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Z á p i s n i c a 
 

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 
dňa 26. mája 2020 

 

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

Program: 
 
1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie 

programu  
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení  
4. Správa o činnosti MsR medzi 7. Z MsZ  a 8. Z MsZ 
5. Nakladanie s majetkom mesta  
6. Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové 

Mesto nad Váhom č. 5/2019 o participatívnom komunitnom rozpočte  
7. Návrh Dodatku č. 5 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 

8. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2020 – 
1. zmena  

9. Urbanisticko architektonická štúdia „ Vnútroblok kasárne, Nové Mesto nad Váhom.“  
10. Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové 

Mesto nad Váhom č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy  
11. Návrh na schválenie Dodatku č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové      

Mesto nad  Váhom č. 3/2008, ktorým sa určujú názvy ulíc a iných verejných 
priestranstiev  

12. Návrh na schválenie Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové 
Mesto nad Váhom č. 9/2016 o miestnych daniach 

13. Návrh pomoci podnikateľským subjektom podnikajúcich v nebytových priestoroch 
prenajatých mestom a nim zriadených organizáciách   

14. Odpovede na pripomienky poslancov                                                                                                
15. Záver 
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1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, 
schválenie programu,  

 
Primátor mesta Ing. Trstenský otvoril 8. zasadnutie MsZ a privítal poslancov a ostatných 
prítomných. Ing. Trstenský skonštatoval, že rokovanie 8. zasadnutia MsZ sa z dôvodu 
dodržania opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, 
v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. koná v Spoločenskom dome. Rokovania sa zúčastnilo 24 
poslancov mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. 
Z neúčasti na  rokovaní mestského zastupiteľstva sa ospravedlnil p. Miroslav Ostrenka. 
 
Primátor mesta Ing. Trstenský určil overovateľov zápisnice – Ing. Milan Špánik, Mgr. Ján 
Vojtek, zapísaním zápisnice poveril  Ing. Alenu Čechvalovú, zamestnankyňu MsÚ.  Hovorcom  
MsR   pre 8. zasadnutie MsZ bol určený Ing. Mário Vyzváry. Za skrutátorov Ing. Trstenský určil 
Mgr. Dušana Heveryho a Ing. Alenu Čechvalovú – zamestnancov 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. Na rokovaní mestského 
zastupiteľstva predložil návrh zmeny programu rokovania mestského zastupiteľstva 
MUDr.Bielik a to tak, že za bod 7) doplniť bod 8) Úprava odmien poslancov v súvislosti 
s koronakrízou. 
Hlasovanie o zmene programu podľa predloženého návrhu MUDr. Bielika: 
za – 18, proti – 2, zdržali sa – 4, nehlasovali – 0 
Návrh na zmenu programu bol prijatý. 
Ďalej Ing. Urminský predložil návrh na zmenu programu a to tak, že za bod 14) doplniť bod 
15) Rôzne. 
Hlasovanie o zmene programu podľa predloženého návrhu Ing. Urminského: 
za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
Návrh na zmenu programu bol prijatý. 
Ďalšie pripomienky k programu rokovania neboli vznesené. Primátor mesta zrekapituloval 
predložené návrhy a následne sa pristúpilo k hlasovaniu o programe rokovania. 
Hlasovaním: za - 24, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali - 0, bol program rokovania 8. riadneho 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom schválený v zmysle 
zverejneného návrhu programu rokovania a schválených zmien. 
  

Uznesenie č.194/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
Svoju účasť na zasadnutí oznámili zástupcovia hromadných informačných prostriedkov: Televízia 
Pohoda Nové Mesto nad Váhom. 
 

       2. Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: 
           
Predseda:  JUDr. Filip Vavrinčík   
Členovia:                      MUDr. Matej Bielik 

                           Tatiana Tinková 
                  
Zo strany poslancov  neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 195/2020-MsZ. 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 24, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0 
Poslanci návrh jednohlasne schválili. 
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Uznesenie č. 195/2020-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

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

 
Informáciu o kontrole plnenia uznesení zo 7. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. februára 2020 
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 uznesenia č. 196/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za - 24, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0 
Poslanci MsZ zobrali informáciu na vedomie. 
 

Uznesenie č. 196/2020-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 

4. Správa o činnosti MsR medzi 7. Z MsZ  a 8. Z MsZ 
 
Správu o činnosti MsR v období medzi 7. a 8. zasadnutím MsZ, zo dňa 14. mája 2020, kedy 
sa konala 8. schôdzka MsR, predložil prednosta MsÚ Ing. Dušan Današ. Oboznámil poslancov 
s  podrobným prehľadom  rokovania 8. schôdzky MsR. 
Materiál je pod poradovým číslom 2. 
K predloženej správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky.  
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 197/2020-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ zobrali správu na vedomie. 
 
 
 Uznesenie č. 197/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 

5. Nakladanie s majetkom mesta  

 

Návrh predložila: Mgr. Tatiana Šusteková 
Materiál je pod poradovým číslom: 3 
 

A. Prenájom majetku mesta -  prípad  hodný osobitného zreteľa   

                     
a)  Návrh na predĺženie podnájomnej zmluvy podnájomcovi v nebytových priestoroch:                                                                                                        
 
Mesto navrhuje posúdiť predĺženie podnájmu, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podnájomcovi, ktorý si plní svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorenej podnájomnej zmluvy 
a zachovanie jeho prevádzky, ktoré je v súlade zo záujmami mesta a jeho občanov:  
Sandra Chrapová, Ul. L. Novomeského 479, 916 21 Čachtice, IČO: 48 113 727 
predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. 1. mája č.310 v Novom Meste 
nad Váhom.  
Nebytové priestory v celkovej výmere 34,58 m² sú využívané na účel: nechtový dizajn. Cena 
za podnájom činí 26,03 eur/m²/rok bez DPH.  
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V uvedených nebytových priestoroch je v podnájme už od roku 2015, kedy vykonala aj  
stavebné úpravy na vlastné náklady. 
Mesto navrhuje predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Odôvodnenie osobitného zreteľa: 
 
Mesto Nové Mesto nad Váhom má záujem o zachovanie podnájmu nebytových priestorov s 
doterajším podnájomcom. Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov 
má vyrovnané, platby uhrádza pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Mesto má t. č. voľné nebytové priestory, ktoré opakovane neúspešne ponúka na prenájom. 
Mesto v príjmovej časti rozpočtu počíta už s finančnými prostriedkami získanými z podnájmu 
nebytových priestorov, je teda v záujme mesta udržať si doterajších platiacich podnájomcov 
i ponúkané služby. Jedná sa o dlhodobého podnájomcu.  
V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  a článku 
8  bodu 1 písmena c)  – Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom 
mesto navrhuje predĺženie podnájomnej zmluvy posúdiť ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom sa zverejňuje na dobu 15 dní pred  schvaľovaním 
podnájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  
p. Nemšáková – stanovisko Komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja 
mesta, (ďalej len KFSM). KFSM s návrhom súhlasí a odporučila návrh schváliť.  
Ing. Vyzváry – MsR s návrhom súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 198/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
 Uznesenie č. 198/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 

   b)  Návrh prenájmu pozemku na Tehelnej ul. Ministerstvu vnútra SR – prípad hodný         
osobitného zreteľa  

Mesto predkladá  návrh na schválenie  prenájmu pozemku  podľa § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a článku 8 bodu 1 písmena c) – Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom, ako prenájom majetku mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov a to časť pozemku parcela registra C KN č. 1758/7  zastavané plochy 
a nádvoria na Tehelnej ul. v Novom Meste nad Váhom, označená na situačnom nákrese 
(príloha č. 1), ako časť A o výmere 480 m² Ministerstvu vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 
Bratislava, za cenu nájmu 1,00 euro/rok. 
 
