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Z á p i s n i c a 
 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 

dňa 10. decembra 2019 
 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní:    
 
Prizvaní:        riaditelia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, veliteľ MsP, 
                       prednosta SÚS 
 

Program: 
 
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení  
4. Správa o činnosti MsR medzi 5. Z MsZ  a 6. Z MsZ 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2019    

VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nové Mesto nad Váhom  
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2019 – participatívny komunitný 

rozpočet                                                                                                            
7. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad 

Váhom č. 1/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady 
za sociálne služby na území mesta  

8. Návrh Dodatku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2018-VZN o určení 
výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení 
výšky mesačných príspevkov detí a žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  

9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach  
10. Návrh Dodatku č. 6 k VZN  č. 1/2006 o miestnom poplatku za   komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  
11. Návrh úpravy  Programového rozpočtu  mesta Nové  Mesto nad Váhom na rok   

2019 – 4. zmena  
12. Návrh Programového rozpočtu mesta na roky 2020 – 2022  
13. Správy z finančných kontrol  
14. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta  
15. Rôzne 
16. Záver 
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1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie 
mandátovej správy 

 
6. zasadnutie MsZ otvoril a privítal prítomných primátor mesta Ing. Trstenský. Ing. Trstenský 
predložil  poslancom na schválenie program zasadnutia MsZ. 
Hlasovanie o schválení programu MsZ: za - 24, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali - 0. 
Program rokovania poslanci schválili. 
 
  

Uznesenie č.145/2019-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
Primátor mesta Ing. Trstenský určil overovateľov zápisnice - Mgr. Jána Pavlíčka a Mgr. 
Tomáša Malca, zapísaním zápisnice poveril  Ing. Alenu Čechvalovú, pracovníčku MsÚ.  
Hovorcom  MsR   pre 6. zasadnutie MsZ bola určená Ing. Iveta Antalová.  
Primátor mesta Ing. Trstenský konštatoval, že je prítomných 24 poslancov MsZ (Mgr. Ján 
Vojtek sa ospravedlnil, že na zasadnutie MsZ príde neskôr), zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné.  
Svoju účasť na zasadnutí oznámili zástupcovia hromadných informačných prostriedkov: Televízia 
Pohoda Nové Mesto nad Váhom, RTVS. 
 

       2. Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: 
           
             Predseda:   Mgr. Peter Bača   

Členovia:                     Miroslav Ostrenka 
                             Ing. Daniel Kopunec 

                  
Zo strany poslancov  neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č.146/2019-MsZ. 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 24, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0 
Poslanci návrh odsúhlasili. 
 
 

Uznesenie č. 146/2019-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
                 3.  Kontrola uznesení  MsZ 

 
Informáciu o kontrole plnenia uznesení z 5. zasadnutia MsZ konaného dňa 29. októbra 

2019 a predchádzajúcich MsZ predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Milan Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 1. 
Diskusia: bez pripomienok 
Primátor mesta požiadal o predloženie návrhu uznesenia ku kontrole plnenia uznesení. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 147/2019-MsZ. 
Hlasovanie: za - 24, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 3 
Poslanci MsZ zobrali správu na vedomie. 
 

Uznesenie č. 147/2019-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
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4. Správa o činnosti MsR medzi 5. Z MsZ  a 6. Z MsZ 
 

Správu o činnosti MsR v období medzi 5. a 6. zasadnutím MsZ, zo dňa 26. novembra 
2019, kedy sa konala 6. schôdzka MsR, predložil prednosta MsÚ Ing. Dušan Današ. 
Oboznámil poslancov s  podrobným prehľadom  rokovania 6. schôdzky MsR. 
Materiál je pod poradovým číslom 2. 
K predloženej správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.  
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 148/2019-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ zobrali správu na vedomie. 
 
 
 
 Uznesenie č. 148/2019-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1. 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 
 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 
4/2019 - o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nové Mesto nad 
Váhom  

 
 
