otvorene ďalšie MOM 
p. Mašlonka – bude vypísaná výzva 4. kola na zriadenie MOM. Od 28.12.2020 bol väčší nápor, 
priebežne v aktuálnej MOM vedia prispôsobiť 1-2 odberové tímy podľa situácie. Pred 
nástupom do škôl bola daná požiadavka na zriadenie ďalšieho MOM na ZŠ Tematínska, kde 
sa bude robiť bezplatné testovanie pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov MŠ, 
ZŠ, rodičov detí a detí 2.stupňa, neskôr aj rodičia detí a deti 1.stupňa. 
p. Antalová – aké má mesto výstupy z testovania, príp. analýzy? 
p. Mašlonka – mesto nemôže mať prístupy, nie je podpísaný súhlas na zverejňovanie 
výsledkov 
p. Košťál – aktuálne je zmluva na 2 mesiace, uvažuje sa o predĺžení? 
p. Mašlonka – podľa situácie, môže sa to ďalej prerokovať na riadnom MsZ, 23.2.2021 
p. Košťál – druhé mobilné miesto  na ZŠ Tematínska bude len pre testovanie žiakov a rodičov 
detí? 
p. Mašlonka – k testovaniu žiakov bude harmonogram, bude prebiehať 23.-24.1.2021, asi aj 
21.1.2021, je zabezpečený zdravotnícky personál, 2-3 tímy 
p. Hejbalová – čo s deťmi, ktoré prekonali Covid-19? 
p. Mašlonka – bude sa postupovať podľa platnej legislatívy, aktuálne platí 90 dní ochrana po 
prekonaní Covid-19 
p. Mašlonka – testuje sa antigénovými testami, ktoré sú zabezpečené zo štátnych hmotných 
rezerv cez MV a okresné úrady a boli použité aj pri celoplošnom testovaní 
p. Malec – procesná vec, v prípade neschválenia nájmu sa môže o nájme opätovne hlasovať 
opäť až o 3 mesiace? 
p. Mašlonka – túto informáciu preveríme 
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 286/2021-MsZ. 
Hlasovanie: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali 0- 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 286/2021-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
   
 

4. Záver 
 
Ing. Trstenský – poďakoval prítomným za účasť na 3. mimoriadnom zasadnutí MsZ a 
zasadnutie MsZ ukončil. 
 
 
 
 
        Ing. Jozef   T r s t e n s k ý  

primátor mesta 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Alena Čechvalová 