Odôvodnenie osobitného zreteľa: 
 
Mesto navrhuje prenajať pozemok, ktorý tvorí okolie k objektu súpisné č. 1785/42 na Tehelnej 
ul., ktorý mesto odpredalo spoločnosti RAIT, s.r.o., ktorá ho následne previedla na Ministerstvo 
vnútra SR pre potreby služobných psov a zázemia pre psovodov Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom, v súvislosti s podporou výstavby okružnej 
križovatky na ceste II/504 pri predajni LIDL P 00277 na Ul. Bzinskej. 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Novom Mesta nad Váhom potrebuje k budove aj 
priľahlý pozemok pre potreby oddelenia služobnej kynológie. Vyčlenený pozemok budú 
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využívať ako vstup, vjazd do garáže, prístup k žumpe a na ochranu majetku vo vlastníctve 
štátu. Ich zámerom je v budúcnosti si tento prenajatý pozemok odkúpiť, do toho času sa 
navrhuje prenajať pozemok za symbolické 1,00 euro/rok vzhľadom k tomu, že je to pozemok 
využiteľný len na prístup k ich nehnuteľnosti, na zabezpečenie údržby a ochrany majetku, 
i s prihliadnutím na skutočnosť, že mestu vyšli v ústrety pri realizácii okružnej križovatky, čím 
sa podstatne zlepší dopravná situácia v lokalite na Ul. Bzinskej.  
T. č. nemôžu pristúpiť k odkúpeniu pozemku z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
 
V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  a článku 
8  bodu 1 písmena c)  – Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom 
mesto navrhuje prenájom pozemku posúdiť ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom sa zverejňuje na dobu 15 dní pred  schvaľovaním 
podnájmu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.       
p. Nemšáková – stanovisko KFSM, KFSM s návrhom súhlasí a návrh odporučila schváliť.  
Ing. Vyzváry – MsR s návrhom súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 199/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 1, nehlasovali – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 
 Uznesenie č. 199/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
                  

B. Predaj majetku mesta – schválenie spôsobu prevodu 
 
Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta z dôvodu hodného                 
osobitného zreteľa spoločnosti  Fi-meat, s.r.o., 913 07 Trenčianske Bohuslavice 
282 

         Mesto predkladá návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva podľa  § 9 ods. 2 písm. a)   
a  § 9a) ods. 8 písm. e) zákona  č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa čl.7 
bod 8 Zásad hospodárenia s majetkom mesta, ako spôsob prevodu majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa  a to pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, 
na Ul. Banskej v areáli bývalých vojenských skladov, zameraný Geometrickým plánom č. 
42/2020 zo dňa 08.02.2020, ako parcela registra C KN č. 2449/170 o výmere 737 m² 
spoločnosti  Fi-meat, s.r.o., 913 07 Trenčianske Bohuslavice 282 za cenu 35,00 eur/m², čo činí 
25.795,00 eur. 

Odôvodnenie: 
 
         Pozemok sa odpredáva za účelom  výstavby príjazdovej komunikácie a parkovacích plôch  

k pozemkom parcela registra C KN č. 2449/93 a č. 2449/94, ktoré sú vo vlastníctve vyššie 
uvedenej spoločnosti, ktorá ich nadobudla ako víťaz obchodnej verejnej súťaže.  

         Odpredávaný priľahlý pozemok má štrkový povrch. V rámci areálových komunikácií 
odpredajom pozemku nedôjde k obmedzeniu ostatných vlastníkov budov. Pozemok sa 
nachádza medzi budovami vo vlastníctve žiadateľa, ktoré nadobudol OVS od mesta a nebude 
mať vplyv na vnútroareálovú dopravu.  Pozemok bude slúžiť na vybudovanie parkovacích státí, 
ktoré potrebuje na zabezpečenie prevádzky a funkčnosti objektov v jeho vlastníctve. 
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         Mesto Nové Mesto nad Váhom sa zaviazalo vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, že pokiaľ 
vlastník objektu požiada o odpredaj časti priľahlého pozemku a Mestské zastupiteľstvo mu 
odpredaj schváli, cena takto predávaného pozemku bude 35,00 eur/m². Z tohto dôvodu 
navrhujeme odpredať pozemok ako prípad hodný osobitného zreteľa za uvedenú cenu t .j. 
35,00 eur/m². 

V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a  § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p.  MsZ 
schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce. Mesto navrhuje, 
aby MsZ tento spôsob prevodu vlastníctva schválilo ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol zverejnený na 15 dní pred schvaľovaním prevodu 
Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.  
p. Nemšáková – stanovisko KFSM, KFSM s návrhom súhlasí a návrh odporučila schváliť.  
Ing. Vyzváry – MsR s návrhom súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 200/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
 Uznesenie č. 200/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 

                    C. Zriadenie  vecného  bremena 

Návrh na zriadenie vecného bremena pre spoločnosť Západoslovenská 
distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

 

Na základe zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl.4 
ods.3.18 Zásad hospodárenia s majetkom mesta mesto predkladá návrh na zriadenie vecného 
bremena na zaťaženie pozemkov vo vlastníctve mesta pre spoločnosť Západoslovenská 
distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava s právom uloženia inžinierskej siete 
distribučného rozvodu NN podľa Geometrického plánu č. 030/2020 zo dňa 16.1.2020 
vyhotoveného Ing Rastislavom Miklášom, úradne overeným Ing. Beátou Múčkovou dňa 
27.02.2020 pod č. G1-147/2020 na  pozemkoch vo vlastníctve mesta: 
parcela registra C KN č. 3854/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 857 m², LV 3160 

-      rozsah vecného bremena označený ako diel 1 v rozsahu 466 m² , 

parcela registra C KN č. 3855 zastavané plochy a nádvoria o výmere 7405 m², LV 7605 

- rozsah vecného bremena označený ako diel 2 v rozsahu 375 m². 
 

Nový distribučný rozvod NN bude vedený  z navrhovanej distribučnej kioskovej trafostanice na 
realizáciu ktorej bol mestom odpredaný pozemok za cenu 100,00 eur a bude slúžiť na 
zabezpečenie zásobovania elektrickou energiou v dostatočnej kapacite stavby objektov 
v bývalých „Kasárňach spojovacieho vojska“ na Ul. Bzinskej v Novom Meste nad Váhom. 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej 
nehnuteľnosti zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;  užívanie, prevádzkovanie, 
údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy 
elektroenergetickej stavby  a jej odstránenie; vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a 
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nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom 
výkonu povolenej činnosti. 
Tieto rozvody budú slúžiť hlavne pre potreby mesta, preto sa vecné bremeno navrhuje zriadiť 
bezodplatne. 
p. Nemšáková – stanovisko KFSM, KFSM s návrhom súhlasí a návrh odporučila schváliť.  
Ing. Vyzváry – MsR s návrhom súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 201/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
 Uznesenie č. 201/2020-MsZ 
            viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 

(mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 

D. Likvidácia  nehnuteľného  neupotrebiteľného  majetku  mesta   

V zmysle  čl. 9 bod 2 a bod 7 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom 
mesto predkladá návrh na odsúhlasenie likvidácie majetku mesta, ktorý je pre mesto 
neupotrebiteľný, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zastaranie alebo 
nehospodárnosť nemôže slúžiť svojmu účelu.  

Likvidáciu nehnuteľného neupotrebiteľného majetku – bytových a nebytových budov 
schvaľuje Mestské zastupiteľstvo. 

Ide o nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v bývalých „Kasárňach spojovacieho vojska“ 
na Ul. Bzinskej v Novom Meste nad Váhom,  k. ú. Nové Mesto nad Váhom, ktoré je potrebné 
zbúrať v súlade s pripravovanými investičnými zámermi mesta. Jedná sa o objekt, ktorý mesto 
nadobudol zámenou s Ministerstvom vnútra SR a bráni v budúcej investičnej výstavbe mesta. 

