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

dňa 15.decembra 2015 
__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní :       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní :   JUDr. Fraňo, PhDr. Hejbalová,  Ing. Ružičková 
 
Prizvaní :        riaditelia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, zástupca MsP 
                        prednosta SÚS, riaditeľka ZPS 
 
Program : 
 
1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení  MsZ  
4. Správa o činnosti MsR medzi 5. a 6. zasadnutím MsZ 
5.  Nakladanie s majetkom mesta 
6.  Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad      

 Váhom  č. 7/2012   –  O určení výšky finančných prostriedkov určených  na  
 prevádzku  a mzdy na žiaka základnej    umeleckej školy, poslucháča  
 jazykovej školy, dieťa  materskej školy a dieťa   školského zariadenia  
 a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov   a zákonných zástupcov detí  
 a žiakov na čiastočnú úhradu  nákladov v školách a školských  zariadeniach   

7.    Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad      
 Váhom  č. 5/2011 – O miestnych daniach 

8.    Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad      
       Váhom  č. 1/2006 – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné     
       odpady 
9.    Návrh Dodatku č.3 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 
10.  Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2016 - 2018     
11.  Správy z následných finančných kontrol 
12.  Návrh plánu činnosti HK na rok 2016 
13.  Odpovede na pripomienky poslancov 
14.  Rôzne  
15.  Schválenie uznesení, záver 

 
 

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
 
6. zasadnutie MsZ otvoril primátor mesta Ing. Trstenský. 

Konštatoval, že je prítomných 21   poslancov MsZ a oboznámil prítomných  s programom 
zasadnutia MsZ. Zo strany poslancov neboli k predloženému návrhu vznesené žiadne 
pripomienky, poslanci hlasovaním jednohlasne schválili program MsZ. 
  Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta Mgr. Tatianu Skovajsovú a Ing. Mária 
Vyzváryho,    zapísaním zápisnice poveril p. Vaňkovú, pracovníčku MsÚ.  Hovorcom  MsR   pre 6. 
zasadnutie MsZ bola určená Mgr. Anna Malovcová. 
 

2. Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta predložil návrh  na zloženie návrhovej komisie  : 



                 Predseda :  PhDr. Patrícia Maráková 
                 Členovia :    PhDr. Juraj Kazda, p.Viera Nemšáková  
 
     Zo strany poslancov  neboli vznesené žiadne pripomienky, predložený návrh zloženia návrhovej 
komisie poslanci  jednohlasne schválili. 
 
                 3.  Kontrola uznesení  MsZ 

 
Informáciu o kontrole plnenia uznesení MsZ predložil Ing. Bača.  

Materiál je pod poradovým číslom 1. 
Na 5. zasadnutí MsZ bolo prijatých  8 uznesení, ktorých plnenie je nasledovné: 
Uznesenie č. 66/2015-MsZ  – o prevode majetku mesta § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a to pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. 
Jasnej v Novom Meste nad Váhom, k.ú. Nové Mesto nad Váhom pánovi Milanovi Škriečkovi, 
bytom Čachtice,  ako prípad hodný osobitného zreteľa bolo splnené tak, že bola uhradená 
kúpna cena  a bol podaný návrh na vklad do KN. 
Uznesenie č.67/2015-MsZ  – o predĺžení podnájmu v nebytových priestoroch 22 
podnájomcom uvedeným v materiáli bolo splnené uzatvorením dodatkov k nájomným 
zmluvám medyi MsBP a žiadateľmi. 
Uznesenie  č.68/2015-MsZ  – o schválení druhej zmeny rozpočtu mesta na rok 2015 bolo 
splnené zapracovaním zmeny do rozpočtu mesta. 
Uznesenie č. 69/2015-MsZ  –  o schválení Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta č.6/2010, ktorým sa určujú názvy ulíc bolo splnené ich vyhlásením v stanovených 
lehotách. 
Uznesenie  č.70/2015-MsZ   -  o prijatí a výsledku prerokovania MsZ „Petície občanov 
o zachovaní a posilnení rekreačnej funkcie v urbanistickom obvode č.18 Kamenná“ bolo 
zverejnené na úradnej tabuli mesta v lehote určenej uznesením dňa 18.11.2015. 
Uznesenie č.71/2015-MsZ  – o zámere kúpy multifunkčného stroja na zber, kosenie a údržbu 
vodnej plochy jazera je splnené tak, že schválený investičný zámer je zaradený do 
kapitálových výdavkov mesta na rok 2016 a sú pripravené podklady pre definovanie 
a vypísanie zákazky pre verejné obstarávanie. 
Uznesenia č.64/2015-MsZ  a 65/2015-MsZ  – boli informačné bez ukladacej  časti. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Informáciu zobrali poslanci na vedomie. 
 
