Zápisnica
z 5. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad
Váhom, konaného dňa 9. apríla 2021
__________________________________________________________________________
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: Tatiana Tinková, Bc. Ján Kudlík
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
2. Voľba návrhovej komisie
3. Návrh na schválenie spolufinancovania mesta pre projekt s názvom „Zvýšenie miery
zhodnocovania BRKO v Novom Meste nad Váhom“
4. Informácia o zmene organizačnej štruktúry MsÚ
5. Záver
5. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom sa
konalo online, formou videokonferencie.
Na zasadnutí sa rovnakou formou zúčastnili aj zástupcovia hromadných informačných prostriedkov:
Televízia Pohoda Nové Mesto nad Váhom.
1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie
programu
Primátor mesta Ing. Trstenský otvoril 5. 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 Bc. Ján Kudlík. MUDr. Matej
Bielik sa zaprezentoval neskôr.
Primátor mesta Ing. Trstenský určil overovateľov zápisnice: Mgr. Jaroslav Košťál a Mgr. Ján
Vojtek, 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 5. mimoriadneho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom.
Hlasovanie o programe rokovania: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 1, nehlasovali – 0.
Ing. Trstenský konštatoval, že program rokovania 5. mimoriadneho Z MsZ bol schválený.

Uznesenie č. 309/2021-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
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2. Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda:
Členovia:

JUDr. Filip Vavrinčík
JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.
Miroslav Ostrenka

Zo strany poslancov neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 310/2021-MsZ.
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0.
Poslanci návrh schválili.
Uznesenie č. 310/2021-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)

3. Návrh na schválenie spolufinancovania mesta pre projekt s názvom „Zvýšenie
miery zhodnocovania BRKO v Novom Meste nad Váhom“
Návrh predložil: Ing. Petkanič.
Materiál je pod poradovým číslom 1.
Mesto predkladá návrh na schválenie spolufinancovania mesta pre projekt s názvom
„Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v Novom Meste nad Váhom“
Konkrétnym cieľom projektu je nakúpiť z prostriedkov projektu nasledovné zariadenia pre
Technické služby mesta (TSM):
1. fermentačné hygienizačné zariadenie - Ide o zariadenie, ktoré zabezpečí požadovaný
stupeň hygienizácie a zvýši kapacitu pre spracovanie BRO, nakoľko celý proces
spracovania a zhodnotenia BRO sa urýchli. PHZ pre toto zariadenie je 70 119 €
2. zberové vozidlo pre zber a zvoz biologicky rozložiteľného odpadu vrátane biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu. PHZ pre vozidlo je stanovená na 439 200,00 €
Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov je odhadovaná na 509 319,00 €,
z toho výška NFP predstavuje sumu 483 853,05 € a hodnota povinného spolufinancovania
vo výške 5% sumu 25 465,95 €.
Vo vzťahu k doplneniu žiadosti o NFP je mesto povinné predložiť uznesenie zastupiteľstva,
o tom, že zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie spolufinancovania projektu v hodnote 5%
z celkových oprávnených výdavkov zhodnú so sumou uvedenou v žiadosti o NFP.
Diskusia:
JUDr. Vavrinčík – v prípade schválenia vyššej miery spolufinancovania, dostaneme lepšie
body pri samotnom hodnotení?
Ing. Černá – v uznesení má byť presne vyčíslená 5% miera spolufinancovania. Nemám
vedomosť, že by to malo byť inak hodnotené za predpokladu, že tam dáme vyššiu mieru
spolufinancovania. Text návrhu uznesenia vyplýva z príručky žiadateľa, kde je presne
stanovené, čo uznesenie musí obsahovať – názov projektu, výšku spolufinancovania a kód
výzvy.
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Mgr. Malec – faktická poznámka – výzvy presne hovoria ako čiastkou majú byť jednotlivé
subjekty zapojené do predmetného projektu. Teda tam ani nie je šanca, že by mesto,
samospráva, resp. predkladateľ mohol menej alebo viac financovať, vyplýva to priamo z výzvy.
JUDr. Vavrinčík – venujem sa euro výzvam a fondom a aj štátnym výzvam. Existujú aj výzvy,
kde keď dáte vyššiu mieru spolufinancovania, dostanete pri hodnotení viac bodov, preto som
sa aj pýtal pri tejto výzve. Existuje aj takáto možnosť.
Mgr. Malec – ďakujem za reakciu, je moje sväté právo reagovať na diskusný príspevok. Áno,
vieme, že sa venujete euro fondom.
p. Kolesár – keď budeme úspešní s touto výzvou, ako budeme pokračovať ďalej? Ako budeme
pokračovať s roznášaním košíkov do rodinných domov a na sídliskách?
Ing. Paučinová – platí, že tak ako bolo povedané na minulom MsZ, predpoklad roznesenia
a celého spustenia je koniec mája až jún.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 311/2021-MsZ.
Hlasovanie: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali - 0
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 311/2021-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)