  Zostatková   cena v  /€/ 
Inv. číslo Názov    
BUD1010210 Stavba garáže súpis. č. 6316 na p. č. 3854/76   44.654,24 

 
Uvedená  stavba bude odstránená v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 
Ing. Mašlonka – stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť.  
Diskusia: bez pripomienok 
p. Nemšáková – stanovisko KFSM, KFSM s návrhom súhlasí a návrh odporučila schváliť.  
Ing. Vyzváry – MsR s návrhom súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 202/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 
 Uznesenie č. 202/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 
 
 
  

E. Obchodné verejné súťaže  
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Výsledky obchodných verejných súťaží a  schválenie opakovania OVS  

 
 
a) Obchodná verejná súťaž (OVS) na odpredaj nehnuteľností – bytu  v bytovom dome 

súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom  
 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj trojizbového bytu v bytovom dome súpis. č. 332, vchod 
č.18 na Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom postaveného na parcele registra C KN č. 
4055/2 a spoluvlastnícky podiel na pozemku pod budovou parcela registra C KN č. 4055/2 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 441 m², evidované Okresným úradom Nové Mesto nad 
Váhom, katastrálnym odborom na LV 8521  bola neúspešná. 

Termín na predkladanie súťažných návrhov bol do 27.03.2020. Do konca lehoty na 
predkladanie návrhov nebol vyhlasovateľovi predložený ani  jeden súťažný návrh. 
Mesto navrhuje opakovať obchodnú verejnú súťaž rovnakým spôsobom, obchodnou verejnou 
súťažou a za rovnakých podmienok, ako bolo schválené predchádzajúce kolo. 
p. Nemšáková – stanovisko KFSM, KFSM zobrala informáciu na vedomie a odporučila vypísať 
ďalšie kolo obchodnej verejnej súťaže.  
Ing. Vyzváry – MsR zobrala informáciu na vedomie a odporučila vypísať ďalšie kolo obchodnej 
verejnej súťaže. 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 203/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 

Uznesenie č. 203/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 5 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 

b) Obchodná verejná súťaž (OVS) na odpredaj nehnuteľností – stavba - Dom 
záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánošíkovej ul. v Novom Meste nad Váhom   

 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj stavby - Dom záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánošíkovej 
ul. v Novom Meste nad Váhom, postavenej na parcele registra C KN č. 3673/2 zastavaná 
plocha a nádvorie a na parcele registra C KN č. 3674/11 zastavaná plocha a nádvorie 
a pozemky parcela registra C KN č. 3673/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 415 m² a 
parcela registra C KN č. 3674/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m², evidovanej 
Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom na LV 3160 bola 
neúspešná. 
 
Termín na predkladanie súťažných návrhov bol do 27.03.2020. Do konca lehoty na 
predkladanie návrhov nebol vyhlasovateľovi predložený ani  jeden súťažný návrh. 
Mesto navrhuje opakovať obchodnú verejnú súťaž rovnakým spôsobom, obchodnou verejnou 
súťažou a za rovnakých podmienok, ako bolo schválené predchádzajúce kolo s tým, že OVS 
bude vyhlásená, až po vyriešení, resp. ukončení podnájomných zmlúv s doterajšími 
podnájomcami tak,  že v podmienkach súťaže bude ustanovenie, že nový vlastník vstupuje do 
práv a povinností prenajímateľa vypustené. 
p. Nemšáková – stanovisko KFSM, KFSM zobrala informáciu na vedomie a odporučila vypísať 
ďalšie kolo obchodnej verejnej súťaže.  
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Ing. Vyzváry – MsR zobrala informáciu na vedomie a odporučila vypísať ďalšie kolo obchodnej 
verejnej súťaže. 
Diskusia:  
JUDr. Vavrinčík – ako to pripravujete so zmluvami, viem, že niektoré sú na dobu určitú, chcete 
s nimi skôr skončiť, ako to bude ďalej? 
Mgr. Šusteková – boli rokovania s majiteľkou potravín, zajtra je stretnutie so zástupcami 
záhradkárov, hľadáme spôsoby ako to vyriešime. 
JUDr. Vavrinčík – máte predstavu ako to riešiť? 
Mgr. Šusteková – ponúkame priestory, ktoré máme voľné, ale zatiaľ neúspešne. 
PhDr. Hejbalová – potraviny sú tam vhodne umiestnené, bolo by dobré aby kvôli starším 
občanom zostali čo najbližšie tomuto priestrou. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 204/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 

Uznesenie č. 204/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 5 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 

F. Návrh na schválenie nezvyšovania ceny nájmu v nájomných zmluvách 
uzatvorených mestom a jeho organizáciami v dôsledku inflácie 

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom má v uzatvorených nájomných zmluvách ustanovenie 
o možnosti zvýšenia ceny nájmu v prípade, ak počas doby trvania nájomného vzťahu dôjde 
k poklesu hodnoty platnej meny v dôsledku inflácie v porovnaní  so stavom za predchádzajúci 
kalendárny rok, zvýši sa cena  nájmu o výšku percenta inflácie meranej indexom rastu 
spotrebiteľských cien v SR pre nasledujúce obdobie, a to od 1. apríla kalendárneho roka. Pre 
stanovenie percenta inflácie je rozhodujúci údaj Štatistického úradu SR. 

Podľa potvrdenia Štatistického úradu SR miera inflácie  meraná indexom  spotrebiteľských 
cien  dosiahla v roku 2019 oproti predchádzajúcemu roku v priemere  2,7 %. 

Mesto navrhuje nezvyšovať v tomto roku výšku nájmu o percento inflácie v nájomných 
zmluvách uzatvorených mestom a jeho organizáciami, z dôvodu snahy udržať si doterajších 
nájomcov a z dôvodu opakovaných žiadostí nájomcov o zníženie nájmu, i z dôvodu prijatých 
opatrení vlády SR v súvislosti s Covid-19, v dôsledku ktorých museli podnájomcovia dočasne 
uzatvoriť svoje predajne a prevádzky. 
p. Nemšáková – stanovisko KFSM, KFSM s návrhom súhlasí a návrh odporučila schváliť.  
Ing. Vyzváry – MsR s návrhom súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 205/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
 Uznesenie č. 205/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
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6) Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Nové Mesto nad Váhom č. 5/2019 o participatívnom komunitnom rozpočte 