 Uznesenie č.72/2015-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

4.  Správa o činnosti MsR medzi 5. a 6.  zasadnutím MsZ 
 

Správu o činnosti MsR v období medzi 5.zasadnutím a 6. zasadnutím MsZ, kedy sa 
konala 6.schôdzka MsR dňa 3.decembra 2015,  predložil prednosta MsÚ Ing. Dušan Današ. 
Oboznámil poslancov s   podrobným prehľadom  z rokovania 6.schôdzky MsR. 
Materiál je pod poradovým číslom 2. 
K predloženej správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky, poslanci MsZ 
zobrali správu na vedomie bez pripomienok. 

Uznesenie č.73/2015-MsZ 
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 

            (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
 
 
 



5. Nakladanie s majetkom mesta 
 

Mgr. Šusteková predložila návrhy na nakladanie s nehnuteľnosťami mesta, ktoré sa 
realizujú v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zákona o majetku obcí   
č.138/1991 Zb. v znení neskorších právnych úprav.  
Materiál je pod poradovým číslom 3. 
A. Prenájom majetku mesta – prípady  hodné osobitného zreteľa                                                                                                                  

a)  Návrh na predĺženie podnájomných zmlúv podnájomcom:        
 1. Rastislav Vrátny,  bytom Trenčín  požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme 
nebytových priestorov, týkajúcej sa podnájmu nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 
811/1 ( Dom služieb) v Novom Meste nad Váhom.  
Nebytové priestory v celkovej výmere 200,93 m² sú využívané na účely služieb – prevádzka 
fotoslužba + predajňa. Cena za podnájom činí  59,43 €/ m²/rok bez DPH.  
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
              2. Bolton, s.r.o.,  Nové Mesto nad Váhom požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme 
nebytových priestorov, týkajúcej sa podnájmu nebytových priestorov na Mnešickej ul. č. 1440 
v Novom Meste nad Váhom.  
Nebytové  priestory v celkovej výmere 556 m² sú využívané na účely – podnikateľská 
činnosť. Cena za podnájom činí  23,35 €/ m²/rok bez DPH.  
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v z.n.p.  a článku 8  bodu 1 písmena c)  – 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom navrhujeme predĺženie 
podnájomných zmlúv posúdiť ako prípady hodné osobitného zreteľa, o ktorých MsZ 
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Odôvodnenie: 
V súčasnosti je v meste viacero nevyužitých nebytových priestorov, ktoré sú ponúkané na 
priamy prenájom už v niekoľkých etapách, avšak s minimálnym záujmom o ich prenájom. 
Mesto má záujem o zachovanie podnájmu nebytových priestorov s doterajšími 
podnájomcami, nakoľko nepriaznivá hospodárska situácia sa podpísala na dopyt po voľných 
nebytových priestoroch. Pokiaľ mesto realizuje obsadenie voľných nebytových priestorov 
súťažnými metódami, obvykle sa neprihlási nikto, alebo len jeden záujemca. 
Nakoľko mesto v príjmovej časti rozpočtu počíta už z finančnými prostriedkami získaných 
z podnájmu nebytových priestorov, je v záujme mesta i jeho obyvateľov udržať si doterajších 
platiacich nájomcov i ponúkané služby. 
Jedná sa o dlhodobých podnájomcov, ktorí poskytujú služby a obchodnú činnosť pre 
občanov mesta.  
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol zverejnený na dobu 15 dní pred  schvaľovaním 
podnájmu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  

  Stanovisko komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta  (KFSM) 
predložila jej predsedkyňa p.Nemšáková – komisia návrhy odporučila schváliť tak ako boli 
predložené. 

