Zápisnica
zo 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad
Váhom, konaného dňa 18. februára 2021
__________________________________________________________________________
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: Tatiana Tinková, Mgr. Ján Vojtek

Program:
1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie
programu
2. Voľba návrhovej komisie
3. Nakladanie s majetkom mesta – prípad hodný osobitného zreteľa, schválenie
návrhu na predĺženie podnájmu v nebytových priestoroch podnájomcovi Ako
zachrániť život s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
4. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 282/2020-MsZ zo dňa
08.12.2020, ktorým bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra na deň 23.02.2021
5. Schválenie uznesení, záver

4. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom sa
konalo online formou videokonferencie

1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie
programu
Primátor mesta Ing. Trstenský otvoril 4. mimoriadne zasadnutie MsZ, privítal poslancov
a ostatných prítomných. Na začiatku rokovania sa zaprezentovalo 22 poslancov mestského
zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Z neúčasti na rokovaní
mestského zastupiteľstva sa ospravedlnili Tatiana Tinková a Mgr. Ján Vojtek. JUDr. Vladimír
Fraňo sa k pripojil neskôr.
Primátor mesta Ing. Trstenský určil overovateľov zápisnice: Mgr. Peter Bača a Bc. Ján Kudlík,
zapísaním zápisnice bola poverená Ivana Madarová, 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 4. mimoriadneho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom.
Hlasovanie o programe rokovania: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1.
Ing. Trstenský konštatoval, že program rokovania 4. mimoriadneho Z MsZ bol schválený.
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Uznesenie č. 287/2021-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 21 poslancov)

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

MUDr. Marián Mora
Ing. Tomáš Urminský
Viera Nemšáková

Zo strany poslancov neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 288/2021-MsZ.
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0
Poslanci návrh schválili.

Uznesenie č. 288/2021-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)

3. Nakladanie s majetkom mesta
Návrh predložil: Ing. Mašlonka.
Materiál je pod poradovým číslom 1.
Mesto predkladá návrh na predĺženie podnájmu majetku mesta 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., so sídlom
Ul. J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 53065131 (ďalej len „žiadateľ“), ktorá
mala schválený podnájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa na Námestí slobody
v budove súpis. č. 1/1, postavenej na pozemku parcela registra C KN č. 4410 zastavaná
plocha a nádvorie, k. ú. Nové Mesto nad Váhom do 5.3.2021.
Podnájom nebytových priestorov na prízemí budovy súpis. č. 1/1, o výmere 185,90 m2 a
priestory na I. poschodí – 1 kancelária a 2 sociálne zriadenia, chodba spolu o výmere 83,90
mesto navrhuje predĺžiť za symbolické 1 euro na obdobie platnosti zmluvy o spolupráci
uzatvorenej medzi žiadateľom a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, na
plnenie úloh rozšírenia mobilných odberových miest v našom meste s tým, že podnájomca
bude hradiť všetky náklady spojené s užívaním priestorov. Podnájomnú zmluvu uzatvorí
Mestský bytový podnik s.r.o. Nové Mesto nad Váhom. Podmienkou predĺženia nájomnej
zmluvy bude uplatnenie opcie na poskytovanie služieb testovania AG testami na predĺženie
zmluvy s MZ SR na obdobie do 30.6.2021.
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Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Spoločnosť Ako zachrániť život s.r.o., J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
IČO: 53065131 si nebytové priestory prenajala 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“). S MZ SR má uzatvorenú zmluvu (zverejnená
26.1.2021) na obdobie do 31.3. 2021. Žiadateľ má právo uplatniť opciu na poskytovanie
služieb testovania AG testami na predĺženie zmluvy s MZ SR na obdobie do 30.6.2021.
Žiadateľ prevádzkuje MOM od 28.12.2020 v uvedených priestoroch. Od 26.1.2021 je táto
služba hradená na základe zmluvy MZ SR.
Dôležitosť zriadenia a prevádzkovania MOM nie je potrebné v súčasnej dobe vysvetľovať.
Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa navrhuje predĺžiť podnájom
nebytových priestorov za symbolické 1 euro a predĺženie podnájmu 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 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
Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.