 
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom: 4 
V súvislosti s aktuálnou situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID – 19 a avizovaným 
výpadkom dane z príjmu fyzických osôb predkladáme tento návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 5/2019 o participatívnom komunitnom rozpočte (ďalej len „VZN“) . 
Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa VZN o nový článok 12 Osobitné ustanovenia, ktorým sa 
dopĺňa oprávnenie primátora mesta, zrušiť proces participatívneho komunitného rozpočtu pre 
príslušný kalendárny rok v presne vymedzených prípadoch.  
Účinnosť Dodatku č. 1 sa navrhuje v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. 
z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta, pričom naliehavý verejný záujem je daný z dôvodu potreby okamžitej reakcie na 
celospoločenskú situáciu v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej 
republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 
11.03.2020, núdzového stavu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15.03.2020, pandémie ochorenia COVID-19 
vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie na 
základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020. 
p. Nemšáková – stanovisko KFSM, KFSM s návrhom súhlasí a návrh odporučila schváliť.  
Ing. Vyzváry – MsR s návrhom nesúhlasí a odporučila návrh neschváliť. 
Diskusia: 
JUDr. Vavrinčík – je to demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom aby sa priamo zúčastnili 
na tvorení politiky mesta, akým spôsobom sa vynaložia finančné prostriedky. Je to suma 
15 000,00 eur, ktorá bude rozdelená medzi 10 projektov. Som toho názoru, že by sme ho 
nemali obmedzovať takýmto spôsobom. Komisia vyhodnocuje projekty, MsZ schvaľuje sumu, 
tento zásah mi príde nedemokratický. Celá suma nebude tento rok ani vyčerpaná vzhľadom 
na projekty, ktoré nebudú realizované z časového hľadiska. Navrhujem, aby MsZ nehlasovalo 
za. 
Ing. Mašlonka – v roku 2020 bolo doručených 8 projektov, jeden bol predkladateľom stiahnutý, 
ďalšie projekty z časového dôvodu budú ťažko realizovateľné. Aj okolité  mestá tieto rozpočty 
zastavujú. Preto sme navrhli nerealizovať tento výdavok. 
Ing. Antalová – navrhujem, aby sa to upravilo za príslušný kalendárny polrok v roku, keď je 
vyhlásený núdzový stav. Zruší sa za prvý polrok a nechala by som ho na druhý polrok. Týmto 
by sme ušetrili polovicu, ale dali by sme občanom možnosť rozhodnúť o druhom kole. 
Ing. Trstenský – podstatou materiálu je, že tento rok nebudeme čerpať prostriedky z rozpočtu. 
Ing. Bača – nie je možné deliť takto predložený materiál. VZN jednoznačne určuje, ako 
vynaložiť prostriedky. V tomto prípade môžete zahlasovať iba za, resp. proti. 
Bc. Kudlík – nerozumiem, čo je to v čl. 12 naliehavý verejný záujem, nie je to jasný právny 
názor, údaj. V 1. vete je núdzový stav v zmysle zákona. Núdzový stav bol vyhlásený v oblasti 
zdravotníctva. Projekty nie sú z oblasti zdravotníctva, preto nechápem toto ustanovenie. 
Ing. Mašlonka – je tam uvedené aj v čase mimoriadnej situácie, ktorá stále je. Z opatrení je 
postupné uvoľňovanie, takže k tomu sa to vzťahuje. 
Ing. Vidlička – navrhujem v Čl. 12 Dodatku č. 1 VZN 5/2019 presunúť kompetencie primátora 
na MsR resp. komisiu pre participatívny rozpočet, komisia je, nevidím dôvod, prečo by nemala 
mať takéto kompetencie. 
Hlasovanie za návrh Ing. Vidličku: za – 2, proti – 13, zdržali sa – 9, nehlasovali – 0 
Návrh nebol schválený. 
Mgr. Malec – suma nie je kritická, čo sa týka rozpočtu, nástroj slúži pre ľudí, ale vzhľadom na 
súčasnú situáciu je potrebné tomuto stretávaniu komunít zamedziť, a toto je jeden z nástrojov. 
Som názoru, že tento rok sa vynechajú a pôjde sa v budúcom roku. Môžeme sa budúci rok 
baviť o tom, že navýšime tento rozpočet. 
JUDr. Vavrinčík – som za zachovanie tohto rozpočtu. Obavu o šírenie nákazy z dôvodu 
stretávania sa týchto ľudí nemám, je tu krízový štáb, hygienik, ktorí určujú ako zabrániť šíreniu. 
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Fakt. pozn. Mgr. Malec – podľa mňa ten dôvod nie je rozpočet, ale obava zo šírenia nákazy. 
MUDr. Mora – nerozprávame sa o tom že chceme participatívny rozpočet zrušiť, ide tu o to, 
že štatutár mesta je ten, ktorému kompetenciu odsúhlasíte alebo nie. Som lekár a neviem 
odhadnúť, či príde druhá vlna. 
Fakt. pozn. JUDr. Vavrinčík – kompetenciu štatutár nemá získať, je to demokratický nástroj. 
Mgr. Vojtek – chcem povedať, že v základných ustanoveniach VZN sa píše, že na dotáciu nie 
je právny nárok, t.z., že samotný inštitút predpokladá, že môžu vzniknúť obdobné situácie, ak 
bude vojna, vojnový stav, epidémia, že primátor, ako štatutárny orgán môže rozhodnúť, že 
nárok na poskytnutie finančných prostriedkov nebudú pridelené. Týmto dodatkom sa právny 
nárok len predpisuje. Odporúčam ho schváliť.  
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 206/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za – 16, proti – 7, zdržali sa – 1, nehlasovali – 0 
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 VZN 5/2019 bol schválený. 
 

 Uznesenie č. 206/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 

7) Návrh Dodatku č. 5 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: 5 
Z dôvodu mimoriadnej situácie zavinenej pandémiou COVID-19 bola prerušená prevádzka 
škôl a školských zariadení a dochádza k výpadku rozpočtovaných príjmov, najmä príjmov 
z podielu mesta na výnose dane z príjmu FO a príjmov škôl a ŠZ z nájmu a z mesačných 
príspevkov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení. 
V dôsledku týchto zmien je potrebné upraviť rozpočet škôl a školských zariadení na rok 2020 
a zároveň je potrebné všeobecne záväzným nariadením ustanoviť pravidlá úhrady mesačných 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v čase 
prerušenia prevádzky škôl a ŠZ, nakoľko príslušná legislatívna úprava v tejto oblasti chýba.      
1. K určeniu výšky finančných prostriedkov na žiaka: 
Podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov obec/mesto určí výšku finančných prostriedkov na dieťa/žiaka 
poskytnutých podľa osobitného predpisu všeobecne záväzným nariadením a takto postupuje 
aj pri zmene rozpočtu týchto finančných prostriedkov. Obec/mesto poskytne zriaďovateľovi 
cirkevnej školy a školského zariadenia na žiaka finančné prostriedky na mzdy a prevádzku 
najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na žiaka rovnakej školy a rovnakého školského 
zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 
Dodatkom VZN č. 5 sa navrhuje s účinnosťou od 1.7.2020 upraviť výšku finančných 
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto 
nariadenia.  
Navrhovaná výška finančných prostriedkov na žiaka zohľadňuje zníženie príjmov mesta 
z predpokladaného podielu na výnose dane z príjmu FO a zároveň nevyhnutné potreby škôl 
a školských zariadení na osobné a prevádzkové náklady. V rozpočte škôl a ŠZ sa navrhujú 
úsporné opatrenia, a to: 
- zníženie osobných nákladov ŠJ ZŠ znížením počtu zamestnankýň ŠJ od 1.7.2020, ktorých 

mzdové náklady refunduje do 30.6.2020 ÚPSVaR 
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- zníženie mzdových nákladov MŠ, ZUŠ, CVČ úspornými opatreniami vrátane náhrady mzdy 
vo výške 80% pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa 

- zníženie prevádzkových nákladov škôl a ŠZ počas prerušenia ich prevádzky 
- zrušenie niektorých plánovaných úloh (opravy v školských areáloch, nákupy), ktoré znesú 

odklad na ďalšie rozpočtové obdobie 
2. K určeniu podmienok úhrady mesačných príspevkov: 
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/mesto ako zriaďovateľ určí 
všeobecne záväzným nariadením výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základnej umeleckej 
škole, v školskom klube detí a v centre voľného času všeobecne záväzným nariadením.  
Školy a školské zariadenia prerušením prevádzky na základe rozhodnutia príslušného orgánu 
prestali poskytovať výchovnovzdelávacie služby priamo vo svojich priestoroch a vznikli 
pochybnosti o oprávnenosti požadovania úhrady mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov na ich činnosť, nakoľko legislatívna úprava v tejto oblasti chýba. Upravený je len 
postup materskej školy, pre ktorú § 28 ods. 7 školského zákona č. 245/2008 a § 4 ods. 4 VZN 
mesta č. 8/2018 ustanovuje pri prerušení prevádzky zavinenom zriaďovateľom alebo 
mimoriadnou situáciou, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa mesačné príspevky 
uhrádzajú pomernou časťou. 
 
Dodatkom VZN č. 5 mesto navrhuje s účinnosťou od 1.7.2020:  
1. Určiť úhradu mesačného príspevku v ZUŠ, CVČ a ŠKD pomernou časťou, ak bolo 

prerušenie prevádzky školy alebo ŠZ zapríčinené zriaďovateľom alebo mimoriadnou 
situáciou na základe rozhodnutia príslušného orgánu na viac ako 10 pracovných dní 
v mesiaci. Pri prerušení prevádzky z týchto dôvodov do 10 dní (vrátane) sa príspevky 
uhrádzajú celou sumou.  