Návrh predložil: Ing. Dušan Današ 
Materiál je pod poradovým číslom: 3 
Dňa 25.9.2019 odovzdali do podateľne Mestského úradu mesta Nové Mesto nad Váhom 
zástupcovia petičného výboru petíciu pod názvom „Petícia – Zastavme hazard!“, ktorá bola 
dňa 25.9.2019 zaevidovaná v centrálnej evidencii pod poradovým číslom 30720. Petíciou sa 
obyvatelia mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „mesto“) sťažujú, že v súvislosti s hraním 
hazardných hier dochádza na území mesta k narušovaniu verejného poriadku a 
prostredníctvom tejto petície žiadajú Mestské zastupiteľstvo mesta, aby prijalo všeobecne 
záväzné nariadenie, v ktorom bude ustanovené, že na celom území mesta nie je možné 
umiestniť herňu a to vo všetkých budovách uvedených v § 15 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. 
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a zároveň 
žiadajú Mestské zastupiteľstvo mesta, aby prijalo všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom 
bude ustanovené, že na celom území mesta nie je možné umiestniť kasíno a to vo všetkých 
budovách uvedených v § 16 ods. 5 zákona. Podaná petícia obsahuje 348 petičných hárkov, 
so 6.328 podpismi občanov Slovenskej republiky – obyvateľov mesta. 
V zmysle § 79 ods. 3 zákona obec môže za podmienok podľa odseku 5 ustanoviť všeobecne 
záväzným nariadením, že na jej území nemožno umiestniť herňu v budovách uvedených v § 
15 ods. 7 písm. a), b), c) alebo písm. d) alebo v kombinácii budov v členení podľa § 15 ods. 7 
písm. a), b), c) alebo písm. d), alebo vo všetkých budovách uvedených v § 15 ods. 7, pričom 
toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce. Na prevádzkovateľa 
hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry 
pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne 
záväzné nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie, ak obec 
prijala všeobecne záväzné nariadenie podľa prvej vety, prevádzkovateľovi hazardnej hry 
zaniká opcia podľa § 39 ods. 6 vo vzťahu k prevádzkovaniu hazardnej hry na území obce, 
ktorá takéto všeobecne záväzné nariadenie prijala. 
V zmysle § 79 ods.  4  obec môže za podmienok podľa odseku 5 ustanoviť všeobecne 
záväzným nariadením, že na jej území nemožno umiestniť kasíno v budovách uvedených v § 
16 ods. 5 písm. a), b) alebo písm. c) alebo v kombinácii budov v členení podľa § 16 ods. 5 
písm. a), b) alebo písm. c), alebo vo všetkých budovách uvedených v § 16 ods. 5, pričom toto 
všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce. Na prevádzkovateľa 
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hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry 
pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne 
záväzné nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie, ak obec 
prijala všeobecne záväzné nariadenie podľa prvej vety, prevádzkovateľovi hazardnej hry 
zaniká opcia podľa § 39 ods. 6 vo vzťahu k prevádzkovaniu hazardnej hry na území obce, 
ktorá takéto všeobecne záväzné nariadenie prijala. 
Petícia bola prerokovaná MsZ na jeho piatom riadnom zasadaní dňa 29.10.2019. Uznesením 
číslo 142/2019-MsZ, MsZ uložilo prednostovi MsÚ vypracovať Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Nové Mesto nad Váhom o zákaze umiestnenia herní a kasín na celom území mesta 
Nové Mesto nad Váhom a predložiť ho na najbližšie rokovanie MsZ. 
V zmysle uvedeného mesto predkladá návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové 
Mesto nad Váhom o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nové Mesto nad 
Váhom. Záverom Ing. Današ uviedol, že MsR na svojej poslednej schôdzke dňa 26.11.2019 
odporučila MsZ aby účinnosť tohto VZN by začala 1.7.2020. Toto polročné prechodné obdobie 
by bolo obdobie preskúmania, prípadne porovnania s inými mestami. 
P. Nemšáková – predložila stanovisko Komisie finančnej a správy majetku, KFSM návrh 
odporučila schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko Mestskej rady, MsR návrh odporučila schváliť. 
Diskusia: 
P. Ostrenka – vyjadril svoj názor, že je proti hazardu na území Nové Mesta nad Váhom. Bol 
by som nerád, aby moje deti priviedli domov ženícha gemblera, tak isto ani alkoholika. 
Zrušenie herní je podľa mňa naivná vec, nakoľko čo nie je kontrolované, sa presunie do rodín. 
Všetko sa snaží riadiť štát, ale chýba sebaregulácia. IT gramotnosť je na vysokej úrovni. Ak je 
to kontrolované regulačným úradom, vieme tam zamedziť prístup ľudí, alebo zabrániť tým, 
ktorí sú dlžníci a nemôžu ísť hrať. Zamýšľame sa nad tým, akú zem zanecháme deťom, nikto 
sa nezamýšľa, aké deti zanecháme našej zemi. 
Mgr. Bača –  položil otázku na prednostu MsÚ. V ako stave sú rôzne súdne spory v iných 
mestách? 
Ing. Današ – v niektorých mestách sú VZN prijaté a platné a prokurátor na ne nereagoval. 
Niektoré spory prebiehajú. Viem, že v Bratislave  a Nitre sa rieši VZN,  ale všeobecný prehľad 
nemám. 
fakt.pozn. Mgr. Bača – bude nám stačiť polročný odklad účinností na to, aby sa tieto otázky 
zodpovedalo? Nezamyslíme sa nad tým, že by sme odklad posunuli od 1.1.2021? 
Ing. Današ – polročný priestor v našom meste je dostatočný na to, aby sme mali možnosť 
verifikovať svoje rozhodnutie. Malo by byť jednoznačné stanovisko, buď sme proti zákazu, 
alebo nie. V našom meste si prevádzkovatelia herní predĺžili licencie na ďalšie tri až päť rokov. 
JUDr. Vavrinčík – ktoré subjekty majú predĺžené licencie? 
Ing. Današ – to som neskúmal. 
JUDr. Vavrinčík – ak majú päť rokov licencie, tak za ten čas sa uvidí, kam sa to uberá. Akým 
spôsobom sme robili právnu analýzu k námietkam herní? 
Ing. Današ – bola vytvorená komisia na preskúmanie. 
Bc. Kudlík – téma hazard rezonuje najčastejšie v poslednej dobe. Tí čo robia medzi políciou 
a záchranármi, vidia, že je nárast kriminality aj drobnej, ktorá nie je evidovaná. Preto sa 
čudujem že takto jednoducho pristupujeme k väčšine občanov mesta, ktorí sa vyjadrili 
jednoznačne, že si neprajú takéto podnikanie. Závislosť je daná, či získaná, primárne riešime 
dopady. 
MUDr. Bielik – poznámka o presune hráčov na internet nie je celkom opodstatnená, pretože 
je tam viacero faktorov, napr. súvislosť patologického hráčstva s dostupnosťou herní. Hráči, 
ktorí hrajú na internete potrebujú k tomu, aby mohli hrať platobnú kartu, nemôžu byť zadĺžení. 
Presun účinnosť nič nerieši, pretože VZN ak sa schváli, bude schválené a nie je istota, že súdy 
nejakým spôsobom rozhodnú. Súdy, ktoré teraz bežia sa tohto VZN netýkajú. 
Ing. Trstenský – nehrajú len chudobní, hrajú aj bohatí. Patologickými hráčmi sa môžu stať 
všetci bez ohľadu na to, či sú bohatí alebo chudobní. 
Bc. Kudlík – hlavným cieľom je pomáhať ľudom a rodinám, ktorí žijú pri týchto hráčoch. 
Ing. Trstenský – ja som to nespochybnil, len som chcel zdôrazniť, že hrajú aj bohatí. 
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MUDr. Mora – keďže všetci prevádzkovatelia toho času majú platné licencie, odklad účinnosti 
VZN nič nerieši. Ak sa prijme VZN, zrušenie herní v Novom Meste nad Váhom sa uskutoční 
najskôr za tri či päť rokov. Prečo je odklad o pol roka, možno len preto ako dopadnú súdne 
spory a dopad na rozpočet mesta. Hazard regulujeme v dobe, keď nikdy nebol regulovaný 
lepšie ako od marca tohto roka. Nespochybňujem platnosť petície, bol som súčasťou komisie 
na overenie platnosti petície. Za pol roka súdne spory dobehnú a budeme mať istotu, že dopad 
na rozpočet mesta nebude vyšší ako výpadok z prírastku do rozpočtu mesta z herní, ktorý je 
cca 160 000,00 eur. 
Ing. Vidlička – o čom sa pojednáva na súdoch, ktoré sa nás netýkajú? Pokiaľ viem, jedná sa 
tam o to, že sa hlasovalo dvakrát. 
Ing. Trstenský – nevidím dôvod, prečo by nemohol byť odklad o pol roka, aby sme zistili, ako 
sa spory vyriešili, prípadne iné súdne spory, ktoré budú v iných mestách, ktoré vzniknú 
z podobných otázok aké ste položili vy teraz. 
fakt.pozn. JUDr. Vavrinčík – v Nitre prokurátor napádal spôsob počítania hlasov v petícii, 
nevidím problém, prečo by sa mala účinnosť oddalovať. Ako právnik musím povedať, že 
nepredpokladám, že za pol roka súdy rozhodnú, budú tam odvolania. Ak sa nás ani jeden spor 
netýka, nevidím dôvod to oddalovať. Dôsledky tohto VZN majú prísť za tri až päť rokov. 
MUDr. Bielik – bol by som rád, ak by odoznel jeden moment, že prítomnosť herní na území 
mesta je spojená s vyššou kriminalitou. Sú na to štúdia v ČR (ďalej MUDr. Bielik uviedol 
štatistky, ktoré sa týkajú kriminality z dôvodu hráčstva) Je to preto, že hráči míňajú peniaze, 
nemali by sme takýmto ľuďom dávať príležitosť. Ak je niekto chorý, treba ho liečiť, toto je jeden 
zo spôsobov.  
Ing. Trstenský – JUDr. Lenčéš ma písomne požiadal, aby mohol v rámci tejto diskusie vystúpiť, 
preto požiadal poslancov o hlasovanie za jeho vystúpenie. 
Hlasovanie o udelení slova JUDr. Lenčéšovi: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
(mandátna správa – 24 prítomných poslancov) 
JUDr. Lenčéš – (opis diskusného príspevku predloženého v písomnej forme po vystúpení 
JUDr. Lenčéša) „Vážený pán primátor, vážení poslanci a poslankyne, moje meno je Dávid 
Lenčéš, pôsobím ako advokát v jednej z renomovaných advokátskych kancelárii na 
Slovensku, kde jednou z významných častí mojej právnej agendy je i pripomienkovanie 
a posudzovanie zákonnosti prijímaných VZN miest a obcí. Z uvedeného dôvodu som sa preto 
zaoberal aj otázkou zákonnosti navrhovaného VZN, ktoré je predmetom prerokovania tohto 
bodu programu MsZ. Na základe navrhovaného VZN má dôjsť k zákazu umiestnenia herní 
a kasín na celom území mesta Nové Mesto nad Váhom. V zmysle aktuálneho nového Zákona 
o hazardných hrách, ktorý nadobudol účinnosť v marci tohto roka je základným zákonným 
predpokladom pre prijatie tohto VZN petícia, ktorou sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa 
v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Je však nutné si 
uvedomiť, že okrem formálneho predloženia petície s vyzbieranými podpismi, je nevyhnutná 
existencia narúšania verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom toto 
porušovanie verejného poriadku predstavuje nevyhnutnú zákonnú podmienku, ktorá musí byť 
naplnená a preukázateľná už v čase zbierania petície. Navyše rovnako aj v zmysle Zákona 
o petičnom práve je povinnosťou každého orgánu prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil 
skutočný stav veci, a teda v tomto prípade či skutočne dochádza k narúšaniu verejného 
poriadku v súvislosti s prevádzkou hazardných hier v meste. V tejto súvislosti je nutné 
zdôrazniť, že tu nejde len o nejaký právny názor vyjadrený len jedným z právnikov, ale tento 
názor vyslovil i KS Bratislava vo svojom mediálne známom rozhodnutí, ktorým zrušil VZN 
Bratislavy o zákaze hazardu na území mesta. Ako výslovne uviedol KS BA: „V zmysle § 10 
ods. 6 Zákona o hazarde je jedinou zákonnou podmienkou, kedy obec (žalovaný) môže vydať 
dané VZN, existencia stavu, kedy v súvislosti s hraním hazardných hier sa v obci narúša 
verejný poriadok. Žiadny iný dôvod pre vydanie takéhoto VZN zákon nepozná.“ 
Podľa písomných vyjadrení nezávislých kompetentných orgánov, a to konkrétne Okresného 
úradu Nové Mesto nad Váhom, Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom a Okresného 
riaditeľstva PZ v Novom Meste nad Váhom, ktoré tu mám k dispozícii aj k nahliadnutiu, sa tieto 
inštitúcie výslovne vyjadrili, že neevidujú žiadne oznámenia, podnety alebo sťažnosti týkajúce 
sa narúšania verejného poriadku v súvislosti s hazardnými hrami. 
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Pokiaľ v zmysle uvedených vyjadrení skutočne a preukázateľne nedochádzalo na území 
mesta k narúšaniu verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier, 
nemôže byť predmetná petícia zákonným podkladom pre prijatie navrhovaného VZN a takto 
prijaté VZN by bolo učebnicovým príkladom nezákonného VZN. 
Nemožno tiež opomenúť, že ak by mestské zastupiteľstvo schválilo predpokladaný návrh VZN, 
následkom bude, že takéto VZN bude s určitosťou následne napadnuté protestom 
prokurátora, a na strane druhej dotknutých subjektov prevádzkujúcich hazardné hry na území 
mesta vznikne nárok na náhradu škody a ušlého zisku, ktorý si budú tieto subjekty oprávnene 
voči mestu vymáhať súdnou cestou. 
Apelujem preto na Vás, páni poslanci a poslankyne, aby boli prijímané len také VZN, ktoré sú 
v súlade so zákonmi SR, čo však návrh VZN z dôvodu nezákonnej petície a nenaplnenia 
všetkých zákonných predpokladov nespĺňa.“ 
Ing. Antalová – otázka na JUDr. Lenčéša. Chcem sa spýtať, na čí podnet ste dnes tu? 
JUDr. Lenčéš – bol som oslovený ako nezávislý advokát na posúdenie zákonnosti, 
prezentujem objektívny právny názor. Nezastupujem žiadny politický právny názor, toto je 
objektívny názor. Vyjadrujem sa len k zákonnosti prijímaného VZN. 
Fakt. pozn. PhDr. Hejbalová – v prvom rade to vyplýva z rodín, keď rodina vychováva zle deti. 
Musíme k hazardným hrám pristúpiť aj v meste. Zákon platí. Mali by sme pristúpiť k tomu, že 
by sme toto mali porovnať, zistiť, či to narúša, ja som presvedčená, že narúšanie je hlavne 
z predĺženia prevádzkových hodín v prevádzkach, ktoré vypúšťajú deti pod vplyvom alkoholu.  
Ing. Špánik – chcem sa vyjadriť k narúšaniu verejného poriadku, žiadne herne nie sú miestom, 
kde sa ľudia mlátia, ale k narúšaniu môže dochádzať  v tých rodinách, kde prichádza k hádkam 
a ďalším konfliktom. Ulica nerozlišuje narúšanie verejného poriadku z dôvodu hrania alebo 
nehrania. Ide o priestupok, nie je rozlíšený či ide o priestupok z dôvodu hrania automatov. 
V petícii ľudia vyjadrili svoj názor a keď si stoja za tým, že prevádzkou herní dochádza 
k narúšaniu poriadku na území mesta, tak my, ako poslanci sa musíme plne stotožniť s týmto 
názorom a vôľou týchto ľudí. 
fakt. pozn. JUDr. Vavrinčík – tvrdíte že, rozhodnutie senátu krajského súdu bude potom vždy 
rovnaké, ako potom rozhodol? 
JUDr. Lenčéš – nemôžem povedať, že iný súd rozhodol úplne totožne, alebo inak, ale zásada 
platí v danom systéme, aký máme u nás, platí zásada právnej istoty. T.z. v zmysle tejto zásady 
majú súdy rozhodovať jednotne v obdobných alebo rovnakých veciach. 
fakt. pozn. Ing. Vidlička – pán Lenčéš už bol aj v Nitre a bol ohlásený ako nezávislý právnik 
v jednej nezávislej relácii, čiže môžeme si domyslieť, kto si ho najal. 
fakt. pozn. Bc. Kudlík – by som poprosil o udelenie slova JUDr. Chromíkovi. 
Do diskusie sa prihlásil JUDr. Chromík. 
Hlasovanie o udelení slova JUDr. Chromíkovi: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 
0 (mandátna správa – 24 prítomných poslancov) 
JUDr. Chromík – môj názor sa zhoduje s názorom petície. Tieto VZN, ktoré zakazujú 
umiestnenie herní fungujú t.č. vo vyše 60 obciach. Máte možnosť herne regulovať alebo 
deregulovať ich. Je to historická udalosť, že budete hlasovať za historicky najväčšiu petíciu na 
území mesta. Citujem rozhodnutie ústavného súdu: „89. Ústavný súd sa nestotožňuje s 
argumentáciou navrhovateľov založenou na kritike podmienky verejného poriadku ako objektu 
výhrad obyvateľov obce v petícii predpokladanej § 10 ods. 6 zákona o hazarde. V právnych 
predpisoch používaný pojem „verejný poriadok“ je neurčitým právnym pojmom. I keď použité 
slovné výrazy naznačujú za každých skutkových okolností istý spoločný základ, nemožno 
rozumne predpokladať, aby sa tento pojem vykladal úplne identicky v priestupkovom práve (§ 
47 a § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov), v právnej úprave postavenia cudzincov [§ 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 404/2011 Z. 
z.o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov], 
či dokonca v regulácii výpovede zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzavretej na dobu neurčitú 
(§ 14 ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a 
pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov). Nemožno tak úplne vylúčiť ani záver, podľa ktorého narúšaním verejného poriadku 
v obci podľa § 10 ods. 6 zákona o hazarde bude napríklad ohrozenie zdravia ostatných 
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obyvateľov obce z dôvodu závislosti hráčov, ako na to poukazujú navrhovatelia. Právna 
kategória verejného poriadku v § 10 ods. 6 zákona o hazarde si bude vyžadovať interpretáciu 
založenú prioritne na ochrane tých právom uznaných hodnôt, ktoré sú prevádzkovaním 
hazardných hier obmedzované a narúšané. Táto námietka navrhovateľov je preto nedôvodná.“ 
V Novom Meste nad Váhom sa udialo 6 prípadov porušenia verejného poriadku z dôvodu 
hrania. Dostupnosť herní zabraňuje ľuďom hrať, toto môžete na území mesta zabezpečiť. 
Do diskusie sa prihlásil Dr. Miškovič. 
Hlasovanie o udelení slova Dr. Miškovičovi: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1 
(mandátna správa 23 prítomných poslancov) 
Dr. Miškovič – ďakujem za slovo. Myslím si, že každý z vás je už rozhodnutý, ako bude 
hlasovať o tomto návrhu. Preto využijem možnosť uchádzať sa o to, aby ste podporili 
myšlienku našej petície. Chcem sa poďakovať novomešťanom, ktorí sa do petície zapojili. Je 
nás okolo šesťtisíc, cítime silný mandát v zastupovaní tejto veci pred vami – MsZ. Našej 
iniciatíve nepredchádzala žiadna kampaň. Kto neprežil gemblerstvo, nevie čo to je. Peniaze, 
ktoré sa točia v hazarde sú obrovské. Za r. 2018 predstavovali vklady v herniach a kasínach 
sumu dve miliardy 147 miliónov eur. Sú to peniaze z rodín, alebo legalizácia príjmov z trestnej 
činnosti. Mesto bez hazardu je bezpečnejším mestom. Bude to dopad aj na mestské peniaze. 
Môže si toto Nové Mesto nad Váhom dovoliť? Mesto si to musí dovoliť, ak chce získať tvár 
mesta, ktoré je schopné sa zrieknuť týchto neeticky získaných peňazí. Pridajme sa k obciam 
a mestám, ktoré tieto VZN prijali. 
Do diskusie sa prihlásila Mgr. Gemmelová. 
Hlasovanie o udelení slova Mgr. Gemmelovej: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 
0 (mandátová správa – 24 prítomných poslancov) 
Mgr. Gemmelová – chcem vám povedať len toľko, že toľko neodborných vecí, ktoré tu teraz 
odznelo, vyrastala som v Novom Meste nad Váhom, v minulosti príprava materiálov na MsZ 
bola na vysokej úrovni, ale teraz som sklamaná. Petíciu organizoval p. Chromík, ktorý je od 
Šenkvíc, dotyčný pán chodí po celom Slovensku a organizuje to, čo organizuje. Ide im o to, 
zničiť kamenné regulované herne, tým podporiť internetové hranie. Nové Mesto je t.č. 
rozdelené. Pri petícii boli ľudia prinútení je podpísať. V Nitre hazard nie je regulovaný, čo 
v Novom Meste je. Hazard nebudete mať pod kontrolu, budú čierne herne a o tri – päť rokov 
príde o prácu 140 ľudí. 
fakt. pozn. p. Ostrenka – vie niekto odpovedať, či mariáš, alebo losovanie mincou pred 
futbalom je hazardná hra? 
Mgr. Gemmelová – všetko, kde ide o peniaze je hazard. 
Do diskusie sa prihlásila PhDr. Krasulová. 
Hlasovanie o udelení slova PhDr. Krasulovej: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 
1 (mandátová správa – 23 prítomných poslancov) 
PhDr. Krasulová – ďakujem za slovo. Je to vážna téma. Chcem sa podeliť o svoje fakty, 
nakoľko vediem ambulanciu klinickej psychológie, ktorá je prvokontaktom aj pre gemblerov 
a patologických hráčov. V roku 2017 som mala 12 patologických hráčov, 2018 – 32, 2019 - 65 
pacientov. Moja práca sa končí prvou, druhou, treťou návštevou, pacienti odchádzajú na liečbu 
závislosti, alebo si zvolia inú možnosť. Rozpadne sa im rodina. Tí čo prídu, sú nejakým 
spôsobom dokopaní, chýba im nekritičnosť. Najčastejšie sú to muži, aj ľudia s vyšším 
statusom. Je to vážna diagnóza, ktorá by tu nebola, ak by nebola príležitosť. Rozhodnite 
múdro. 
Pozmeňujúci návrh Ing. Trstenského, účinnosť VZN posunúť od 01.07.2020 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Trstenského: za – 8, proti – 12, zdržali sa – 4, 
nehlasovali – 0. (mandátová správa – 24 prítomných poslancov) 
Pozmeňujúci návrh nebol prijatý. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 149/2019-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 16, proti – 0, zdržali sa –8, nehlasovali – 0. 
Poslanci návrh prijali. 
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 Uznesenie č. 149/2019-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1. 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
Ing. Trstenský – vyhlásil desať minútovú prestávku. 
 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2019 – participatívny 
komunitný rozpočet                                                                                                            