4. Zmena organizačnej štruktúry MsÚ
Návrh predložil: Ing. Današ.
Materiál je pod poradovým číslom 2.
Na základe požiadaviek mesta pre urbanizáciu mestských zón a spracovaní podkladov pre
rozvojové projekty mesta v náväznosti na rozvojové fondy, vznikla potreba vytvorenia
takéhoto oddelenia. Oddelenie bude podľa potreby spolupracovať s ostatnými oddeleniami
na MsÚ, zvlášť s Oddelením výstavby a rozvoja mesta a Oddelením právnym a správy
majetku. Oddelenie investícií a rozvojových projektov mesta bude riadiť a zabezpečovať
prípravu a realizáciu investičných a rozvojových zámerov mesta a v nasledovných oblastiach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

urbanizácia vybraných území na investičné zámery mesta
prípravu štúdií a ďalších stupňov dokumentácie investičných zámerom v zmysle
platného územného plánu mesta
zabezpečovať prípravu území pre pripravované a schválené investície mesta
prípravu dokumentácií stavieb pre územné, stavebné konania a realizáciu v rámci
investičných zámerov mesta
zabezpečovanie poradenstva v procese spracovávania podkladov pre aktualizáciu
územných požiadaviek podľa schváleného územného plánu mesta
zabezpečovať výkon stavebného dozoru pre schválené a pripravené investičné
zámery mesta
spolupracovať na príprave krátkodobého a strednodobého plány investičnej výstavby
nezahrnutých do rozpočtov stavieb
plniť úlohy uložené operatívnym plánom investičnej výstavby, schválené primátorom
a mestským zastupiteľstvom
sledovať a spracovávať žiadosti pri získavaní externých finančných zdrojov pre
financovanie investičných zámerov mesta
spolupracovať a zabezpečovať súčinnosť s oddelením pre VO a dodávateľskými
spoločnosťami
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Diskusia:
Ing. Antalová – budú sa na toto oddelenie vypisovať ďalšie výberové konania a naberať noví
ľudia?
Ing. Trstenský – všetko bude závisieť od konkrétnych projektov. V tomto a budúcom roku
máme naplánované veľké investičné akcie, ktoré sa doteraz v podmienkach Nového Mesta
nad Váhom nevyskytli. Toto oddelenie sa bude strategicky zaoberať rozvojom mesta v dlhšom
časovom horizonte a samozrejme bude úzko spolupracovať s oddelením výstavby. Čas ukáže
a v prípade potreby a veľkosti rôznych projektov bude aj toto oddelenie doplnené.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 312/2021-MsZ.
Hlasovanie: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ informáciu zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 312/2021-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)

4. Záver
Ing. Trstenský poďakoval prítomným za účasť na 5. mimoriadnom zasadnutí MsZ a zasadnutie
MsZ ukončil.

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

Zapísala: Ivana Madarová
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