2. Určiť úhradu mesačného príspevku za žiaka ZUŠ pri prerušení prevádzky školy 
v mimoriadnej situácii na základe rozhodnutia príslušného orgánu v plnej výške, ak škola 
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiaka inou ako prezenčnou formou (t. j. dištančným 
vzdelávaním). 

3. Mesačné príspevky za deti materskej školy uhrádzať v súlade s § 28 ods. 7 školského 
zákona a s § 4 ods. 4 VZN mesta č. 8/2018, t. j. v pomernej časti podľa počtu dní prevádzky 
MŠ. 

 
Do účinnosti dodatku č. 5 VZN č. 8/2018 mesto navrhuje riešiť úhradu mesačných príspevkov 
počas prerušenia prevádzky ZUŠ, CVČ a ŠKD v mimoriadnej situácii, ku ktorému došlo 
rozhodnutím príslušného orgánu, nasledovne:  
1. za mesiac marec, prípadne aj ďalšie mesiace, v ktorých ZUŠ, CVČ a ŠKD poskytovali 

výchovnovzdelávacie služby v priestoroch školy v obmedzenom počte dní (marec 2020: 9 
vyučovacích dní), sa uhrádzajú mesačné príspevky v plnej výške.  

2. za apríl a ďalšie mesiace, v ktorých CVČ a ŠKD neposkytujú výchovnovzdelávacie služby 
v priestoroch školy ani 1 deň, sa s neuhradenými príspevkami nakladá ako s pohľadávkami, 
ktoré podľa čl. 10 ods. 6 a 9 zásad hospodárenia s majetkom mesta možno odpustiť do 
výšky 35,00 eur.    

3. za mesiace, v ktorých ZUŠ poskytuje výchovnovzdelávacie služby inou ako prezenčnou 
formou (dištančným vzdelávaním), sa mesačné príspevky uhrádzajú v plnej výške. Ak žiaci 
nemajú podmienky na dištančné vzdelávanie a výchovnovzdelávacia služba sa im preto 
neposkytuje, s neuhradenými príspevkami sa nakladá ako s pohľadávkami, ktoré podľa čl. 
10 ods. 6 a 9 zásad hospodárenia s majetkom mesta možno odpustiť do výšky 35,00 eur.    

p. Nemšáková – stanovisko KFSM, KFSM s návrhom súhlasí a návrh odporučila schváliť.  
Ing. Vyzváry – MsR s návrhom súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia:  
Ing. Vidlička – predložil návrh vypustiť z prílohy č. 1 Dodatku č. 5 VZN 8/2018 bod 2. 
Hlasovanie o návrhu Ing. Vidličku: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali - 0  
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Návrh Ing. Vidličku poslanci schválili. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 207/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
  

Uznesenie č. 207/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 208/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
  

Uznesenie č. 208/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 

8) Úprava odmien poslancov v súvislosti s koronakrízou. 
 
 
Návrh úpravy odmien poslancov v súvislosti s koronakrízou predložil poslanec MsZ MUDr. 
Matej Bielik. 
Viem, v akej situácii sa nachádzame, všetky body, ktoré tu teraz prerokovávame sú v dôsledku 
pandémie. Preto by som rád navrhol, aby sme sa aj my poslanci v tomto období vzdali svojich 
odmien, a to z dôvodu gesta solidarity a jednak malá pomoc rozpočtu mesta. Je mi jasné, že 
to môžeme urobiť individuálne, myslím si, že ak to bude naše spoločné rozhodnutie, tak bude 
to mať väčšiu váhu. Za seba dopredu, či už bude návrh prijatý, alebo nie, tak v zmysle toho čo 
navrhujem, tento druhý kvartál, apríl, máj, jún, ja sa týchto odmien za toto obdobie vzdávam. 
Diskusia: 
Mgr. Peter Bača predložil návrh na vyhlásenie desať minútovej prestávky. 
Hlasovanie: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
Ing. Trstenský vyhlásil desať minútovú prestávku. 
Po prestávke sa pokračovalo v diskusii k bodu 8). 
Ing. Antalová – chcem sa spýtať p. poslanca, prečo to nekomunikoval pred tým, stačilo mailom 
prečo ste s tým prišli až takto na MsZ ? Postavili ste poslancov pred hotovú vec. 
MUDr. Bielik – toto som s niektorými poslancami komunikoval, ich názor poznám. Pokiaľ viem, 
nie všetky veci sa komunikujú plošne medzi všetkými. 
Ing. Antalová – ak sa to týka všetkých, mali ste to komunikovať. 
MUDr. Bielik – každý návrh sa týka všetkých poslancov. 
Ing. Antalová – overili ste si, akým spôsobom je kompatibilný so zásadami odmeňovania, či sa 
týmto spôsobom môže meniť ? 
MUDr. Bielik – neoveril som si to, ale myslím si, že tento spôsob technicky ako to vyriešiť, keď 
sa bude chcieť, tak sa isto nájde. 
Ing. Antalová – mesto má transparentný účet, mohli ste prispieť na tento účet. 
MUDr. Bielik – transparentný účet je zriadený dva mesiace a ešte z neho neboli použité 
peniaze. Nevieme presne kde a koľko pôjde peňazí. Keby sme dali peniaze na tento účet, čo 
je cca 500,00 eur, ale ak sa odmien vzdáme a nebudú nám vyplatené, tak okrem toho zostanú 
v rozpočte aj odvody z mesta. 
Ing. Mašlonka – materiál mal byť pripravený tak, aby prišiel konkrétny návrh na zmeny zásad 
odmeňovania poslancov. Zásady určujú ako sa dá odmien individuálne vzdať. 
JUDr. Vavrinčík – forma návrhu, možno by bolo v bode rôzne navrhnúť, aby sa každý rozhodol 
sám. Čo sa týka transparentného účtu, už prostriedky mali byť použité. 
Bc. Kudlík – pridal by som sa k aktivite p. poslanca Bielika. Nie forma, ale cieľ je rozhodujúci, 
že by sme pomohli, ak sa odmien vzdáme. 
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PhDr. Hejbalová – myslím si, že každý môže pomôcť ako môže. Neviem prečo to máme riešiť 
globálne. 
JUDr. Fraňo – nehodnotím myšlienku, myšlienka je dobrá, hodnotím spôsob akým má byť 
zrealizovaná. Myslím si, že takýmto spôsobom nie je možná ani legislatívne, ani techniky ju 
zrealizovať. 
MUDr. Mora – myslím, si, že bolo by správne, ak ste chceli mestu pomôcť, máme 
transparentný účet, a bolo vhodné, ak by ste tento zámer prerokovali pred predložením návrhu 
s poslancami. 
MUDr. Bielik – ak by môj návrh prešiel, peniaze v objeme cca 16 000,00 eur by sa dostali do 
rozpočtu a mohli by byť použité práve na participatívny rozpočet. 
Ing. Vidlička – reagujem na to, prečo by sme to mali riešiť plošne. Boli zrušené zasadnutia, 
komisie, svoj poslanecký mandát sme nemohli vykonávať, preto je to opodstatnené. 
Mgr. Vojtek – výkon poslaneckého mandátu nie je len o tom, že sa zúčastňujete komisií alebo 
zastupiteľstiev. Myslím si, že je práca navyše v tomto období, organizujú sa rôzne čistenia 
skládok, zabezpečujú rúška. 
Mgr. Bača – nadviažem na to, aby bolo zreteľné a zrejmé, očakával som že pošlete mail 
s prílohou, kde bude formulár na vzdanie sa odmien a zároveň nás poprosíte, aby sme sa 
vzdali odmien. Ja sa v zmysle zásad týchto odmien vzdávam. 
Hlasovanie o preloženom návrhu MUDr. Bielika o úprave odmien poslancov počas 
koronakrízy: 
za – 8, proti – 3, zdržali sa – 13, nehlasovali – 0 
Návrh poslanci neschválili. 
 