 
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom: 4 
Mesto Nové Mesto nad Váhom má v súčasnosti platné VZN o participatívnom komunitnom 
rozpočte č. 4/2017 v znení platného dodatku č. 1. 
Na základe praxe uplatňovanej pri predkladaní, hodnotení a využívaní finančných prostriedkov 
z PKR máme za to, že je potrebné upraviť a upresniť niektoré ustanovenia platného VZN, 
zakomponovať do neho aj dodatok č. 1 a vydať toto VZN ako nové úplné znenie. 
VZN mesto navrhuje zmeniť najmä v týchto ustanoveniach: 

• predkladateľ – navrhovateľ KPR (fyzická osoba, občianske združenie, nezisková 
organizácia) 

• maximálna výška poskytnutých fin. prostriedkov 

• doplnenie zapojenia komunity - odpracovaním dobrovoľných brigádnických hodín 

• uskutočnenie verejného stretnutia s cieľom prezentácie PKR a pomoci tvorby 
projektov 

 
P. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM návrh odporučila schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko Mestskej rady, MsR návrh odporučila schváliť. 
Diskusia: 
PhDr. Hejbalová – predložila pozmeňujúci návrh aby sa  v Čl. 4, odsek 2 maximálna výška 
finančných prostriedkov z 2 500,00 eur znížila na 1 500,00 eur, aby sa viacero projektov 
uchádzalo o túto možnosť. 
fakt. pozn.  Bc. Kudlík – som rád, že sa suma zvýšila z 1 500,00 eur na 2 500,00 eur, zároveň 
chcem, aby sa celková suma navýšila na rok z 15 000,00 eur. Sú mestá, ktoré majú 20 -
25 000,00 eur. 
JUDr. Vavrinčík – predložil pozmeňujúci návrh – namietam, z toho dôvodu žiadam vypustiť 
z VZN v Čl. 3, bod 3, ods. b) – Realizácia projektu je spojená s odpracovaním minimálne 100 
dobrovoľných brigádnických hodín práce komunity na predloženom projekte. JUDr. Vavrinčík 
predložil ďalší pozmeňujúci návrh – vypustiť v Čl. 5, bod 3, ods. b) – mzdy, platy, odmeny 
a honoráre pre navrhovateľa, organizátora a realizátora projektu vrátane ich zamestnancov 
a na súvisiace odvody zamestnávateľa do poistných fondov. Nemožnosť odmeny pre 
spoluorganizátorov projektu, čo vylučuje možnosť odborného dohľadu projektu. 
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh PhDr. Hejbalovej v Čl. 4, odsek 2 maximálna výška 
finančných prostriedkov z 2 500,00 eur znížiť na 1 500,00 eur: za – 5, proti – 12, zdržali sa – 
6, nehlasovali – 1 (mandártová správa – prítomných 23 poslancov) 
Ing. Trstenský – konštatoval, že pozmeňujúci návrh PhDr. Hejbalovej nebol prijatý. 
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh JUDr. Vavrinčíka - vypustiť z VZN Čl. 3, bod 3, ods. b) – 
Realizácia projektu je spojená s odpracovaním minimálne 100 dobrovoľných brigádnických 
hodín práce komunity na predloženom projekte: za – 16, proti – 4, zdržali sa – 4, nehlasovali 
– 0 (mandátová správa – 24 poslancov) 
Ing. Trstenský – konštatoval, že pozmeňujúci návrh JUDr. Vavrinčíka bol prijatý. 
O pozmeňujúcom návrhu Bc. Kudlíka sa bude hlasovať v bode 12.  
O 12,20 hod. do rokovacej miestnosti vstúpil poslanec MsZ Mgr. Ján Vojtek, ktorý sa 
zaprezentoval v hlasovacom zariadení. 
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh JUDr. Vavrinčíka - vypustiť v Čl. 5, bod 3, ods. b) – mzdy, 
platy, odmeny a honoráre pre navrhovateľa, organizátora a realizátora projektu vrátane ich 
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zamestnancov a na súvisiace odvody zamestnávateľa do poistných fondov: za – 10, proti – 
12, zdržali sa – 3, nehlasovali – 0 (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 
Ing. Trstenský – konštatoval, že pozmeňujúci návrh JUDr. Vavrinčíka nebol prijatý. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 150/2019-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu VZN č. 5/2019 – participatívny komunitný rozpočet: za – 19, proti – 0, 
zdržali sa – 6, nehlasovali – 0 
 

 
 Uznesenie č. 150/2019-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2 
 (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 

 
 

7. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto 
nad Váhom č. 1/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia 
a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta  

 
 