Diskusia:
p. Kudlík – nebudem hlasovať v tomto bode, nakoľko som v spoločnosti pracovno-právne
zainteresovaný
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 289/2021-MsZ.
Hlasovanie: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali - 1
Poslanci MsZ návrh schválili.

Uznesenie č. 289/2021-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 21 poslancov)

4. Voľba hlavného kontrolóra – návrh na zrušenie uznesenia

Návrh predložil: Ing. Mašlonka.
Materiál je pod poradovým číslom 2.
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Mesto predkladá návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 282/2020 zo dňa 08.12.2020, ktorým
bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra.
Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom uznesením č. 282/2020-MsZ zo dňa
08.12.2020 schválilo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta na deň 23. februára 2021
a ustanovilo podmienky konania voľby hlavného kontrolóra.
Toto uznesenie je v rozpore s § 30f ods. 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Podľa § 30f ods.6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, funkčné obdobie hlavného
kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie sa predlžuje až do uplynutia
60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia
účinnosti tohto zákona.
T. z., že pokiaľ nebola voľba hlavného kontrolóra uskutočnená do vyhlásenia núdzového stavu,
tak sa predlžuje funkčné obdobie hlavného kontrolóra a môže sa uskutočniť až po skončení
krízovej situácie.
Schválením uznesenia a uskutočnenie voľby by bolo v rozpore so zákonom skrátené volebné
obdobie hlavného kontrolóra.
V zmysle vyššie uvedeného je potrebné uznesenie o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra
zrušiť.
Krízová situácia na Slovensku trvá od 01.10.2020 a teda právna skutočnosť mienená zákonom
pre ukončenie funkčného obdobia hlavného kontrolóra mesta, ktorou je odvolanie krízovej
situácie nenastala, preto funkčné obdobie súčasného hlavného kontrolóra trvá.
Zákonodarca prijatím tohto ustanovenia deklaroval, že hlavný kontrolór má špecifické miesto
v štruktúrach fungovania samosprávy v mestách a jeho samotná voľba by mala byť za čo
najširšej účasti obyvateľov mesta tak, aby bola zabezpečená kontrola verejnosťou, ktorá je
v súvislosti s krízovou situáciou obmedzená.
Tento postup bol konzultovaný so zástupcami prokuratúry, boli dokonca vydané protesty
prokurátora proti uzneseniam zastupiteľstiev, ktorými bola vyhlásená voľba hlavného
kontrolóra počas krízovej situácie.
Na základe vyššie uvedeného sa navrhuje zrušiť uznesenie č. 282/2020-MsZ zo dňa
08.12.2020.