 

9) Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 
2020 – 1. zmena  

 
Návrh predložil: Ing. Miroslav Trúsik 
Materiál je pod poradovým číslom: 6 
V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto predkladá 1. zmenu programového rozpočtu 
mesta na rok 2020. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu 
sú rozpočtované vo výške 23 789 579,00 eur. 
1. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2020  

Bežné príjmy 16 927 570,00 eur    Bežné výdavky 16 628 898,00 eur  
Kapitálové príjmy 1 300 943,00 eur   Kapitálové výdavky 6 633 443,00 eur  
Príjmové fin. operácie 5 561 066,00 eur   Výdavkové fin. operácie 527 238,00 eur  
Spolu: 23 789 579,00 eur     Spolu: 23 789 579,00 eur 
 
p. Nemšáková – stanovisko KFSM, KFSM s návrhom súhlasí a návrh odporučila schváliť.  
Ing. Vyzváry – MsR s návrhom súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: 
Ing. Vienerová – vo výdavkovej časti z rozpočtu vyplýva, že rekonštrukcia MŠ na Ulici Poľnej 
pre ZpS, spojenej s denným stacionárom. V tejto MŠ bude aj ZpS aj denný stacionár, alebo 
mesto zatiaľ uvažuje čo to bude. 
Ing. Trstenský – mesto zatiaľ uvažuje, napríklad pod hlavičkou ZpS na Ulici F. Kráľa, by mali 
ešte detašované pracovisko možno práve v týchto priestoroch, tým by sa využila na sociálne 
účely. Zároveň je jedna z možností, že mesto chce spolupracovať s evanjelickou cirkvou, ktorá 
pripravuje denný stacionár pre seniorov v bývalom pionierskom dome. V prípade 
nerealizovania je možnosť, že denný stacionár by mohol byť aj v MŠ. 
Ing. Urminský – v programe 5.2 kamerový systém, kde sa výdavky znižujú na sumu 20 000,00 
eur. Naše mesto modernejší kamerový systém potrebuje. Preto požadujem, aby tieto financie 
boli použité na spracovanie dobrého projektu, ktorý by uspel v štátnej výzve. 
Ing. Trstenský – jednotlivé investičné akcie z rozpočtu nevyhadzujeme, len časť týchto 
investičných akcií presúvame do budúceho roka 2021. Bola vyhlásená výzva z operačného 
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programu, kde by mesto mohlo získať 200 000,00 eur na kamerový systém. Mesto preto má 
zámer spracovať kvalitný projekt, ktorým by sa mohlo uchádzať o získanie týchto prostriedkov. 
V meste sa budujú optické siete, len práce nepokračujú tak rýchlo ako sme predpokladali. 
Ponechaná suma na kamerový systém v tomto roku bude slúžiť na to, aby sme niektoré 
kamery vylepšili, na niektorých miestach vymenili za  kvalitnejšie. 
JUDr. Vavrinčík – čo sa týka kamerového systému, minulý rok sa urobila štúdia, na základe 
ktorej MsZ schválilo aj peniaze na vytvorenie tohto kamerového systému. Kamerový systém 
slúži na zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov mesta. Mesto už bolo zapojené do výziev, 
prečo prostriedky nezískalo, čo bolo na projekte zlé, prečo sa musí vylepšovať ? 
Ing. Trstenský – projekt, ktorý chce mesto robiť je rozšírenejší, zaberá väčšiu časť územia: 
V minulosti sa projekty riešili tak, že na už existujúci systém sa dorábali nové kamery. Nové 
optické siete zvýšia kvalitu aj verejného osvetlenia aj kamerového systému. 
Ing. Vyzváry – podľa mňa niektoré položky sú strategické, napr. doprava. Predkladám 
poslanecký návrh, aby sa v Programe 1.9 dopravný generel ponechala rozpočtovaná suma 
80 000,00 eur. 
Hlasovanie za návrh Ing. Vyzváryho: 
za – 9, proti – 2, zdržali sa – 13, nehlasovali – 0 
Návrh poslanci neschválili.  
Mgr. Bača – ak vláda dofinancuje rozpočty, tak sa k zmene rozpočtu vrátime a prípadne 
niektoré položky sa navýšia. 
Ing. Trstenský – čerpanie z RF nemôžeme zvyšovať a použiť na bežné výdavky. K zmene 
rozpočtu mesto v tomto roku určite pristúpi. Čo sa týka dopravného generelu, chýba mi zmysel 
a ekonomické zdôvodnenie použitia, jedná sa cca o 120 – 150 tis. eur, ktoré by mesto na to 
vynaložilo. 
Ing. Antalová – súhlasím s p. Vyzvárym, že dopravný generel je dôležitý dokument, jeho 
zmysel sa ukazuje pri modlenickom poli. Nie je to nepotrebný dokument, čo sa týka urbanizmu. 
Nemôžem súhlasiť, že mesto ho nepotrebuje. 
Ing. Trstenský – dopravu na modlenickom poli rieši územný plán mesta. 
Ing. Petkanič – chcem len upresniť, že si mýlite pojem, čo je dopravný generel. Mesto v tomto 
rozsahu dopravný generel nepotrebuje. Mesto má ÚP, ktorý rieši aj dopravu. Mesto potrebuje 
štúdiu organizácie dopravy, križovatiek, ktorá rieši dopravu. Potrebujeme zmenšenú časť. 
Dopravu riešime a budeme ju ďalej riešiť, dali sme urobiť nalietanie územia v zime, aby sme 
mali podklad pre toto riešenie.  
JUDr. Vavrinčík – predložil poslanecký návrh, v Programe 5.2 kamerový systém neznižovať 
výdaj, ponechať celú čiastku – 120 000,00 eur. 
Hlasovanie za návrh JUDr. Vavrinčíka: 
za – 8, proti – 1, zdržali sa – 15, nehlasovali – 0 
Návrh poslanci neschválili. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 209/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za – 17, proti – 1, zdržali sa – 6, nehlasovali – 0 
Návrh bol schválený. 
 
 Uznesenie č. 209/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 

10) Urbanisticko architektonická štúdia „ Vnútroblok kasárne, Nové Mesto nad 
Váhom.“ 

 
 