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom: 5 
Dodatkom  č. 6 Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta č.1/2011 - o poskytovaní sociálnych  
služieb,  spôsobe určenia a výške úhrady  za  sociálnu  službu  na  území  mesta, mesto 
navrhuje zmeniť prílohu č. 4 VZN - cenník  za  poskytované sociálne  služby  v Zariadení  pre  
seniorov v Novom  Meste  nad  Váhom od 1.1.2020  z dôvodu zvýšenia spotreby a cien  
energií,  zvýšenia  miezd  a  ďalších   prevádzkových nákladov (čistiace, dezinfekčné, pracie 
prostriedky...)   
V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991   Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,  § 72 ods. 2  určuje 
mesto Nové Mesto nad Váhom ako verejný poskytovateľ sociálnej služby sumu úhrady za 
sociálnu službu v zariadení pre seniorov tak, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu 
požadovanú od prijímateľov tejto sociálnej služby bola po prepočítaní tejto úhrady  na jedného 
prijímateľa najviac vo výške rozdielu medzi priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi 
poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok po ich prepočítaní na jeden mesiac na 
prijímateľa sociálnej služby (predpokladané EON bez odpisov za rok 2019 = 887,50 eur) 
a  priemerným príjmom poskytovateľa sociálnej služby z finančného príspevku ministerstva na 
rok 2020 § 71 ods. 6  (= 440,30 eur).  
Úhrada prijímateľa sociálnej služby pre rok 2020 môže byť v predpokladanej maximálnej výške 
887,50 - 440,30 = 447,20 eur. Súčasná priemerná zmluvná úhrada za sociálnu službu na 
prijímateľa sociálnej služby v ZPS je vo výške 397,45 eur. Navrhovaná  priemerná  zmluvná 
úhrada  za  sociálnu službu  na prijímateľa sociálnej služby od 1/2020 by bola vo výške 423,17 
eur. Suma úhrady sa menila naposledy v januári 2016. 
P. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM návrh odporučila schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko Mestskej rady, MsR návrh odporučila schváliť. 
Diskusia: 
Bc. Kudlík – v tomto materiáli sa ráta aj s terénnymi sociálnymi pracovníkmi? Aká je budúcnosť 
tohto artikla? 
Mgr. Kubrická – táto suma je len pre poskytovateľov ZpS. 
Ing. Vienerová – ja sa s týmto návrhom stotožňujem, sledujem situáciu v ZpS. Pani riaditeľa 
predkladala návrh vo variantnom riešení, a že sa našlo riešenie aj takéto. Nie je to enormný 
nárast pre odberateľov sociálnej služby, tým že sme nezvyšovali od r. 2016 náklady. 
Ing. Trstenský – žiadny z poslancov nie je do diskusie prihlásený, preto končím diskusiu 
k tomuto VZN, prosím predsedu návrhovej komisie o predloženie uznesenia. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 151/2019-MsZ. 
Hlasovanie za návrh Dodatku č. 6 VZN 1/2011: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 
1.  Poslanci predložený návrh schválili. 
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 Uznesenie č. 151/2019-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 

8. Návrh Dodatku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2018-VZN o 
určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov detí a žiakov a zákonných 
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach  

Návrh predložil: Mgr. Dušan Hevery 
Materiál je pod poradovým číslom: 6 
V súvislosti s návrhom rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2020 mesto navrhuje zmeny 
vo výške finančných prostriedkov na dieťa/žiaka školy a školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a vo výške 
mesačných príspevkov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta určenej Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 8/2018 v znení dodatku č. 1 až 3. 
Podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov obec určí všeobecne záväzným 
nariadením pre zriaďovateľov príslušných cirkevných škôl a školských zariadení, 
zriaďovateľov príslušných súkromných škôl a školských zariadení a pre základné umelecké 
školy, jazykové školy, materské školy a školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a podrobnosti ich 
financovania. 
Podľa § 6 ods. 24 písm. c) zákona č. 596/2003 vo väzbe na § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 
ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 a 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, obec ako zriaďovateľ určí 
všeobecne záväzným nariadením výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej 
umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 
školského klubu detí a centra voľného času a výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
na stravovanie podľa zvoleného finančného pásma na nákup potravín. Zákonný zástupca 
prispieva aj na úhradu režijných nákladov na výrobu jedla v školskej jedálni, ak tak určí 
zriaďovateľ školskej jedálne.  
Návrh výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia s účinnosťou od 1.1.2020 
je v prílohe č. 1 tohto nariadenia. Navrhovaná výška finančných prostriedkov na žiaka 
vychádza z predpokladaného podielu mesta na výnose dane z príjmu FO podľa návrhu 
štátneho rozpočtu na rok 2020 a zohľadňuje potreby škôl a školských zariadení na osobné 
a prevádzkové náklady. 
Navrhované zmeny vo výške mesačných príspevkov na činnosť škôl a školských zariadení 
reagujú na skutočnosť, že prognóza výnosu dane z príjmu FO na rok 2020 a na ďalšie roky 
nekorešponduje s potrebou finančných prostriedkov na plánované zvýšenie platov v školstve 
a na realizáciu nových výdavkov (tzv. obedy zadarmo, príspevok na rekreáciu), preto je 
potrebné čiastočne kompenzovať dopady uvedených opatrení zvýšením príjmov škôl. V 
návrhu výšky mesačných príspevkov sa zohľadňuje aj aktuálna výška príspevkov určená 
v iných mestách a obciach, napr.: suma príspevku za dieťa v MŠ je v 6 mestách 
Trenčianskeho kraja vyššia ako aktuálna suma určená v Novom Meste nad Váhom a v 2 
mestách je vyššia ako suma navrhovaná od 1.1.2020. Vo väčších mestách ako Žilina, Trnava, 
Nitra, Bratislava je suma príspevku výrazne vyššia. Zvýšenie príspevku sa navrhuje z 13,00 
eur na 16,00 eur.  
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Suma príspevku na štúdium v ZUŠ je v 3 mestách Trenčianskeho kraja vyššia ako aktuálna 
suma určená v Novom Meste nad Váhom. Vo väčších mestách ako Žilina, Trnava, Nitra, 
Bratislava je suma príspevku takisto vyššia. Zvýšenie príspevku sa navrhuje vo všetkých 
formách štúdia o 2,00 eura.    
Suma príspevku na činnosť ŠKD je vyššia v meste Stará Turá a vo väčších mestách ako Žilina, 
Trnava, Bratislava. Zvýšenie príspevku sa navrhuje zo 7,50 eur na 9,00 eur. 
Suma príspevku na činnosť CVČ sa väčšinou pohybuje na úrovni aktuálnych súm určených 
v Novom Meste nad Váhom. Zvýšenie príspevku sa nenavrhuje. 
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v ŠJ sú vo väčšine porovnávaných 
miest určené vo vyššom finančnom pásme a väčšina porovnávaných miest a obcí určila aj 
príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na úhradu režijných nákladov na výrobu jedla 
v školskej jedálni. Zmena finančného pásma sa nenavrhuje, nakoľko školským jedálňam 
aktuálne určené 1. pásmo postačuje na obstarávanie potravín, navrhuje sa určiť príspevok na 
režijné náklady na 1 hlavné jedlo vo výške 0,20 eur (režijné náklady na 1 HJ r. 2020: priemer 
ZŠ 1,21 eura, MŠ 2,005 eur). 
Výška mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských 
zariadení sa navrhuje tak, aby nedošlo k výraznejšiemu finančnému zaťaženiu rodín.  
V MŠ sa zvýši mesačné finančné zaťaženie rodín za 1 dieťa vo veku 3-5 rokov o 3,00 eurá za 
pobyt dieťaťa v MŠ a priemerne o 2,10 eur za celodennú stravu. Za deti od 2 do 3 rokov sa 
príspevok za pobyt v MŠ nemení, príspevok na stravu sa zvýši priemerne mesačne o 2,10 eur. 
Za deti od 5 rokov budú rodičia uhrádzať mesačne len príspevok na celodennú stravu vo výške 
5,67 eur.  
V základných školách sa zvýši mesačné finančné zaťaženie rodín za 1 žiaka o 1,00 euro 
v ŠKD a za obedy budú rodičia uhrádzať mesačne 2,10 eur.  
V ZUŠ sa zvýši mesačné finančné zaťaženie rodín za 1 žiaka v jednej forme štúdia o 2,00 
eurá. 
P. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM návrh odporučila schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko Mestskej rady, MsR návrh odporučila schváliť 
s pripomienkami. 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 152/2019-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu: za – 25, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
Poslanci predložený návrh VZN jednohlasne schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 152/2019-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3 
 (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 
 
 