Diskusia:
p. Malec – pôvodne som navrhoval zmenu programu, ale chcem spomenúť niekoľko
skutočností. P. viceprimator Mašlonka uviedol, že usmernenie, resp. stanovisko ministerstva
vnútra nie je právne záväzné, ale ani protest prokurátora nie je taktiež právne záväzný pre
samosprávu, nakoľko sa netýka protestu VZN, ale len samotného úkonu samosprávy a nebol
ani na našu samosprávu smerovaný a tak sa ním nemusíme ani riadiť. Chcel by som povedať,
že je dôležitá nielen prvá veta ods. 6 § 30F zákona o obecnom zriadení, ale aj druhá veta,
kvôli ktorej vlastne prišlo k tomuto konfliktu nielen v našej samospráve. Mesto Trenčín tiež ruší
uznesenia, na druhej strane je mestská časť Petržalka, ktorá zvolila svojho hlavného
kontrolóra, pričom voľba bola vyhlásená už v čase núdzového stavu. Potom je tu aj postoj
Únie miest Slovenska, kde bol tiež komunikovaný rozpor medzi jednotlivými stranami Ministerstvom vnútra, prokuratúrou a hlavne rozpor v rámci samospráv a tiež samozrejme ani
toto nie je právne záväzné stanovisko. Je plánovaná novela zákona o obecnom zriadení, má
priniesť aj riešenie k situácií hlavného kontrolóra. Neviem, ktoré stanovisko je správne, ale
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dovolím si tvrdiť, že nezrušením nedôjde k porušeniu alebo k právnemu rozporu, a ja sa určite
zdržím hlasovania.
p. Mašlonka – doplním, áno dnes na stretnutí primátorov Únie miest Slovenska, bola položená
otázka k voľbe hlavného kontrolóra, ale nikto sa s ňou nezaoberal, nedošlo k riešeniu,
pripravuje sa novela zákona, ktorá by tieto nejasnosti do budúcna riešila
p. Trstenský – bol som si odkonzultovať právny stav s p. primátorom mesta Trenčín p.
Rybníčkom, kde tak isto budú rušiť uznesenie o voľbe kontrolóra v marci, nakoľko majú
preložené MsZ a tiež vyhlásili voľbu v čase núdzového stavu. Zrušením tohto uznesenia
môžeme predísť potencionálnym budúcim možným súdnym sporom, ktoré by z tohto vyplynuli,
nakoľko v bode je uvedené, že ak sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra, napriek tomu, že
bola vypísaná v rozpore s novelou zákona, tak je právoplatná a mandát hlavného kontrolóra
končí prvým dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený.
Uznesenie, ktoré sme prijali v decembri, nemalo byť ani prijaté. Voľba bude opätovne
vyhlásená po skončení núdzového stavu v súlade so zákonom. P. primátor mesta Hlohovec
p. Kollár pripravuje novelu zákona o obecnom zriadení, nie je však vôbec jasné, či táto novela
bude prijatá. Samozrejme výkladov je veľmi veľa a nie sú záväzné. Informovali sme sa však aj
na okresnej prokuratúre a postup bude v súlade so zákonom, ak sa voľba vyhlási ešte raz
p. Antalová – ideme zrušiť výberové konanie, výzva na predkladanie prihlášok prebehla, budú
prihlášky do výberového akceptované alebo budeme vypisovať novú výzvu a koľko prihlášok
prišlo a či už prebehlo otváranie obálok?
p. Trstenský – ak sa zruší uznesenie o voľbe hlavného kontrolóra, tak prihlášky sa budú musieť
podať nanovo, bude vypísaná nová voľba s novými termínmi
p. Današ – prišlo 8 prihlášok, 4 boli identifikované podľa obálok, kde boli napísané mená aj
adresy a 4 nie. Tento stav som konzultoval s prokuratúrou, prihlášky by sa mali vrátiť. 4
prihlášky, ktoré neboli identifikované, otvoríme len za účelom doručenia prihlášky naspäť
s príslušným ospravedlňujúcim listom, prečo výberové konanie bude posunuté na ďalšie
obdobie
p. Vavrinčík – ak nebudeme hlasovať za zrušenie uznesenia, aké sú potom možnosti
hlasovania, malo by ísť o tajnú voľbu, či je to vôbec možné a kedy dostaneme zoznam
kandidátov, aby sme si ich mohli príp. preveriť?
p. Malec – faktická poznámka, chcel som reagovať na predrečníka, že všetky lehoty vyplývajú
zo zákona o obecnom zriadení, kde sú ustanovené
p. Trstenský – ak bude zrušené uznesenie o voľbe hlavného kontrolóra, potom po skončení