         Hovorca MsR Mgr. Malovcová – MsR odporučila návrhy schváliť bez pripomienok. 
         Diskusia : Ing. Špánik – firma Bolton má voči mestu vysoké pohľadávky, je potrebné 

v zmluve túto skutočnosť zohľadniť. 
          Ing. Trstenský – nie je to firma Bolton, ale Bolt, s.r.o., sú to dva právnické subjekty,   

z hľadiska legislatívy je to v poriadku. 
         Predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.74/2015-MsZ. 
         Návrh uznesenia poslanci jednohlasne schválili. 
   
          Uznesenie č.74/2015-MsZ 
          viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
                  (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

b) návrh na prenájom nebytových  priestorov – Trnavská arcidiecézna charita v Trnave  



na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa  na Námestí 
slobody č. 10/11 v Novom Meste nad Váhom  Trnavskej arcidiecéznej charite, Hlavná 43, 
917 01 Trnava, zastúpenej riaditeľom Ing. Miroslavom Dzurechom  na zriadenie skladu 
solidarity za symbolickú cenu podnájmu 1€/rok na dobu jedného roka ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
Celková výmera na prenájom má plochu 65,30 m², v nej je zahrnutá jedna miestnosť a podiel 
na WC. Cenu nájmu mesto navrhuje za 1 €/rok s tým, že  Trnavská arcidiecézna charita v 
Trnave si bude hradiť všetky náklady na energie a  sami si budú zabezpečovať  údržbu 
nebytových priestorov na vlastné náklady počas doby podnájmu. 
Odôvodnenie: 
Potreba vzniku skladu solidarity vyplynula z činnosti farskej charity aktívne pôsobiacej 
v Novom Meste nad Váhom v rámci pomoc v núdzi ľuďom. 
Sklad solidarity v praktickej rovine doplní budovaný systém pomoci ľuďom v núdzi. Bude 
prevádzkovaný ako praktické a vecné skladové zázemie základných životných potrieb pre 
potreby našej organizácie pôsobiacej v oblasti sociálnej a materiálnej pomoci v núdzi  
( nábytku, spotrebičov, ošatenia, potrieb pre deti, potrieb do domácnosti a potrieb pre 
dôstojný život). Zároveň toto riešenie dáva priestor pre naplnenie zámeru – zapájať verejnosť 
vo väčšej miere do aktivít pomáhajúcich organizácií. 
Tieto služby sú poskytované na vykonávanie charitatívnej a sociálnej, teda neziskovej 
činnosti. 
V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v z.n.p.  a článku 8  bodu 1 písmena c)  – 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom navrhujeme posúdiť tento 
nájom ako nájom  hodný osobitného zreteľa, o ktorom  MsZ rozhoduje trojpätinovou 
väčšinou  všetkých  poslancov. 
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol zverejnený na 15 dní pred  schvaľovaním 
nájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. 
P.Nemšáková – KFSM návrh odporučila schváliť. 
Mgr. Malovcová – MsR odporučila návrh schváliť s pripomienkou. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.75/2015-MsZ. 
Návrh uznesenia poslanci jednohlasne schválili. 
   
          Uznesenie č.75/2015-MsZ 
          viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2. 
          (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
B. Informácia o výsledku vyhlásených obchodných verejných súťaží 
1. Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností – - stavba súpis. č. 10 – dom na 
Námestí slobody postavený na parcele č. 167 a pozemok parcela registra C KN č. 167 
zastavané plochy a nádvoria  o výmere 762 m², evidované Okresným úradom Nové Mesto 
nad Váhom, katastrálnym odborom na LV 3160 bola neúspešná. Do konca lehoty na 
predkladanie návrhov, t. j. do  28.10.2015 do 10,00 hod. (vrátane), nebol vyhlasovateľovi 
predložený ani jeden súťažný návrh. 
2.Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností – skladov v areáli bývalých vojenských 
skladov na Železničnej ul. v Novom Meste nad Váhom, evidované Okresným úradom Nové 
Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom na LV 3160 bola čiastočne úspešná.  
Do konca lehoty na predkladanie návrhov, t. j. do  28.10.2015 do 10,00 hod. (vrátane) boli 
vyhlasovateľovi predložené dva súťažné návrhy, navrhovatelia splnili všetky predpísané 
náležitosti vyhlásené mestom Nové Mesto nad Váhom a ponúkli požadovanú najvyššiu 
kúpnu cenu. 
Mesto navrhuje schváliť podmienky ďalšieho kola obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 
nehnuteľností – skladov v areáli bývalých vojenských skladov na Železničnej ul. v Novom 
Meste nad Váhom  i domu na Námestí slobody č.10. za rovnakých podmienok, ako boli 
schválené v predchádzajúcom kole. 