9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach  
 
Návrh predložil: Ing. Miroslav Trúsik 
Materiál je pod poradovým číslom: 7 
V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, správca dane si 
môže určiť rôzne sadzby dane. Z uvedeného dôvodu mesto vydáva  Dodatok č. 1 k VZN č. 
9/2016 o miestnych daniach, kde v § 11 ods. 1 sa ruší celé znenie a nahrádza sa novým 
znením. V § 15 sa ruší celé znenie a nahrádza sa novým znením. V § 27 sa dopĺňa ods. 4 a 5.  
P. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM návrh odporučila schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko Mestskej rady, MsR návrh odporučila schváliť. 
Diskusia:  
Ing. Urminský – som zástancom toho, aby sme sa k mestským financiám správali zodpovedne, 
a musíme zodpovedne hospodáriť. Je fakt, že výdavky mesta narástli. Keď si zoberieme návrh 
rozpočtu, tak stále, aj keď by sme nerátali s tým vyšším výnosom z dane, stále sme v bežnom 
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rozpočte v prebytku, t.z. že mesto stále vyberie viac peňazí ako má výdavky. Rozpočet je stále 
prebytkový. Mesto dobrým hospodárením z predchádzajúcich rokov šetrilo a našetrilo 
peniaze, ktoré máme v rezervnom fonde a mám za to, že pokiaľ prichádzajú horšie časy 
a spomaľovanie ekonomiky, tieto financie by mali slúžiť na dočasné vykrytie výpadkov príjmov, 
alebo zvýšených výdavkov. Chýba mi z diskusie o iných možnostiach ako sa s týmto 
vysporiadať. Napr. na šetrení v bežných výdavkoch. Nediskutuje sa o zvýšení príjmov 
z nebytových priestorov, ktoré sú teraz voľné. Diskusia o využívaní eurofondov, rozširovanie 
spolupráce so súkromnými firmami. Miesto toho je jediný bod, prenesenie tohto na ľudí, 
zvýšenie finančnej záťaže ľudí, zvýšenie daní.  Som toho názoru, že si treba uvedomiť, že 
výdavky sú zvýšené vo všetkých sférach. Verím, že toto zvýšenie teraz neschválime. 
fakt.pozn. JUDr. Vavrinčík – bola položená otázka na p Trúsika, alé sú iné možnosti? 
Ing. Trúsik – môžem povedať, že my šetríme, máme len polovicu pracovníkov ako iné mestá. 
Mzdové výdavky sú naplánované v zmysle zákona, a čo sa týka bežných výdavkov, tak tam 
neplánujeme zvyšovanie. Ušetrené peniaze sa môžu použiť len na kapitálové výdavky. To 
zvyšovanie na obyvateľov je do 10,00 o 30,00 eur pri rodinných domoch. Je to položka za celý 
rok, ktorá tak veľmi nezaťaží rodinný rozpočet, ako aj poberateľov dôchodku. Pri bytoch sme 
mali veľmi nízku sadzbu – 0,20 eura. Všetkým ľuďom rastú aj príjmy, bude vyššia 
odpočítateľná položka aj pre zamestnancov. Budú zvýšené príjmy v čistom. Čo sa týka 
prenájmu nebytových priestorov bolo vysvetľované aj MsBP ako sa obsádzajú, aká je možnosť 
obsadenia, aký je prebytok na trhu. O eurofondy sa žiada. Väčšinou sa prideľujú obciam, ktoré 
sú v horších územiach a majú komunity, ktoré sú inak sociálne odkázané. 
Mgr. Malec – p. Trúsik povedal veľa z toho, čo som chcel povedať aj ja. Treba si uvedomiť, že 
prečo tu sedíme, či pre individuálne záujmy, alebo záujmy občanov mesta. Môžeme dane 
držať nízko, lenže potom sú tu také návrhy, že kde budeme znižovať bežné výdavky. 
V rekonštrukcii chodníkov, odhrabávaní snehu, zametaní listov, starostlivosti o zeleň, alebo 
budeme znižovať mzdy zamestnancom MsÚ, pričom chceme od nich kvalitnejší výkon, 
chceme aby robili koľko krát dlhšie, atď. Odhlasovali sme VZN o hazarde, taktiež strata na 
bežných výdavkoch. Musia to občania bohužiaľ zaplatiť. 
fakt.pozn. Ing. Vidlička – len k tomu výpadku, ako povedal MUDr. Mora, ten výpadok 
nanastane hneď, ale až za tie tri – päť rokov, po vypršaní licencií, takže to máme ešte čas. 
Taktiež štúdie dokázali, že pri zrušení hazardu, náklady polície, súdne spory, psychológia sa 
znížili. 
Mgr. Bača – chcem poprosiť aby sme zostali vo vecnej rovine. Chcem povedať za seba, toto 
nie je moc pekná téma zvyšovať, ale na druhej strane nás čakajú veľké investície a tie 
dokážeme vykryť jedine vďaka tomu, že zvýšime príjmovú časť a zároveň budeme veľmi 
opatrení pri časti výdavkovej. Mesto šetrí, máme veľkú sume na rezervnom fonde, ale táto 
suma bude použitá v prospech ľudí. Ak sa nám podarí zrealizovať kúpalisko, je možné, že zo 
sumy 13 mil. eur sa minie 10 -11 mil., a ostatné investície, ktoré sme si v rozpočte naplánovali, 
budeme môcť kryť jedine z toho, že ušetríme peniaze z bežného výdavkového rozpočtu. 
JUDr. Vavrinčík – v mojej predvolebnej kampani „Kde je vôľa, je aj cesta“, zamyslime sa nad 
tým aký je spôsob navýšiť bežné príjmy. Mesto má veľké rezervy čo sa týka MsBP – 
neuhradené nájomné, 30 000,00 eur z budov, ktoré nie sú využité. Ďalej bytové domy, ktoré 
sa teraz stavajú, zo ŠFRB, či by mesto nepostavilo bytovku za vlastné peniaze a tým získať 
do bežných príjmov viac peňazí. Sú tu spôsoby ako navýšiť príjem aj do bežných príjmov. 
Ďalej Zelená voda, ďalšie peniaze, ktorými by sme mohli naplniť bežné príjmy a nezaťažovať 
občanov. 
Ing. Trstenský – existuje porekadlo „Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche“, všetko čo ste 
povedali je ten holub na streche. Máte predstavu, že MsÚ a MsBP nič nerobí a nedovolí 
nikomu, aby si prenajal mestský majetok, čo nie je pravda. Ceny nájmov sú nižšie ako v roku 
1996. P. poslanec Kopunec pred tromi rokmi povedal, že aby sme rekonštruovali mestské 
budovy, aby sme boli konkurencie schopní voči súkromným podnikateľom. O to sa teraz tri 
roky snažíme. V r. 2018 bol prebytok bežného rozpočtu 4,2 mil. eur, som presvedčený, že pri 
takejto politike, akú teraz navrhujete, tak ani kumulatívne za štyri roky takýto prebytok 
nedosiahneme. V roku 2019 po jednom roku bude predpokladaný prebytok tak ako je v návrhu 
4. úpravy rozpočtu mesta, aj po tých dodatočných príjmoch, ktoré ešte budú a nabehli v týchto 
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dňoch. Bude niekde na úrovni 2,2 mil. eur maximálne. Za rok 2019 sme prišli o prebytok 2 mil. 
eur bežného rozpočtu. Tento prebytok je základná ekonomická kategória, s ktorou by ste sa 
mali naučiť pracovať, pretože tento prebytok slúži na kapitálové výdavky, na splácanie úverov 
napr. pre ŠFRB, vo výške 0,5 mil. eur, ktoré musíme zabezpečiť práve z tohto prebytku, alebo 
z predaja kapitálových výdavkov, ktoré sú pre rok 2020 po zvýšení daní z nehnuteľnosti 
a poplatkov za komunálny odpad vo výške 1,2 mil. eur. Prichádzame o ďalší milión oproti 
tomuto roku 2019. Príčiny a dôsledky toho, že to tak je sú legislatívne opatrenia, ktoré boli 
prijaté v NR SR. Najväčší dopad na zvýšení bežných výdavkov malo zvýšenie funkčných 
platov minimálne o 10 % v roku 2019 oproti roku 2018. Zamestnanci TSM, ktorí sú zaradení 
do 1. a 2. triedy  mali zvýšenie platov o viac ako 20 %. Bežné výdavky v roku 2019 oproti roku 
2018 boli cca 900 000,00 eur. Pre rok 2020 je ďalšie zvyšovanie platov o 10 %, čo bude robiť 
viac ako 600 000,00 eur, ktoré zaplatíme v roku 2020 našim zamestnancom. Ďalšia úprava 
bola schválená v NR SR, to bolo to zvýšenie nezdaniteľnej časti z 19,2 násobku na 21 
násobok, to nám urobilo mínus príjmy oproti roku 2019 vyše 430 000,00 eur. K tomu sú 
rekreačné poukazy vo výške viac ako 130 000,00 eur, ktoré môžu zamestnanci mesta 
a mestských organizácii čerpať. K tomu zvýšenie poplatkov za uloženie komunálneho odpadu 
z 5,00 eur na 12,00 eur, ktoré sú pre rok 2020. Toto zvýšenie ceny pri tom množstve odpadu, 
ktoré produkujeme je takmer 48 000,00 eur navýšenie bežných výdavkov. Ďalej bola prijatá 
novela exekučného zákona, všetky návrhy, ktoré sme mali na exekúcii, ktoré občania 
nezaplatili 13,00 eur alebo 23,00 eur, je ich vyše 800, zaplatíme exekútorom 42,00 eur za 
každý prípad. Sú tu zvýšené náklady na zimnú údržbu. Čo sa týka zvyšovania našich bežných 
príjmov, naše možnosti sú obmedzené. V roku 2018 sme mali príjem z podielových daní 7 226 
tis. eur, v roku 2019 očakávame, že bude 7 850 – 7 900 tis. eur. Pre rok 2020 je prognóza na 
úrovni 8 036 tis. eur. Tvorba príjmov zo zdrojov podielových daní je vážne ohrozená. Daňová 
prognóza v roku 2019 sa menila trikrát s dopadom pre rozpočet miest a obcí nižším. Znížila 
sa daň pre živnostníkov z 21 na 15 %, daň z príjmov FO je príjem miestnej samosprávy. Zvýšil 
sa rodičovský príspevok pre deti do 6 rokov, tento ide z balíka podielových daní. Po schválení 
zákona o detských ihriskách, budú sa musieť robiť periodické kontroly s dopadom cca 20, 30 
40 tis. eur. Ak chceme rozumne hospodáriť aj v ďalších rokoch, tak potom musíme prijať aj 
takého opatrenia. Podielové dane tvoria viac ako 50 % príjmu mesta, 27 % tvoria transfery na 
prenesení do školstva, ktoré prídu a odídu a ešte na ne doplácame. 14 % tvoria príjmy z dane 
z nehnuteľnosti. Celkový nárast príjmov z dane z nehnuteľnosti v prípade schválenia tohto 
materiálu bude niekde pod úrovňou 400 tis. eur. Týchto 400 tis. eur nevykryje ani výpadok 
zvýšenia nezdaniteľného minima. Toto nás pri tvorbe rozpočtu viedlo k navýšeniu daní tak, 
ako máte pred sebou dané. Jednotlivé %0 vyzerajú hrozne, ale čo sa týka samotných nákladov 
je to možno 12 -13  centov na deň. Z nájmov z MsBP sa splácajú úvery, ktoré mesto má. 
Občania, ktorí bývajú v mestských nájomných bytoch platia necelých 80 % z možného 
nájomného, ktoré môžeme vyrúbiť. 
Bc. Kudlík – chcem predložiť pozmeňujúci návrh, aby ŤZP a ľudia nad 62 rokov neplatili 
zvýšenú daň. 
fakt.pozn. Ing. Vavrinčík – mesto môže vždy rozmýšľať o svojich nákladoch. V tomto prípade 
máme rezervy, kde to môže osekať. 
Mgr. Malec – mám dve veci – za jedno, aby si ľudia na takejto citlivej téme nerobili kampaň 
a správali sa zodpovednejšie k tejto náročnej otázke. Apelujem na poslancov, aby sa zamysleli 
aké to bude mať dopady, keď sa zvýšenie dane neschváli. Vec druhú by som mal na p. Trúsika, 
či p. Kudlíka, či vie jeden z nich, aké by to malo dopady na rozpočet mesta, ak by sa zvýšenie 
neschválilo pre týchto ľudí.  
Ing. Trúsik – vo VZN máme úľavu 50 %  zo stavby pre držiteľov preukazov ŤZP. 
JUDr. Vavrinčík – chcem poďakovať pánovi Malcovi za názor, verím v to, že sú ru rezervy 
a nemusíme v prvom rade viac zaťažovať obyvateľov. Suma nie je extrémne vysoká, ale 
uvedomujem si, že ak vyčerpáme vlastné vnútorné rezervy, nemusíme zaťažovať ľudí. 
Ing. Trstenský – mesto muselo v minulosti hľadať vlastné vnútorné rezervy, ako povedal pán 
Trúsik, nemáme o polovičku menej pracovníkov v porovnaní s inými mestami. Keď už sme 
vytvorili takýto slušný rezervný fond, museli sme slušne a ekonomicky hospodáriť a museli 
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sme znížiť výdavky a snažiť sa zabezpečiť zvyšovať bežné príjmy. Nemôže nám niekto za 
predchádzajúce roky poprieť, že by sme sa nesnažili efektívne míňať peniaze. 
Ing. Vyzváry – dovoľte mi vyjadriť sa k zvýšeniu daní. V prvom rade by sme sa mali pozrieť do 
vlastných radov, t.z. či vieme byť ešte efektívnejší vo výbere daní, či vieme využiť všetky 
nebytové priestory, ktoré sú v súčasnosti prázdne a možno aj zmeniť politiku, čo sa týka 
prenájmu nebytových priestorov. Čo sa týka výdavkovej časti, tento rok bolo schválené nové 
odmeňovanie poslancov, je to ďalšia z možností, nad ktorou sa treba zamyslieť. Taká 
zaujímavá vec, ktorú som sa dočítal, primátor Myjavy ide vlastným príkladom a navrhol si 
zníženie odmien. Je to ďalšia z možností, na ktorou treba rozmýšľať. Pozrime sa na seba a ako 
poslednú možnosť si nechajme zvýšiť dane. 
Mgr. Bača – stále sa točíme, že mesto nie je efektívne vo výdavkovej časti, celkom 
nesúhlasím, lebo máme pomerne slušný balík našetrený. V príjmovej časti, ktorú navrhujete 
by priniesli určité príjmy, ale tie môžeme urobiť tak, či tak. Hľadajme aj rezervy, zároveň 
občanom treba poskytnúť kvalitné služby. 
MUDr. Mora – aj tento rok toto mesto bolo vyhodnotené ako najlepšie hospodáriace mesto na 
Slovensku podľa agentúry INECO. Pokiaľ má byť vytvorený rozpočet, výpadok jeden milión 
eur treba doplniť, možno aj zvýšením daní a poplatkov. Situácia na Slovensku je rovnaká. 
fakt. pozn. Ing. Vienerová – mesto Myjava bolo v roku 2018 najhoršie hospodáriacim mestom. 
fakt. pozn. Ing. Vyzváry – chcem zdôrazniť, naozaj začnime od seba a zvyšovanie si 
nechajme. 
Mgr. Bača – máme naplánované investície za 22 miliónov eur, rezervný fond je 13 miliónov, 
t.z., že každý rok musíme ušetriť 2,6 milióna. 
fakt. pozn. Ing. Antalová – prosím dodržujme rokovací poriadok. 
fakt. pozn. MUDr. Mora – mali by sme robiť také investície, ktoré prinesú ďalšie peniaze, na 
druhej strane väčšina z vás chce vybudovať kúpalisko, takže treba hľadať kompromis. 
fakt. pozn. PhDr Hejbalová – predložila návrh na ukončenie diskusie. 
Ing. Trstenský – požiadal poslancov o hlasovanie za návrh PhDr. Hejbalovej o ukončení 
diskusie. 
Hlasovanie za ukončenie diskusie: za – 16, proti – 7, zdržali sa – 1, nehlasovali – 1 (mandátová 
správa – prítomných 24 poslancov) 
Ing. Trstenský – konštatoval, že návrh bol prijatý, tým diskusiu k tomuto bodu programu ukončil 
a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu uznesenia. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 153/2019-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu: za – 18, proti – 5, zdržali sa – 2, nehlasovali – 0 
Poslanci predložený návrh VZN schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 153/2019-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3 
 (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 
 
