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                                                          Z á p i s n i c a 
 

zo 6. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad 
Váhom, konaného dňa 30. apríla 2021 

 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní:  Tatiana Tinková, Martin Kolesár, Ing. Iveta Antalová, Ing. Viera Vienerová, 
JUDr. Filip Vavrinčík 
 
Program: 
 
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Návrh na schválenie Dodatku č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové 

Mesto nad Váhom č. 9/2016 o miestnych daniach 

4. Záver 

 

 
 

6. 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 6. mimoriadne zasadnutie MsZ, privítal poslancov 
a ostatných prítomných. Na začiatku rokovania sa zaprezentovalo 18 poslancov mestského 
zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Z neúčasti na  rokovaní 
mestského zastupiteľstva sa ospravedlnili Tatiana Tinková, Martin Kolesár, Ing. Iveta Antalová, 
Ing. Viera Vienerová. 
Primátor mesta Ing. Trstenský určil overovateľov zápisnice: Mgr. Peter Bača a Mgr. Ján 
Pavlíček, 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 6. mimoriadneho 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom. 
Hlasovanie o programe rokovania: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Ing. Trstenský konštatoval, že program rokovania 6. mimoriadneho Z MsZ bol schválený. 
 
 
  

Uznesenie č. 313/2021-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
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2.  Voľba návrhovej komisie 

 
Primátor mesta Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: 
           
Predseda:  Ing. Miroslav Vidlička 
Členovia:                      Helena Mináriková 

                           Miroslav Ostrenka 
                  
Zo strany poslancov  neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky. 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci návrh schválili. 
 
 
 

Uznesenie č. 314/2021-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
 
 
       

3. Návrh na schválenie Dodatku č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové 
Mesto nad Váhom č. 9/2016 o miestnych daniach 

 
 
Návrh predložil: Ing. Mašlonka. 
Materiál je pod poradovým číslom 1. 

Mesto predkladá návrh na schválenie Dodatku č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Nové Mesto nad Váhom č. 9/2016 o miestnych daniach. 
Týmto Dodatkom č.4 sa VZN mení nasledovne: 

 
1. V § 22 sa za bod 9 dopĺňa nový bod 10, ktorý znie takto: 

 

10. Daňovník je oslobodený od dane za užívanie verejného priestranstva určenej 
podľa § 22 ods. 6 písm. a) až písm. c) v období od 1.5.2021 do 31.12.2021.  
 

 
Uznesením číslo 213/2020-MsZ MsZ schválilo Dodatok č.2 a uznesením číslo 272/2020-MsZ 
Dodatok č. 3 VZN  číslo 9/ 2016, ktorým mesto odpustilo dane za užívanie verejného 
priestranstva za účelom zriadenia vonkajšieho sedenia na obdobie od 1.5.2020 do 30.4.2021 
na území mesta Nové Mesto nad Váhom. 
Nakoľko aj v súčasnej dobe celá spoločnosť bojuje s pandémiou COVIDU-19 a nielen občania, 
ale aj podnikateľská sféra zažíva ťažké obdobie, chce mesto v rámci možností pomôcť 
podnikateľským subjektom a nezaťažovať ich miestnou daňou za užívanie VP. Mesto preto 
opätovne prináša podnikateľom úľavu v podobe odpustenia platenia miestnej dane za užívanie 
verejného priestranstva do 31.12.2021. 

 
Ing. Mašlonka súčasne predložil aj stanovisko Mestskej rady a stanovisko Komisie finančnej, 
správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta, ktoré odporučili návrh schváliť. 
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Diskusia: bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia č. 315/2021-MsZ. 
Hlasovanie: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali - 0 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 

Uznesenie č. 315/2021-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 20 poslancov) 
 
   
 

4. Záver 
 
Ing. Trstenský poďakoval prítomným za účasť na 6. mimoriadnom zasadnutí MsZ a zasadnutie 
MsZ ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Jozef   T r s t e n s k ý  

primátor mesta 
 
 
 
 
Zapísala: Ivana Madarová 