P.Nemšáková – KFSM zobrala informáciu na vedomie a vyhlásenie ďalšieho kola 
obchodných verejných súťaží odporučila schváliť. 
Mgr. Malovcová – MsR odporučila návrh schváliť v predloženom znení. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.76/2015-MsZ. 
Návrh uznesenia poslanci jednohlasne schválili. 
   
          Uznesenie č.76/2015-MsZ 
          viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2. 
          (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
C. Nadobudnutie do majetku mesta 
Návrh na kúpu nehnuteľnosti do majetku mesta od Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Trenčín, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
Ide o stavby – garáže bez súpisného čísla a pozemky C KN parc.č.3674/6 parc.č.3674/12 
zastavané plochy a nádvoria, celkove o výmere 558 m2 . 
Mesto chce predmetné nehnuteľnosti kúpiť za účelom vybudovania nových parkovacích 
miest v lokalite Športová, Jánošíkova, čím sa zlepšia podmienky parkovania obyvateľov 
v danej lokalite za dohodnutú cenu 22 800,00 €.  
Predaj nehnuteľností schválilo MsZ TSK ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Ing. Trstenský – návrh nebol predmetom rokovania KFSM ani MsR, od konania MsR 
prebehlo rokovanie zastupiteľstva TSK, ktoré tento predaj odsúhlasilo, o kúpe už boli 
poslanci informovaní v predchádzajúcom  MsZ, táto investičná akcia je zahrnutá v rozpočte 
mesta na rok 2016, poslanci sa môžu oboznámiť s návrhom urbanistickej štúdie na využitie 
celého priestoru na MsÚ.  
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.77/2015-MsZ. 
Návrh uznesenia poslanci jednohlasne schválili. 
   
          Uznesenie č.77/2015-MsZ 
          viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 
          (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

6) Návrh Dodatku č.4 k Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad 
Váhom  č. 7/2012   –  O určení výšky finančných prostriedkov určených  na 
prevádzku  a mzdy na žiaka základnej    umeleckej školy, poslucháča  

           jazykovej školy, dieťa  materskej školy a dieťa   školského zariadenia  
           a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov   a zákonných zástupcov          
           detí a žiakov na čiastočnú úhradu  nákladov v školách a školských   
           zariadeniach   
 
 Návrh dodatku predložil Mgr. Hevery. 
Materiál je pod poradovým číslom 4. 

Týmto dodatkom všeobecne záväzného nariadenia mesta sa upravuje výška 
niektorých mesačných príspevkov detí a žiakov, resp. ich zákonných zástupcov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a určuje sa výška dotácie na mzdy a 
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia s účinnosťou od 1.1.2016.  
P.Nemšáková – KFSM návrh odporučila schváliť bez pripomienok. 
Mgr. Malovcová – MsR odporučila návrh schváliť v predloženom znení. 
Diskusia : Mgr.Hevery zodpovedal na pripomienku poslanca Vyzváryho, týkajúcu sa určenia 
výšky dotácií v centre voľného času ako rozpočtovej organizácie a centra ako súčasti 
základnej školy a určenia dotácie v školským zariadeniach zriadených cirkvou.  
Predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.78/2015-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za 21, proti 1 , zdržali sa 0. 



   
          Uznesenie č.78/2015-MsZ 
          viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 
          (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
 

7) Návrh Dodatku č. 4  k Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad 
Váhom  č. 5/2011 – O miestnych daniach  

 
Návrh dodatku predložil Ing. Trúsik.  