 
 

10. Návrh Dodatku č. 6 k VZN  č. 1/2006 o miestnom poplatku za   komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady  

 
 
Návrh predložil: Ing. Miroslav Trúsik 
Materiál je pod poradovým číslom: 8 
Dôvodom návrhu Dodatku č. 6  Všeobecne záväzného nariadenia mesta  Nové Mesto nad 
Váhom č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý 
obsahuje aj návrhy na zvýšenie jednotlivých sadzieb tohto miestneho poplatku s účinnosťou 
od 01.01.2020 je podstatný nárast nákladov súvisiacich so zabezpečením odpadového 
hospodárstva v mestách  a obciach Slovenskej republiky a aj v meste Nové Mesto nad 
Váhom. 
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Ďalším faktorom, ktorý nesporne vplýva na výšku miestneho poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady je podstatný nárast cien za uskladnenie odpadu na skládkach 
odpadu, ku ktorému prikročil štát v poslednom období. Posledná úprava poplatkov bola v roku 
2013, z týchto dôvodov mesto navrhuje zvýšenie sadzby poplatku za komunálny odpad pre 
fyzické osoby. 
Množia sa žiadosti o úľavu pre študentov, alebo pracujúcich mimo mesta trvalého pobytu, ale 
tieto osoby sa poobede vracajú zo školy a z práce tak isto, ako občania, ktorí pracujú v Novom 
Meste nad Váhom a tak mesto navrhuje, aby iba študenti a pracujúci, ktorí aj mimo mesta 
bývajú mali úľavu za komunálne odpady, pretože komunálny odpad v meste robia. 
Poplatníkom, ktorí predložia žiadosť a doklady preukazujúce nárok na zníženie alebo 
odpustenie poplatku do 28.02. príslušného zdaňovacieho obdobia  podľa § 9 odst. 6 má  sa 
upraviť táto skutočnosť v rozhodnutí, avšak  máme vo VZN uvedené, že do 30. novembra 
príslušného zdaňovacieho obdobia majú nárok na vrátenie časti poplatku. Vrátenie poplatku 
by sa nemalo vzťahovať na zníženie, alebo odpustenie poplatku, ktorý máme jasne stanovený  
dátumom do 28.02. príslušného zdaňovacieho obdobia.  
V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov správca dane  
vydáva tento  Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2006 o miestnych daniach kde sa § 6 ods. 1 a) , b) a 2 
nahrádza novým znením a § 9  sa tiež nahrádza novým znením, v  § 10 sa odstavec 1 sa 
dopĺňa o odst.3,  v § 11 sa dopĺňa ods. 6 a 7. 
P. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM návrh odporučila schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko Mestskej rady, MsR návrh odporučila schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 154/2019-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 2 
Poslanci predložený návrh VZN schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 154/2019-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
  

11. Návrh úpravy  Programového rozpočtu  mesta Nové  Mesto nad Váhom na 
rok   2019 – 4. zmena  

 
Návrh predložil: Ing. Miroslav Trúsik 
Materiál je pod poradovým číslom: 9 
V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám  4. zmenu programového rozpočtu 
mesta na rok 2019. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu 
sú rozpočtované vo výške     20 238 714,00 eur. 
 
4. zmena rozpočtu mesta na rok 2019 v eur: 
 

Bežné príjmy        17 237 260,00        Bežné výdavky                15 441 744,00 

Kapitálové príjmy              639 966,00       Kapitálové výdavky      4 327 749,00 

Príjmové fin. operácie        2 361 488,00            Výdavkové fin. operácie          469 221,00           

Spolu:                     20 238 714,00            Spolu:                             20 238 714,00 
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P. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM návrh odporučila schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko Mestskej rady, MsR návrh odporučila schváliť 
s pripomienkami. 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 155/2019-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1 
Poslanci predložený návrh VZN schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 155/2019-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 