núdzového stavu bude prijaté nové uznesenie a voľba bude prebiehať prezentačne. A ak by
nebolo uznesenie zrušené, predpokladám, že potom by voľba prebehla 9.3. na MsZ za
sprísnených epidemiologických podmienok, hlavného kontrolóra nebudeme voliť online
a mená kandidátov, kto si podal prihlášku, budú v materiáloch v bode programu voľba
hlavného kontrolóra. V minulosti bolo na MsZ na prezentáciu jednotlivých kandidátov
vyhradených 7 min. na každého kandidáta.
p. Današ – pri predchádzajúcej voľbe hlavného kontrolóra, boli všetci prihlásení pozvaní na
vlastnú prezentáciu na rokovanie MsZ a na základe týchto prezentácií sa potom poslanci
rozhodli hlasovaním
p. Vidlička – ak novela zákona umožní vyhlásiť voľbu skôr, tak budeme voľbu hlavného
kontrolóra vyhlasovať v najbližšom možnom čase?
p. Trstenský – momentálne je uvedené v novele zákona o obecnom zriadení, že mandát
súčasného hlavného kontrolóra končí do 60 dní po zrušení núdzového stavu, ktorý je
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vyhlásený alebo po skončení mimoriadnej situácie. Potom môžeme pripraviť aj mimoriadne
zastupiteľstvo s jedným bodom, kde sa bude voliť hlavný kontrolór. Podstatné ale pre voľbu
hlavného kontrolóra je, že musí prebehnúť do 60 dní po skončení podmienok núdzového stavu
alebo mimoriadnej situácie. Voľba bude hneď ako to umožnia legislatívne podmienky.
p. Antalová – faktická poznámka – ak sa bude núdzový stav predlžovať, tak tú voľbu budeme
možno posúvať aj mesiac, dva?
p. Trstenský – bude to určite podľa novely zákona o obecnom zriadení, teraz neviem povedať,
dokedy bude trvať núdzový stav, rozhodujúca je lehota 60 dní po skončení núdzového stavu
alebo mimoriadnej situácie
p. Malec – reagujem na predrečníka poslanca Vidličku, lehoty, ktoré vyplývajú zo zákona,
budú určite v novele ustanovené v prechodných ustanoveniach, zatiaľ nikto z nás nevie, ako
to bude nastavené v prípade dosluhujúcich alebo presluhujúcich fuknčných období aktuálnych
hlavných kontrolórov
p. Vavrinčík – faktická poznámka – otázka na p. Maleca, kde je v zákone napísané, do koľkých
dní nám mesto oznámi kandidátov?
p. Malec – nenarážal som, kedy budú zverejnené mená kandidátov nám poslancom zo strany
mesta, ale dokedy je potrebné predkladať prihlášky do výberového konania, atď., tieto lehoty
sú určené v zákone
p. Trstenský – odpovedám na otázky p. Vavrinčíka, kedy sa dozviete mená kandidátov, ktorí
sa prihlásia do opakovanej voľby. Ak bude zrušné uznesenie, tak bude opätovne určený
termín na podanie prihlášok. Nasledujúci deň sa môžete ako poslanci MsZ dozvedieť mená
kandidátov, prihlášky sa môžu otvoriť, lebo kandidáti budú pozvaní na Msz a budú sa
prezentovať so svojou víziou
p. Vavrinčík – a ak sa nezruší voľba hlavného kontrolóra, kedy v tomto prípade dostaneme
zoznam týchto kandidátov?
p. Trstenský – zajtra, po tomto hlasovaní, prihlášky sú už tu, sú zaevidované v pošte
p. Malec – faktická poznámka, reagujem na kolegu, je v rukách mesta ale aj zastupiteľstva
prijať uznesenie, ktorým môžeme p. prednostu zaviazať, aby nám prihlášky uchádzačov zaslal
dnes, zajtra, atď.
p. Vidlička – ak odhlasujeme zrušenie voľby, tak sa dozvieme mená súčasných kandidátov?
p. Trstenský – s p. právničkou si prejdem, či sa môžete tieto mená dozvedieť

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 290/2021-MsZ.
Hlasovanie: za – 14, proti – 1, zdržali sa – 8, nehlasovali - 0
Poslanci MsZ návrh schválili.

Uznesenie č. 290/2021-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
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5. Záver
Ing. Trstenský poďakoval prítomným za účasť na 4. mimoriadnom zasadnutí MsZ a zasadnutie
MsZ ukončil.

Ing. Jozef T r s t e n s k ý
primátor mesta

Overovatelia:
............................................

............................................
Zapísala: Ivana Madarová
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