Materiál je pod poradovým číslom 5. 
V súlade so zákonom č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavby v znení neskorších predpisov, správca dane si môže 
určiť rôzne sadzby dane. 
Z uvedeného dôvodu mesto vydáva tento dodatok so zmenami . Ide o 4 úpravy, ktoré sa 
týkajú dane zo stavieb a dane z bytov. Zvýšenie predstavuje cca 170.000,-, tieto finančné 
prostriedky by mali byť použité na pokrytie zvýšených platov v MŠ a iných zariadeniach, 
ktoré nie sú financované štátom, vykrytie sociálnych výdavkov v zariadení pre seniorov. 
Ostatné sadzby miestnych daní zostávajú nezmenené. 
P.Nemšáková – KFSM návrh dodatku odporučila schváliť bez pripomienok. 
Mgr. Malovcová – MsR odporučila návrh schváliť v predloženom znení. 
Diskusia :  
Ing. Špánik – nárast položiek priemyselné stavby, stavby na bývanie – vykonalo mesto 
prieskum s okolitými mestami, nedôjde k odsunu podnikateľov z mesta? 
Ing. Trúsik –  položky  sú rovnaké, porovnateľné s okolitými mestami. 
Ing Trstenský – vysvetlil dôvody, ktoré mesto viedlo k navýšeniu jednotlivých položiek. 
Podiel tohto zvýšenia na celkovej štruktúre domácnosti je takmer zanedbateľný, zvýšenie 
daní je minimálne, sadzby v rámci nášho kraja sú primerane rovnaké. Mesto sa pri zvyšovaní 
daní snaží reagovať veľmi citlivo. 
Ing. Vyzváry – mesto vyberá dane i poplatky za komunálny odpad v jednom mesiaci, pre 
občana je to dosť náročné. 
Ing. Trstenský – mesto reagovalo na pripomienky občanov, v posledných rokoch pristúpilo 
k tomu, že dane sú splatné v mesiacoch máj a jún, z dôvodu, že občania začiatkom roka 
musia vykonávať iné povinné platby. Právnické osoby majú možnosť dane platiť 3 splátkami. 
Predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.79/2015-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za 20, proti 0, zdržali sa 2. 
   
 
          Uznesenie č.79/2015-MsZ 
          viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 
          (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
 

8) Návrh Dodatku č. 5  k Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad 
Váhom  č.1/2006 – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  
stavebné odpady  

 
Návrh predložil Ing. Trúsik.  

Materiál je pod poradovým číslom 6. 
1.januára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). V § 81 ods. 20 zákona o odpadoch sa 
ustanovuje, že obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu. 
Povinnosť zavedenia množstvového zberu drobného stavebného odpadu má priamy vplyv 
na spôsob vyrubovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 



stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.  
Zavedenie množstvového zberu pre drobný stavebný odpad znamená, že povinnosť platenia 
poplatku za drobné stavebné odpady je priamo závislá od jeho produkcie. Poplatok za 
drobný stavebný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na 
mieste určenom mestom (prekládková stanica v Mnešiciach), pričom poplatok sa platí za 
skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu.  
Vo všeobecne záväznom nariadení mesta  o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady je potrebné upraviť sadzbu a spôsob zaplatenia poplatku 
v prípade množstvového zberu pre drobné stavebné odpady.  
Sadzba poplatku v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
môže byť  v rozmedzí 0,015 – 0,078 € za kg.  
Mesto navrhuje sadzbu poplatku vo výške 0,016 € za kg drobného stavebného odpadu  (t.j.: 
16 € / t drobného stavebného odpadu).  
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. 5 k VZN č. 1/2006 o miestnych daniach kde sa § 6 ods. 3 nahrádza 
novým znením a § 8 dopĺňa o odst.3 V § 11 sa dopĺňa ods. 6 a 7 nasledovného znenia. 
P.Nemšáková – KFSM odporučila návrh schváliť. 
Mgr. Malovcová – MsR odporučila návrh schváliť . 
Diskusia :  
Ing. Špánik – mesto bude mať problém s čiernymi skládkami. 
MUDr.Hendrich – v takýchto prípadoch pôjde o priestupok a mesto by malo zvýšiť sankcie. 
Ing. Trstenský – mesto sa bude snažiť eliminovať miesta, kde občania vyvážajú odpad. 
Mgr. Bača – bude potrebné vhodnou formou informovať občanov o tejto skutočnosti. 
Ing. Veselka, Ing. Trstenský – bude pripravená informácia pre občanov, či už formou letákov, 
internetovej stránky mesta a pod.. 
Predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.80/2015-MsZ. 
Návrh uznesenia poslanci jednohlasne schválili. 
   