12. Návrh Programového rozpočtu mesta na roky 2020 – 2022  

 
Návrh predložil: Ing. Miroslav Trúsik 
Materiál je pod poradovým číslom: 10 
Programový rozpočet mesta na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke 
26 299 377,00 eur vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je 
navrhnutý ako prebytkový vo výške 1 220 851,00 eur, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so 
schodkom 7 224 840,00 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného 
fondu vo výške 4 512 727,00 eur, nevyčerpanou kapitálovou dotáciou z r. 2019 vo výške 
37 000,00 eur, návratnými zdrojmi financovania  vo výške 1 971 500,00 eur a časťou prebytku 
bežného rozpočtu. Príjmové finančné operácie – Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. ul. J. Kréna 
rozpočtujeme vo výške 1 180 000,00 eur a úver na prestavbu objektu na bytový dom 6339 vo 
výške 791 500,00 eur.  Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme 
vo výške 527 238,00 eur. Platby sú prepočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverov zo ŠFRB 
za nájomné byty a na výstavbu Zariadenia pre seniorov, a je tu zahrnutá časť splátok úveru 
ŠFRB na prestavbu objektu na bytový dom 6339. 
Návrh rozpočtu na rok 2021- 2022 je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi 
rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových 
programov aktivít. Pre roky 2021 – 2022 je rozpočtovaných  vo výdavkovej časti rozpočtu 15 
programov.  Návrh Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2021 – 
2022 je uvedený v tabuľkovej časti. 
V zmysle § 9 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto zostavuje viacročný rozpočet ako 
strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja 
územia a potrieb na tri rozpočtové roky. Rozpočet na roky 2021 – 2022 je súčasťou rozpočtu 
v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2021 – 2022 nie sú pre mesto záväzné a budú 
sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. 
Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2020 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov 
na rok 2020 vychádza z vývoja r. 2019 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Nakoľko 
pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020 nebol ešte schválený štátny rozpočet (výška podielových 
daní pre obce, ani výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy), návrh rozpočtu vychádza 
z východísk návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020 zverejnených na internetovej stránke  
Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2019.  Návrh rozpočtu je zostavený opatrne 
v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej 
časti. 
P. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM návrh odporučila schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko Mestskej rady, MsR návrh odporučila schváliť s 
pripomienkami. 
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Diskusia:  
Bc. Kudlík –  predložil pozmeňujúci návrh - navýšiť finančné prostriedky na participatívny 
komunitný rozpočet z 15 000,00 eur na 25 000,00 eur. 
Ing. Urminský – predložil pozmeňujúci návrh - na str. 35 Programového rozpočtu mesta na 
roky 2020 – 2022 v programe 4.6. - Dotácia mesta na podporu zdravotníctva – upraviť sumu 
30 000, eur na 0,00. K tomuto predložím krátky komentár. Mali sme veľkú diskusiu, keď 
Nemocnica s poliklinikou n.o. predložila, aby mesto zafinancovalo kúpu nového RTG prístroja. 
Bola uzavretá dohoda, že mesto zafinancuje časť tohto RTG. Požiadali sme p. riaditeľa, aby 
sa snažil získať financie na ďalšie splátky, nakoľko prístroj nie je len pre občanov mesta Nové 
Mesto nad Váhom. NsP aktuálne dlhuje MsBP za dodávky tepla a teplej úžitkovej vody sumu 
12 310,27 eur. Tieto faktúry sú za laboratórium na ul. Dibrovovej. Chcem navrhnúť, aby táto 
dotácia bola znížená na 0,00 eur. Nie som za podporu zdravotníctva, ale som za systémovú 
podporu pre organizácie, ktoré nemajú dlh. 
Ing. Trstenský – ja vám rozumiem, len neviem čo je systémová podpora zdravotníctva 
v podmienkach SR. 
Ing. Urminský – neviem ani ja, ale je to zložitá vec. 
Ing. Trstenský – pri tejto príležitosti som dostal dva listy z NsP, ktoré si dovolím vám prečítať. 
„Vážený pán primátor, 
dovoľte mi touto cestou poďakovať sa Vám a poslancom mestského zastupiteľstva Nové 
Mesto nad Váhom za zakúpenie digitálneho rádiodiagnostického prístroja, ktorým sme dosiahli 
vysoko kvalitné vyšetrenie pre našich pacientov, s odbúraním dlhších čakacích dôb viazaných 
na predchádzajúcu prevádzku iba jedného rádiodiagnostického zariadenia.  
Po Vašom dofinancovaní rádiodiagnostického zariadenia v roku 2020 bude takto komplexne 
doriešený doterajší problém pre pacientov nášho mesta, ako aj okresu, začo Vám patrí naša 
vďaka ako aj vďaka našich pacientov.  
Na konci roku 2019 Vám za vedenie nemocnice ako aj za našich spokojných pacientov, si 
dovoľujem popriať príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa osobnej pracovnej pohody 
a úspešný a zdravý nový rok 2020. 
S prejavom úcty a vďaky 
MUDr. Miroslav Šorf, CSc., riaditeľ“ 
Ing. Trstenský – predložil druhý list NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. 
„Vážený pán primátor 
Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva Nové Mesto nad Váhom, 
Dovoľte mi obrátiť sa na Vás so žiadosťou o finančný príspevok na vybudovanie centrálneho 
prímu pacientov v budove NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. 
Vybudovaním centrálneho príjmu sa zabezpečí možnosť príjmu akútnych stavov so včasnou 
diagnostikou už v priestoroch centrálneho príjmu, ako aj začatím ich liečby s komplexným 
managementom prijímaného pacienta. 
Naša nemocnica nedisponuje pracoviskom centrálneho príjmu a k tomuto účelu slúži jedna 
malá nevyhovujúca miestnosť na prízemí nemocnice, čo po stránke odbornej prevádzky 
a hygieny nie je v ďalšom období možné. 
Nakoľko budova nemocnice nemá už žiadne priestory, v ktorých by mohlo byť osadené 
pracovisko centrálneho príjmu pacientov, jedinou možnosťou je vybudovanie nových 
priestorov vo dvore nemocnice. Celková cena stavebnej časti podľa projektovej dokumentácie 
je 157 850,00 eur s DPH a cena lekárskeho zariadenia je 19 000,00 eur s DPH. 
Nakoľko nie sme schopní s vlastnými finančnými prostriedkami financovať výstavbu 
centrálneho príjmu bez toho, aby sme porušili ozdravný program financovania prevádzky 
nemocnice, na plnenie ktorého je viazané oddĺženie nášho zdravotníckeho zariadenia, 
obraciame sa na Vás so žiadosťou o finančný príspevok, ktorý by nám pomohol toto dielo 
v prospech pacientov nášho okresu vybudovať. 
Ďakujem za Vašu odpoveď a ostávam s pozdravom 
MUDr. Miroslav Šorf, CSc., riaditeľ“ 
JUDr. Vavrinčík –  dávam jeden návrh na úpravu rozpočtu na str. 33 Programového rozpočtu 
mesta na roky 2020 – 2022 v programe 3.16 Rekonštrukcia administratívnej budovy bývalé 
TSM – upraviť sumu 600 000,00 eur na 300 000,00 eur, odôvodnením je, že táto suma bola 
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určená len odhadom a vieme, že mesto dalo vyhotoviť projektovú dokumentáciu, ktorá hodnotí 
výšku tejto nehnuteľnosti. Poukazujem na to, že existujú eurofondy a treba ich využívať. Prišla 
týždeň stará výzva na eurofonde na zníženie energetickej náročnosti budov, do ktorej spadá 
aj táto budova. Mesto by sa malo prihlásiť do tejto výzvy a takto zabezpečiť rekonštrukciu TSM. 
Ing. Trstenský – výzva je do 31.12.2019, teraz je 10.12., nie je možné teraz predložiť 
projektovú dokumentáciu. Ak to zvládnete, rád ju predložím 
fakt. pozn. JUDr. Vavrinčík – pán primátor dá sa to, dalo by sa to, keby bol projekt skôr 
pripravený. Toto je šieste kolo výzvy. 
Ing. Trstenský – tento názor považujem za nekoncepčný vzhľadom k tomu, čo ste povedali, 
nevieme odhadnúť sumu, nie je hotová projektová dokumentácia. Suma 600 000,00 eur bol 
len odhad. Rekonštrukcia tejto budovy si vyžaduje práce, treba urobiť novú strechu, fasádu, 
zatepliť, výmenu okien. Nové rozvody elektriky, kúrenia, odtok do kanalizácie, štruktúrovanú 
kabeláž pre potreby úradu, klimatizáciu. Na II. poschodí treba urobiť nové podlahy, vybúrať 
nerovné betóny, položiť nové potery, nové liná, alebo parkety či dlažbu. Má tam byť výťah 
a ďalšie akcie. Za 300 000,00 eur nie je možné rekonštrukciu urobiť. SÚS má výpoveď 
z Okresného úradu, preto budúci rok musíme túto budovu zrekonštruovať. 
p. Kolesár – chcem sa spýtať v programe 10. bod 6 – šport, športové ihrisko, to sa jedná 
o vybudovanie toho tréningového ihriska? Mám otázku či v súvislosti s týmto mesto podávalo 
aj dotáciu na Slovenský futbalový zväz? 
Ing. Trstenský – podávalo, žiadosť bola na 50 000,00 eur, dostali sme 14 000,00 eur. 
p. Kolesár – v akom režime bude ihrisko fungovať? 
Ing. Današ – ihrisko sa plánuje na rozšírenie tréningových možností pre detské mužstvá, 
ktorých máme v súčasnosti sedem. Bude to bez prenájmu. 
fakt.pozn. JUDr. Vavrinčík – chcem sa spýtať p. prednostu, keďže ste vo vedení AFC, ako to 
vyzerá na budúci rok s futbalistami? 
Ing. Današ – zatiaľ sú v II. lige. 
fakt. pozn. Ing. Antalová – mám otázku k prenájmu. Či vylučujete prenájom tohto ihriska 
a kapacity sa využijú tak, že nebude možné ho prenajímať na rekreačný futbal? 
Ing. Današ – sme občianske združenie a máme prenajatý  AFC areál. Nie je možné ho 
využívať pre širokú verejnosť. 
fakt.pozn. p. Ostrenka – som za to, toto ihrisko vybudovať. 
JUDr. Vavrinčík – čo zahŕňa mestský informačný systém? 
p. Moravec – kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 62 000,00 eur na nákup výpočtovej 
techniky a softwaru, z toho 15 000,00 eur Wifi pre teba, bežné výdavky sú na prevádzku 
internetu, nákup novej výpočtovej techniky, údržbu výpočtovej techniky, programového 
vybavenia, rozhlasu, revíziu bezpečnostného projektu. 
p. Kolesár – prečo je ponížená suma na zimný štadión? 
Ing. Trstenský – mesto zakúpilo rolbu. 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Bc. Kudlíka – navýšiť finančné prostriedky na 
participatívny komunitný rozpočet z 15 000,00 eur na 25 000,00 eur (program 11.2.1 – Dotácia 
mesta na podporu kultúry, str. 60 Programového rozpočtu mesta na roky 2020 – 2022): za – 
12, proti – 7, zdržali sa – 6, nehlasovali – 0 (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 
Pozmeňujúci návrh nebol prijatý. 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Urminského – na str. 35 Programového rozpočtu 
mesta na roky 2020 – 2022 v programe 4.6. - Dotácia mesta na podporu zdravotníctva – 
upraviť sumu 30 000, eur na 0,00 eur: za – 11, proti – 1, zdržali sa – 13, nehlasovali – 0 
(mandátová správa –prítomných 25 poslancov) 
Pozmeňujúci návrh nebol prijatý. 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu JUDr. Vavrinčíka – na str. 33 Programového rozpočtu 
mesta na roky 2020 – 2022 v programe 3.16 Rekonštrukcia administratívnej budovy bývalé 
TSM – upraviť sumu 600 000,00 eur na 300 000,00 eur: za – 10, proti – 10, zdržali sa – 5, 
nehlasovali – 0 (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 
Pozmeňujúci návrh nebol prijatý. 
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Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 156/2019-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu: za – 18, proti – 0, zdržali sa – 7, nehlasovali – 0 
Poslanci predložený návrh schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 156/2019-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 
 (mandátová správa – prítomných 25 poslancov) 
 

13. Správy z finančných kontrol  

Materiál predložil: Ing. Milan Bača 
Materiál je pod poradovým číslom: 11 
Správy o výsledku  následnej finančnej kontroly u povinných osôb: 

1. Mestské kultúrne stredisko, príspevková organizácia 
2. Základná škola Ul. Tematínska, rozpočtová organizácia  
3. Zariadenie pre seniorov, rozpočtová organizácia 

 

Hlavný kontrolór predkladá podľa § 18 f, ods. 1, písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  Mestskému zastupiteľstvu správy  o výsledkoch kontroly.  
V súlade s týmto ustanovením sú predkladané uvedené  správy. Obsah kontrol bol  podľa 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 18 d, kontrolované obdobie bol rok 2018, 
kontrola bola zameraná  najmä: 
1. Kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom, 

majetkovými právami mesta a verejnými prostriedkami, dodržanie podmienok na ich 
použitie a poskytnutie a dodržiavanie rozpočtu mesta. 

2.    Kontrola súladu finančných operácií mesta so všeobecne  záväznými právnymi predpismi     
       a vnútornými organizačnými  predpismi a zákonom č. 357/2015 o finančnej kontrole. 
3. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení 

mesta, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a uzatvorených zmlúv a kontrola 
plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi týkajúcich sa hospodárenia 
a nakladania s prostriedkami mesta. 

4. Kontrola odstránenia nedostatkov z predchádzajúcej kontroly a prijaté opatrenia na 
predchádzanie ich vzniku. 

Ing. Antalová – predložila stanovisko Mestskej rady, MsR návrh zobrala na vedomie. 
Diskusia: 
p. Kolesár – v správe MsKS  sú vymenované nedostatky, ako sa postupovalo, keď sa takéto 
nedostatky zistia? 
Ing. Bača – bola vypracovaná správa o prijatí opatrení, ktorú pani riaditeľka obdržala. Či sa 
z toho vyvodzujú personálne dôsledky, to ja nemôžem navrhnúť. Je to vec riaditeľa. Sú to 
nedostatky, ktoré boli zistené ešte za predchádzajúceho vedenia. Opatrenia boli spracované 
a budú splnené podľa toho, aby k podobným porušeniam smerníc a vnútorných predpisov 
nedochádzalo. 
Ing. Košťál – v správe MsKS pri poskytovaní spoločenskej sály vznikalo neoprávnené 
bezplatné používanie priestorov a zariadení  prízemia prenajímateľmi trvale a aj krátkodobo 
počas akcií, čo je v rozpore so zásadami o nakladaní s majetkom mesta. Počas akých akcií to 
bolo? 
Ing. Bača – prenájom máme stanovený cenníkom. Vychádzame v ústrety prenajímateľom keď 
majú svadbu v sobotu, aby si mohli veci priniesť aj v piatok aj v nedeľu odviesť. Niektorí toto  
zneužívajú a chcú sálu využívať naviac. Prijali sme také opatrenia, že kto chce sálu naviac, 
musí si to aj doplatiť. Za každý ďalší deň sa zavedie cena, nebude taká vysoká ako v sobotu 
či nedeľu, keď samotná akcia je. 
Ing. Antalová – jednalo sa o také akcie ako svadby? 
Ing. Bača – išlo aj o jednorazové akcie, ale bolo to dlhodobo. 
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Ing. Antalová – má MsKS kapacity aby to kontrolovalo? Hlavne keď je to práca cez víkend. 
Ing. Bača – platí predpis, že to musí kontrolovať. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 157/2019-MsZ. 
Hlasovanie o správach: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1 
Poslanci predloženú správu zobrali na vedomie. 
 