Návrh predložil: Ing. Rastislav Petkanič 
Materiál je pod poradovým číslom: 5 
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Urbanisticko – architektonická štúdia vnútrobloku kasární (vypracovali Ing. arch. Ján 
Koválovský, Ing. arch. Ján Krchnavý za spolupráce Ing. arch. Anny Juháhovej) má za cieľ 
definovať využitie územia, jeho napojenie na okolitú zástavbu a komunikácie. 
Charakteristika riešenia: 
Funkčne je územie členené na 3 základné sektory: sektor A vymedzený jestvujúcimi 
objektami, ktoré sú stavebne hodnotné a postupne  prešli alebo prechádzajú rekonštrukciou, 
sektor B je uvažovaný ako zóna športu a  - športoviská umiestnené v zeleni parku, mestská 
celoročne krytá plaváreň a mestské letné kúpalisko  a rekreácie sektor C zostáva ako územná 
rezerva pre výstavbu rodinných domov, ktorá urbanisticky nadviaže na realizovanú zónu 
rodinných domov na západ od riešenej lokality.  
Vnútroblok je navrhnutý bez využitia jestvujúcich objektov. Návrh rieši umiestnenie 8 bytových 
domov s polozapusteným podlažím určeným na parking pod objektami spojených stredovou 
osou s polozapustenou podzemnou garážou so zelenou pobytovou strechou. Na západnej 
strane je pootočením jedného bytového domu vytvorený priestor pre objekt škôlky pre 25 detí 
s pobytovou záhradou. Vo východnej časti vnútrobloku ukončenej novými garážami pre 
policajný zbor je navrhnutý verejný priestor s objektami pre vybavenosť. Objekty 
predpokladajú účel využitia na služby, tržnicu, menšie obchody, bar, reštauráciu na prízemí 
a na druhom podlaží služby administratívneho charakteru.  
Navrhovaným riešením pribudne 192 bytových jednotiek.  
Dopravne je v riešenom území po obvode navrhovaná obslužná komunikácia, na ktorú 
nadväzujú parkovacie státia jestvujúcich objektov. Polozapustené podzemné parkoviská sú 
prístupné dvomi rampami. Obe umožňujú kontrolovaný vjazd a výjazd vozidiel. Napojenie na 
okolitú dopravnú infraštruktúru uvažuje s už realizovanými pripojovacími komunikáciami. 
Navrhované je doplnenie prípojnej komunikácie aj pri jestvujúcej športovej hale popri 
garážach. Počet parkovacích miest v podzemných (polozapustených) garážach 314. V celom 
území bude 665 parkovacích miest (vrátane už jestvujúcich a povolených pre prebiehajúce 
realizácie). 
 Navrhované pešie komunikácie prepájajú vnútroblok na okolité pešie ťahy. Zástavba 
bytových domov umožňuje vytvoriť hlavnú pozdĺžnu vizuálnu aj komunikačnú os od námestia 
a objektov služieb smerom ku športovo-rekreačnému parku v strednom sektore. Priechodná 
v priečnom smere je aj zelená plocha medzi bytovými domami. Štruktúra chodníkov v zeleni 
má vytvorené širšie plochy pre umiestnenie mobiliáru, detských preliezok, miest pre 
stretávanie obyvateľov.  
Zeleň v území v sektore A je pre jestvujúce objekty po obvode 33,9 %, v navrhovanej zástavbe 
s využitím pobytovej zelene je 43,76 % . Celkove je pre sektor A podiel zelene 40,1 %. 
V lokalite A je navrhnuté a potrebné vysadiť cca 200 stromov. Koncept riešenia – 
polozapustené podzemné garáže budú zasypané zeminou a vytvoria stredom obytného 
súboru návršie s prevýšením cca 2m. Zeleň na streche parkovacieho objektu bude 
modelovaná na vyvýšených ostrovčekoch medzi chodníkmi s výsadbou kríkov a stromov. 
Alejová zeleň a výsadba stromov musí dopĺňať aj verejné priestory a ulice. Parkovacie miesta 
by mali byť dopĺňané v pravidelnom rastri stromami, aby boli spevnené plochy tienené od slnka 
a prehrievania v letných mesiacoch a prispievali k príjemnejšej klíme mestského prostredia.  
Ing. Vyzváry – MsR s návrhom súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia:  
JUDr. Vavrinčík – vidím tu beach volejbalovú halu, predpokladám, že hala čo mala byť na 4. 
ZŠ bude asi vybudovaná tu. Čo sa týka aquaparku, ten tam je niekde ďalej ? 
Ing. Petkanič – tento návrh rieši vnútornú zástavu sektora A, nerieši ani  ihrisko, ani kúpalisko. 
Tie sa riešia samostatne. 
Ing. Antalová – projekt sa mi páči, len sa mi tam nepáčia podzemné garáže tak, ako sú v tomto 
návrhu. Posúvajú sa tak, že to musí realizovať len jeden investor. Chcem navrhnúť, aby sa 
návrh dal segmentovať, aby realizáciu mohli dosť viacerí investori. 
Ing. Petkanič – minimálne na dva sa dá rozdeliť. 
Ing. Trstenský – vedenie mesta potrebuje podklad, aby sme vedeli investorom ponúknuť, ako 
by mala táto lokalita vyzerať. Samozrejme by bolo vhodnejšie, ak by sa našiel jeden investor, 
projekt je náročnejší a podzemné parkovanie má svoje opodstatnenie. 
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Ing. Urminský – štúdia je zaujímavá, ale chýba mi tu jedna vec, ktorá by mala predchádzať 
prezentácii. Mala byť predložená kompletná štúdia všetkých častí, ktorá by ukazovala čo bude 
v 2. a 3. časti. Vo februári 2019 sme schvaľovali vypracovanie štúdie kúpaliska, ktorú stále 
nemáme. Preto by som očakával, že príde skôr ako táto štúdia. 
Ing. Petkanič – kompletná štúdia už bola riešená Katedrou architektúry dávnejšie. Na základe 
tejto štúdie Ing. arch. Krchnavý spracovával rozdelenie na jednotlivé sektory. My teraz 
potrebujeme riešiť predloženú štúdiu. Kúpalisko je riešené architektonickou súťažou. Bude 
samostatne v sektore B. 
Ing. Urminský – kedy je možné vidieť štúdiu kúpaliska ? 
Ing. Petkanič – budúci stredu je zasadnutie prípravného výboru na vypísanie architektonickej 
súťaže. Súťaž bude vyhlásená do leta, potom sa môže začať spracovávať projektová 
dokumentácia. 
Bc. Kudlík – táto súťaž, bolo to priamo zadané architektom, aby to riešili ? 
Ing. Trstenský – mesto robilo prieskum trhu, oslovili sme tri kancelárie na spracovanie 
dokumentácie. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 210/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
  

Uznesenie č. 210/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
  

11) Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Nové Mesto nad Váhom č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 

 
 
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom: 8 
Na základe § 5 zákona číslo 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, mestské zastupiteľstvo formou 
všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje trhový poriadok, ktorý o.i. určuje údaje o trhových 
dňoch.  
Na základe uvedeného, ako aj v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 zo dňa 
11.3.2020 (vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR) a č. 114 zo dňa 15.3.2020 
(vyhlásenie núdzového stavu v SR) a na základe prijatých opatrení Úradu verejného 
zdravotníctva SR, predkladáme návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 
3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy. 
Účinnosť tohto dodatku  mesto navrhuje v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta, pričom naliehavý verejný záujem je daný z dôvodu potreby okamžitej reakcie na 
celospoločenskú situáciu v dôsledku skôr uvedených prijatých uznesení vlády Slovenskej 
republiky a opatrení ÚVZ SR. 
Ing. Vyzváry – MsR s návrhom súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 211/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1 
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 VZN 3/2018 bol schválený. 
 

 Uznesenie č. 211/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 8 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
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12) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Nové      Mesto nad  Váhom č. 3/2008, ktorým sa určujú názvy ulíc a iných 
verejných priestranstiev  

 
 
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom: 9 
Týmto Dodatkom Všeobecne záväzného nariadenia mesta sa dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta č. 3/2008, ktorým sa určujú názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.  
Ide o určenie ulíc v lokalite Bzinská ulica - III. Etapa výstavby a v lokalite Pod Kamennou. 
V obidvoch lokalitách prebieha výstavba nových rodinných domov a bytových domov, pričom 
niektoré stavby majú vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Podľa § 39 ods. 1 zákona 
č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, od 1.6.2020 do 31.3.2021 sa nemôže meniť názov ulice, verejného 
priestranstva a meniť číslovanie stavieb. Preto je potrebné dodatok schváliť a určiť názvy ulíc. 

1) Lokalita Bzinská ul. III. Etapa: 
Je navrhovaný po významnej osobnosti nášho mesta Jánovi Durdíkovi, ktorý patril k 
významným predstaviteľom kultúrneho a spoločenského diania v našom meste, v 
ktorom prežil takmer celý život. Do povedomia sa dostal ako vynikajúci pedagóg 
novomestského gymnázia a dlhoročný kronikár mesta. Po maturite na gymnáziu (1936) 
študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Ako stredoškolský profesor pôsobil  v 
Bratislave, Žiline a od 1.11.1944 na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom. 
Tak ako vysoko bola hodnotená jeho pedagogická práca, významná bola aj jeho 
činnosť mestského kronikára, ktorej sa precízne venoval 50 rokov. Bol členom kultúrnej 
komisie pri MsZ. Získal ocenenie Významná osobnosť Podjavoriny (1997) a Osobnosť 
mesta (2007). Navrhovaný názov: Ulica Jána Durdíka. 