          Uznesenie č.80/2015-MsZ 
          viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 
          (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

9) Návrh Dodatku č. 3  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 predložila Ing. Vienerová.  
Materiál je pod poradovým číslom  7. 
Na základe § 72 ods.2 zákona č. 449/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon v zmene 
neskorších predpisov) verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu 
službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne 
záväzným nariadením obce najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov znížených 
o príjem z finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 
ods.6. Ekonomicky oprávnené náklady pre rok 2015 boli stanovené v roku 2014 na základe 
kvalifikovaného odhadu na sumu 710 eur. Podľa skutočných výdavkov za 10 mesiacov a 
predpokladaných výdavkov do konca roku 2015 je výška ekonomicky oprávnených nákladov 
za rok 2015 763 eur.  Na základe uvedeného navrhovaná najvyššia možná úhrada 
v zariadení pre seniorov je nižšia ako suma 443 eur (763 eur – 320 eur). 
P.Nemšáková – KFSM návrh dodatku odporučila schváliť. 
Mgr. Malovcová – MsR odporučila návrh schváliť v predloženom znení. 
Diskusia : bez pripomienok. 



Predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.81/2015-MsZ. 
Návrh uznesenia poslanci jednohlasne schválili. 
   
          Uznesenie č.81/2015-MsZ 
          viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 
          (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
 

10) Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2016-2018  
 
Návrh predložil Ing. Trúsik.  
Materiál je pod poradovým číslom  8. 

Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č.523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č.583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom 
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje 
sa na  obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2016, 
pričom rozpočet na roky 2017 a 2018 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom 
rozpočtovom roku. 
Pogramový rozpočet mesta na rok 2016 navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke 21 254 
592 € vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý 
ako prebytkový vo výške 1 938 196 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 8 
020 820 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške 3 
946 544 €, úverom ŠFRB vo výške 2 563 445 € a prebytkom bežného rozpočtu. Výdavkové 
finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške 455 366 €. Platby sú 
prepočítané v zmysle zmluvy o poskytnutí úveru zo ŠFRB za nájomné byty na Odborárskej 
ul., Karpatskej, Klčové, Záhumenice, Odborárskej ul. III. etapa a Čachtickej ul. I. a II. etapa., 
Južná ul., Kollára, na výstavbu Zariadenia pre seniorov a na Konverziu kasární na bytový 
dom 67 b.j. a na byty na Weisseho ulici. 
Návrh rozpočtu na rok 2017- 2018 je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah 
medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných 
rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2017 – 2018 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti 
rozpočtu 15 programov. Návrh Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na 
roky 2017 – 2018 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 2017 – 2018 je súčasťou rozpočtu 
v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2017 – 2018 nie sú pre mesto záväzné a budú 
sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. 

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2016 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad 
príjmov na rok 2016 vychádza z vývoja r. 2015 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. 
Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2016 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 2016 zverejnených na 
internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2015. Podľa prognózy 
vývoja makroekonomických ukazovateľov na rok 2016 stav ekonomiky nie je veľmi 
optimistický a preto návrh rozpočtu je zostavený opatrne v jednotlivých položkách     v 
príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej časti. 
Ing. Trúsik podrobne oboznámil poslancov s hlavnými položkami príjmovej aj výdavkovej 
časti navrhovaného rozpočtu. 
P.Nemšáková – KFSM návrh rozpočtu odporučila schváliť. 
Mgr. Malovcová – MsR odporučila návrh rozpočtu schváliť bez pripomienok. 
Diskusia :  