 
 Uznesenie č. 157/2019-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 

14. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta  
 
Materiál predložil: Ing. Milan Bača 
Materiál je pod poradovým číslom: 12 
Hlavný kontrolór predkladá Mestskému zastupiteľstvu podľa § 18 f, ods. 1, písm. b zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh plánu kontrolnej činnosti. Plán bol  podľa zákona 
zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a oficiálnej internetovej stránke 
mesta. 
V sledovanom období  navrhujem vykonať následnú finančnú kontrolu hospodárenia za  rok 
2019 u týchto subjektov: 
A/  Mesto Nové Mesto nad Váhom, rozpočtová organizácia a jeho organizačné útvary bez 
právnej subjektivity:  

- Mestská polícia, 
- Útulok pre občanov bez prístrešia, 
- Zariadenie opatrovateľskej služby, 
 
B/ Spoločný úrad samosprávy, samostatné stredisko mesta,  
C/ Centrum voľného času, rozpočtová organizácia mesta,  
D/ Základná škola Ul. kpt. Nálepku, rozpočtová organizácia mesta, 
E/ Technické služby mesta, príspevková organizácia mesta,  
F/ Základná škola Ul. Odborárska,  rozpočtová organizácia mesta, 
G/ Spoločný úrad samosprávy, nezisková organizácia, 
H/ Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s. .r. o., obchodná spoločnosť, 
I/   Mestské kultúrne stredisko, príspevková organizácia mesta. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko Mestskej rady, MsR návrh schválila. 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 158/2019-MsZ. 
Hlasovanie o správach: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 1, nehlasovali – 1 
Poslanci predložený návrh plánu schválili. 
 
 
 Uznesenie č. 158/2019-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
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15. Rôzne 
 
V bode rôzne vystúpil Ing. Mašlonka, ktorý prítomným predložil harmonogram zasadnutí MsZ 
na rok 2020 
Materiál je pod poradovým číslom: 13 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 159/2019-MsZ. 
Hlasovanie o návrhu: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1 
Poslanci predloženú správu zobrali na vedomie. 
 
 
 Uznesenie č. 159/2019-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 5 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 
Ďalej v bode rôzne vystúpili: 
Mgr. Vojtek – navrhol by som, aby sme si minútou ticha uctili obete v Prešove. 
Ing. Trstenský – na záver tohto rokovania. 
Mgr. Malec – mám otázku na riaditeľku MsKS, či bola obdržaná žiadosť na prenájom 
miestnosti od strany Ľudová strana  Naše Slovensko, alebo od obdobnej FO, ktorá by mohla 
byť spojená s touto politickou stranou? 
Mgr. Volárová – osobne som takúto žiadosť nedostala. 
Mgr. Malec – ak bude obdržaná, ako sa s ňou hodláte vysporiadať? 
Mgr. Volárová – uvidíme keď príde, ak príde budem sa o nej radiť s vedením mesta 
a zamestnancami MsKS. 
Ing. Današ – naše mesto počas kampane poskytuje bezplatne všetkým politickým subjektom, 
ktoré idú kandidovať priestory. K tomuto mávame okrúhly stôl, tu si zástupcovia politických 
strán vyžrebujú plagátovacie plochy, dostanú zo strany mesta reláciu v mestskom rozhlase. 
Ak príde nejaká požiadavka mimo okrúhly stôl, pokiaľ máme na to kapacity vieme poskytnúť, 
ale toto si už politický subjekt hradí. T.č. žiadna politická strana nebola postavená mimo zákon. 
Mgr. Malec – mňa zaujíma názor, v prípade že ĽS Naše Slovensko podá žiadosť, či sa vie 
mesto voči tomu vyhradiť. 
fakt.pozn. JUDr. Vavrinčík – je to na jednej strane upieranie politického práva , na druhej strane 
či by nebolo účinnejšie sa takýchto stretnutí zúčastniť a konfrontovať tých prezentujúcich 
predstaviteľov strana. Je to len môj názor. 
Ing. Trstenský – mali by sme postupovať v súlade so zákonom, v súlade s vyššími normami, 
VZN, ktoré je prijaté. Ani zákon, ani VZN mi nedáva žiadnu kompetenciu takejto strane, ako je 
ĽS NS, alebo jej podobnej, ktorá môže vzniknúť a sa xenofóbne a fašisticky prejaví, 
potrebujeme nejakú právnu úpravu, aby som im povedal, že v meste Nové Mesto nad Váhom 
nie. 
MUDr. Mora – je zákonná povinnosť takéto priestory poskytnúť. Môžeme urobiť niečo také, že 
v takejto miestnosti bude protifašistická tematika, môže tam byť odkaz, že mesto má bohatú 
podjavorinskú tradíciu, odkaz na obete holokaustu v meste. Podmienkou by bolo, že takúto 
miestnosť ak chcú si prenajať, musia ju akceptovať. 
Bc. Kudlík – nadviažem na p. Vojteka, máme v Novom Meste nad Váhom paneláky. Poprosím 
predstaviteľov mesta, aby sa zaoberali technickými parametrami, bezpečnosťou, 
protipožiarnymi opatreniami a hlavne vyčleniť priestor v oblasti týchto panelákových domov. 
Žiadam vedenie mesta aby aj s p. Rzavským prešli dokumentáciu, či spĺňajú parametre. 
Ing. Trstenský – jedná sa o súkromný majetok. Je to povinnosť vlastníkov a nájomcov. 
fakt.pozn. Ing. Urminský – v rámci bytoviek, ktoré má v správe MsBP, má v správe aj plynové 
potrubie, ktoré je v týchto bytovkách. Budem toto komunikovať s p. riaditeľom a poradím sa 
s ním, či je možné vykonať nejaké kontroly, ako by sa z tragédie v Prešove dalo poučiť. 
Ing. Trstenský – revízie sú periodické, robí sa obstarávanie zo zákona. Každý bytový dom by 
mal byť prístupný pre hasičov a záchranárov. 
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fakt.pozn. PhDr. Hejbalová – MsBP si poctivo plní povinnosti a bytové jednotky vyzýva, aby si 
revízie vykonali. 
Ing. Mašlonka – chcem vás informovať o liste p. Kubicovej, p. Nápokyovej ap. Psotného, ktorý 
ste aj vy poslanci obdržali. Koncom októbra boli všetci aj s p. riaditeľkou MsKS pozvaní na 
MsÚ, kde im boli odovzdané ďakovné listy. 
Ing. Antalová – moja otázka mieri k tomuto listu, chcem sa informovať, či bude tento súbor 
zachovaný aj bez p. Psotného? 
Mgr. Volárová – chceme aby divadlo a ochotnícke divadlo v Novom Meste pokračovalo 
a napredovalo. Rok 2020 je rokov divadla a uchádzame sa o dotácie z Ministerstva kultúry, 
ktoré sú vyčlenené. Chceme to divadlo robiť v intenciách súčasného divadla. Ďalej 
potrebujeme vypratať a zrekonštruovať priestory v MsKS. Chceme vymaľovať klubovňu, 
vypratať ju a poskytnúť nový priestor mladej generácii. Zháňame externých režisérov, 
dramaturgov, študentov VŠMU alebo akadémie umení, s ktorými chceme spolupracovať. 
Súbor naďalej zostáva. 
Ing. Antalová – poďakovala za potulky mestom, program bol pekne pripravený. Ďalej sa 
spýtala, kedy bude FB stránka mesta. 
Ing. Mašlonka – od 01.01.2020 
Ing. Špánik – minulé zastupiteľstvo sme prijali uz. č. 129/2019-MsZ ohľadom výpovede 
nájomnej zmluvy spoločnosti Bolt s.r.o. Boli nejaké jednania? V MČ 7 kedy sa uvažuje o novej 
ceste pod Zvonicou? Ďalej sa stotožňujem s názorom MUDr. Moru ohľadne prenájmu 
priestorov ĽS NS. 
Ing. Trestenský – výpoveď spoločnosti Bolt s.r.o. bola zaslaná, bola aj prevzatá. P. Zelenay 
príde vo štvrtok na rokovanie, príde aj s potencionálnym investorom. Nájomné zatiaľ 
nedoplatil. V roku 2020 sa bude robiť projektová dokumentácia na tieto komunikácie 
v Mnešiciach s tým, že sa vydá stavebné povolenie, výber dodávateľa. Realizácie by sa mala 
začať v roku 2021. 
Ing. Mašlonka – poďakoval zamestnancom TSM pri akciách počas roka 2019. Vianočné trhy 
začínajú od 13.12. do 22.12., na ktoré pozývam všetkých prítomných s rodinami. Ďalej 
poďakoval všetkým, ktorí počas celého roka spolupracovali, zúčastňovali sa kultúrnych akcií. 
Poprial prítomným pokojné a požehnané sviatky. 
p. Mináriková – potulky mestom boli pekné, len boli pripomienky občanov, že námestie je 
tmavé, treba ho lepšie osvetliť. 
p. Kolesár – prebehli rokovania ohľadom hokeja, ľadu, s krasokorčuliarmi? Hokejistom končí 
zmluva, čo bude od januára? 
Ing. Mašlonka – žiadne rokovania zatiaľ neprebehli. Cenník je zatiaľ platný, HK sa zatiaľ na 
rokovanie neohlásil. 
Ing. Trstenský – bude to pokračovať zatiaľ tak, ako do  31.12. 2019. 
Bc. Kudlík – v akom stave sú ďalšie AED? Obyvatelia z vnútrobloku Hollého požadujú novú 
dopadovú plochu na detskom ihrisku. 
MUDr. Mora – jedno AED bude na železničnej stanici a druhé bude na Hájovkárovi. 80 % 
obyvateľov nevie defibrilátor používať, požiadal TV Pohodu aby urobili inštruktážny film, ako 
ich používať. Na MsKS od parku je kamera, kde by mohol byť jeden umiestnený. 
Ing. Trstenský – čo sa týka defibrilátorov, urobil som rozpočtové opatrenia a vyčlenil som 
9 000,00 eur na nákup ďalších AED. Žiadny z poslancov sa o túto skutočnosť nezaujímal. Mali 
sa určiť len miesta, kde ich umiestniť. 
JUDr. Vavrinčík – boli sme s p. Kudlíkom na rokovaní, aby sa prijalo VZN o povinnosti na 
nových budovách umiestniť AED. Kedy budú sprístupnené verejné WC na námestí? 
Ing. Veselka – WC na námestí boli upratané. Uvažovali sme, že tam bude pracovníčka ráno 
a poobede. Ešte treba doriešiť vstupnú bránu, ako bude otvorená. Počas vianočných sviatkov 
bude otvorené do 19,00 hod.  
p. Ostrenka – poďakoval vedeniu mesta za obdarovanie detí v detskom domove na Mikuláša. 
Ing. Trstenský – požiadal o minútu ticha za obete v Prešove a obete v nemocnici v Ostrave. 
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16. Záver 
 
Ing. Trstenský – ukončil bod rôzne, zároveň ukončil zasadnutie MsZ a poďakoval prítomným 
za účasť, zároveň prítomným a ich rodinám poprial šťastné a veselé vianočné sviatky. 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Jozef   T r s t e n s k ý  

primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Alena Čechvalová 
 