Ing. Špánik  - aká je situácia v investičných akciách – výstavba nájomných bytov na J.Kréna 
a rekonštrukcia ubytovne na Ul.Weisseho. 
Ing. Trstenský – rekonštrukcia 67 bytových jednotiek na Ul.J.Kréna – je podpísaná zmluva so 
Štátnym fondom rozvoja bývania  a Ministerstvom dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR, takže 
finančné prostriedky na výstavbu bytov má mesto zabezpečené. Rekonštrukcia ubytovne na 
Ul.Weisseho – rekonštrukciu bude realizovať mesto s tým, že bola vypísaná nová obchodná 
verejná súťaž na zhotoviteľa stavby, všetky výstupy zo súťaže musia byť zrealizované do 
konca 2/2016, aby mesto mohla požiadať o dotáciu. Ak by sa celý tento proces nedal 
zvládnuť (niektorý z uchádzačov v rámci OVS sa môže odvolať a termíny sa už nebudú dať 
splniť) môže sa celá investícia presunúť až na ďalší rok. Je však možné, že ak vyjde zo 
súťaže prijateľná cena, bude mesto zvažovať i možnosť, že rekonštrukciu vykoná z vlastných 
zdrojov. O ďalších krokoch budú poslanci informovaní. 
Ing. Špánik – pri rekonštrukcii ciest a chodníkov požiadal o predloženie plánu na rok 2016, 
čo sa bude realizovať, v akom časovom horizonte, spôsob realizácie. 
Ing. Trstenský – na MsZ v 2/2016 bude predložený zoznam investičných akcií, ktoré chce 
mesto realizovať v roku 2016 v oblasti ciest, chodníkov, parkovísk a cyklistických chodníkov.   
Ing. Ostrenka – činnosť športových klubov, prehodnotiť možnosť navýšenia finančných 
prostriedkov pre mládež na technickú zabezpečenosť. 
Ing. Trstenský – pri úprave rozpočtu v roku 2016 dôjde k miernej úprave rozpočtu pre 
mládežnícke kluby. 
Ing. Jakovlev – poďakoval vedeniu mesta za podporu športu na všetkých úrovniach  
a vytvára veľmi dobré podmienky pre mládež. Na Slovensku je málo takých miest. 
MUDr.Mora – šport je pre mesto prioritou, bolo by vhodné spracovať určitú koncepciu športu 
v meste, zistiť ako sú nastavené podmienky jednotlivých klubov. 
Mgr.Bača – zlepšiť komunikáciu klubov s mestom, pripraviť stretnutie jednotlivých športových 
klubov na úrovni mesta. 
Ing. Špánik – zvážiť využitie športovej haly aj na iné účely. 
Ing. Trstenský – myslí si, že žiadny problém s financovaním športových klubov v meste nie 
je, takéto informácie nemá, ak ich aj kluby majú, treba ich riešiť individuálne. Koncepciou 
športu sa mesto môže v budúcnosti zaoberať. 
Ing. Špánik – mesto dotuje vysielanie televízie Pohoda, bolo by možné zaviesť do všetkých 
domácností v meste televíziu Pohoda? 
Ing. Bača – pre mesto by to bol obrovský finančný náklad, hlavne po stránke technickej. 
Ing. Trstenský – mesto zistí, či je to možné a za akých podmienok. 
Predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.82/2015-MsZ. 
Návrh uznesenia poslanci jednohlasne schválili. 
   
          Uznesenie č.82/2015-MsZ 
          viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
          (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
Ing. Trstenský poďakoval poslancom za podporu pri schválení rozpočtu, uviedol, že je to 
dokument otvorený, ktorý sa počas roku môže na základe vzniknutých podmienok meniť. 
 
 

11) Správy z následných finančných kontrol 
 

Správy predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom  9 . 
Hlavný kontrolór predkladá podľa § 18 f, ods.1,písm.d zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení mestskému zastupiteľstvu správy o výsledkoch kontroly. V súlade s týmto 
ustanovením sú predkladané uvedené správy. 
Ing. Bača oboznámil poslancov s predmetom, priebehom a výsledkom kontrol v Technických 
službách mesta, Základnej škole Ul.Tematínska a v Zariadení pre seniorov.  
Mgr. Malovcová – MsR zobrala správy na vedomie bez pripomienok. 



Diskusia : bez pripomienok.  
Predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.83/2015-MsZ. 
Návrh uznesenia poslanci jednohlasne schválili. 
   
          Uznesenie č.83/2015-MsZ 
          viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
          (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
 

12) Návrh plánu činnosti HK na rok 2016 
 
Návrh predložil hlavný kontrolór Ing. Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom  10. 
Hlavný kontrolór predkladá podľa § 18 f, ods. 1, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti. Plán bol podľa zákona 
zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta. 
Mgr. Malovcová – MsR návrh plánu odporučila schváliť. 
Diskusia : bez pripomienok.  
Predsedníčka návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.84/2015-MsZ. 
Návrh uznesenia poslanci jednohlasne schválili. 
   
          Uznesenie č.84/2015-MsZ 
          viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
          (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
 

13) Odpovede na pripomienky poslancov 

Informáciu podal vzhľadom na neprítomnosť  PhDr.Hejbalovej prednosta MsÚ Ing. 
Današ. Niektoré pripomienky vznesené na ostatnom MsZ boli zodpovedané priama na MsZ, 
ostatné  sú priebežne riešené. 
Materiál je pod poradovým číslom 11. 
Informáciu zobrali poslanci na vedomie bez pripomienok. 

 

14)  Rôzne  

V bode rôzne vystúpili : 
Ing. Špánik – vzhľadom na dlhodobé problémy mesta s nájomcom Zelenej vody, neuvažuje 
mesto samotné prevádzkovať ZV? Poriadenie kultúrnych akcií v letnej sezóne by určite 
mestu prinieslo financie. 
Ing. Trstenský – mesto v minulosti nedokázalo prevádzkovať ZV z dôvodu, že náklady na 
prevádzku ďaleko presahovali príjmy, preto sa rozhodlo pre nájomcu. Aby vykonávalo 
profesionálne kultúrne akcie takého charakteru, aké sa na ZV poriadajú mesto nemá na to 
podmienky, ani pracovníkov. 
Ako už viackrát uviedol, v roku 2016 sa mesto musí rozhodnúť ako bude ZV fungovať ďalej. 
Je treba si však uvedomiť, že vypovedať nájomnú zmluvu nájomcovi nie je jednoduché 
z pohľadu vybudovaných investícií a vložených nákladov. 
Uviedol, že v tomto roku bolo na úrovni primátora mesta viac rokovaní, bola urobená 
urbanistická štúdia, predstavená vizualizácia s tým, že by bola zahájená 1.etapa, ktorá by 
predstavovala výstavbu krytých bazénov a vonkajší bazén. Je i možnosť, že mesto by  
vstúpilo do spoločnosti, kde okrem pozemkov by mohlo vložiť aj finančné prostriedky, ktoré 
by mu zaručili väčší podiel v spoločnosti. 



Primátor mesta uviedol, že rekreácia na Zelenej vode má svoje výhody, je to oblasť, ktorá 
bola a je určená na rekreačné využitie a výstavbu aquaparku stále podporuje. Rokovania 
stále prebiehajú, mesto robí všetko pre to, aby bola ZV komplexne vyriešená. 
Ing. Vyzváry – aké sú poznania občanov z konania vianočných trhov, neuvažuje mesto 
s predĺžením konania trhov? 
Ing. Trstenský – ostatné skúsenosti ukázali, že mesto nedokáže zabezpečiť dostatočný 
a kvalitný počet predávajúcich. Trhy trvali 7 dní, po skúsenostiach (vypredaný tovar, tovar, 
ktorý nebol vianočný,...) mesto termín skrátilo. Plánujeme však otázku konania trhov riešiť 
tak, aby trhy spĺňali vianočnú atmosféru po všetkých stránkach. 
Mgr. Bača – väčšou angažovanosťou zo strany mesta by sa mohla dosiahnuť lepšia kvalita 
trhov, i keď účasť občanov nedokáže mesto zabezpečiť. 
 

15)  Schválenie uznesení, záver 

Predsedkyňa  návrhovej komisie PhDr. Maráková prečítala návrhy uznesení 
č.72/2015-MsZ a 73/2015-MsZ, ktoré neboli predmetom hlasovania. Poslanci uznesenia 
jednohlasne schválili (mandátová správa – prítomných 22  poslancov). 
Ing. Trstenský poďakoval prítomným za ústretovosť pri rokovaní MsZ a ukončil rokovanie 
MsZ. Poďakoval všetkým za dobrú spoluprácu v roku 2015, zaželal príjemné prežitie 
Vianočných sviatkov a do nového roku veľa zdravia, šťastia, božieho požehnania a lásky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý 
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