2) Názov nových ulíc v lokalite Pod Kamennou: 
Názvoslovná komisia predkladá názvy podľa rastlinstva (ovocia) typického pre túto 
lokalitu.   
Navrhované názvy sú: Čerešňová ulica, Hroznová ulica, Marhuľová ulica 
a Orechová ulica. Najtypickejšou rastlinou pre túto lokalitu boli jahody. Ulicu Jahodovú 
navrhujeme pomenovať ako prvú ulicu smerom od Tematínskej, kde v súčasnosti 
výstavba nebola schválená. 

 
Navrhované názvy ulíc sú v súlade s § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v 
znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 141/ 2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhl. č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných 
priestranstiev, zodpovedá kodifikovanej podobe štátneho jazyka i štandardizácii geografického 
názvoslovia podľa inštrukcie ÚGKaK SR na štandardizáciu geografického názvoslovia. 
Ing. Vyzváry – MsR s návrhom súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia:  
Bc. Kudlík – som rád, že sa stavajú ulice, ale zaujímalo by ma, kto bol členom komisie na 
názvy ulíc. 
Ing. Mašlonka – komisia je určená vo VZN. 
Bc. Kudlík – rozprával som sa s ľuďmi, ktorí poznajú históriu mesta, poslal som mail  s návrhmi 
ulíc, ktoré vzišli z tejto komunity. Do budúcnosti sa môže zapracovať, aby sa tieto názvy ulíc 
využili. 
Bc. Kudlík – predložil poslanecký návrh, zmeniť názvy navrhovaných: Čerešňová ulica, 
Hroznová ulica, Marhuľová ulica a Orechová ulica na Ulica Modlenická, Západná, 
Veterná, Skautská 
Hlasovanie za návrh Bc. Kudlíka: 
za – 10, proti – 13, zdržali sa – 1, nehlasovali – 0 
Návrh poslanci neschválili. 
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Ing. Vyzváry – predložil poslanecký návrh, aby sa samostatne hlasovalo za Lokalitu Bzinská 
ul. III. etapa a Lokalitu Pod Kamennou. 
Hlasovanie za návrh Ing. Vyzváryho: 
za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
Návrh poslanci jednohlasne schválili. 
Hlasovanie za názov ulice v Lokalite Bzinská ul. III. etapa, Ulica Jána Durdíka: 
za – 24, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0 
Návrh poslanci jednohlasne schválili. 
Hlasovanie za určenie názvov ulíc – Lokalita Pod Kamennou, návrh pôvodný: 
za – 17, proti – 3, zdržali sa – 4, nehlasovali – 0 
Poslanci návrh schválili. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 212/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za – 17, proti – 1, zdržali sa – 6, nehlasovali – 0 
Návrh na schválenie Dodatku č. 5 VZN 3/2008 bol schválený. 
 

 Uznesenie č. 212/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 8 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 

13) Návrh na schválenie Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Nové Mesto nad Váhom č. 9/2016 o miestnych daniach 

 
 
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom: 9 
V reakcii na celospoločenskú situáciu v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie na území 
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 
z 11.03.2020, núdzového stavu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky 
uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15.03.2020, pandémie ochorenia COVID-19 
vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie a na 
základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu a jeho prijatých opatrení, boli 
prevádzky obchodov a služieb (definované opatrením UVZ SR) zatvorené, resp. v súčasnosti 
sú prevádzkované v obmedzenom režime, za dodržania všetkých hygienických 
a epidemiologických opatrení, ktoré napomáhajú zabráneniu šírenia ochorenia Covid-19. 
Tento stav prináša obyvateľstvu, mestám i podnikateľským subjektom nemalé finančné 
výpadky tržieb, ktorými pokrývajú svoje prevádzkové a ostatné náklady. Mesto Nové mesto 
nad Váhom si je vedomé svojej právomoci a ekonomickej stabilite získanej dobrým 
hospodárením, preto sa rozhodlo dotknutým podnikateľským subjektom za účelom pomoci 
a oživenia priestranstiev, poplatok za užívanie verejného priestranstva v období od 1.5 do 
30.9.2020 odpustiť.   
Účinnosť Dodatku sa navrhuje v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta. Naliehavý verejný záujem je daný súčasným stavom a naliehavosťou pomoci pre 
dotknuté subjekty. 
p. Nemšáková – stanovisko KFSM, KFSM s návrhom súhlasí a návrh odporučila schváliť.  
Ing. Vyzváry – MsR s návrhom súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia:  
Ing. Vyzváry – za tento a nasledujúci bod nebudem hlasovať, nakoľko môj rodinný príslušník 
podniká a opatrenia sa ho týkajú. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 213/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 2 
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 VZN 9/2016 bol schválený. 
 
 Uznesenie č. 213/2020-MsZ 
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 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 8 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
 

14) Návrh pomoci podnikateľským subjektom podnikajúcich v nebytových 
priestoroch prenajatých mestom a nim zriadených organizáciách 

 
 
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka 
Materiál je pod poradovým číslom: 11 
Na základe prijatých opatrení ÚVZ SR na zabránenie šírenia vírusu Covid-19 boli od 
13.3.2020, do 21.4.2020, resp 6.5. povinne zatvorené prevádzky obchodov a služieb. Napriek 
prísľubom pomoci s platením nájmu pre podnikateľské subjekty štátom, nebola prijatá žiadna 
legislatíva, ktorá upraví spôsob a formu riešenia pomoci. 
Nájom mesto odpustí na základe žiadosti, ktorej formulár pripraví MsBP, v ktorom bude 
upresnený spôsob finančného vysporiadania medzi prenajímateľom a nájomcom. 
p. Nemšáková – stanovisko KFSM, KFSM s návrhom súhlasí a návrh odporučila schváliť.  
Ing. Vyzváry – MsR s návrhom súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
Diskusia: bez pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 214/2020-MsZ. 
Hlasovanie: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 1, nehlasovali – 2 
Návrh poslanci schválili. 
 
 Uznesenie č. 213/2020-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 9 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

15) Odpovede na pripomienky poslancov  
 
Ing. Mašlonka odpovedal na pripomienky poslancov, ktoré zazneli v rámci bodu rôzne na 7. 
radnom zasadnutí MsZ a nebolo na tieto pripomienky zodpovedané. 
Na dopyt Ing. Košťála, ktorý chcel vedieť aká je návštevnosť bazéna za mesiace január 
a február. Ing. Mašlonka poslancom predložil tabuľku s využitím bazéna. Za mesiac január 
a február bazén využilo 549 plavcov. 
Odpoveď na dopyt občana p. Tobolku – terasy na Ul. 1. mája – odpoveď zaslal výrobno-
technický námestník MsBP s.r.o., z ktorej vyberáme: 

- na domovej schôdzi dňa 7.7.2016 správca v návrhu plánu opráv okrem iného 
navrhoval aj opravu terás, ktoré boli už v r. 2016 rozpadnuté, 

- dňa 22.5.2018 na domovej schôdzi správca informoval o preverených skutočnostiach 
k terasám – terasy nie sú zapísané na LV pri NBP a preto sú vo vlastníctve celého 
bytového domu (tak ako aj strecha) a preto je udržiavacia povinnosť v kompetencii 
všetkých spoluvlastníkov bytov a NBP, 

- dňa 28.5.2019 na domovej schôdzi vlastníci bytov a NBP riešili domového vrátnika, 
opravy balkónov a zábradlia, ktoré sa má realizovať postupne podľa stavu FPÚaO 
domu. Od tej doby žiadne iné rozhodnutie vlastníci neprijali a nenavrhli. 

Tvrdenie, že počas realizácie rozvodov ÚK a budovania OST sa terasy narušili je nepravdivé, 
o čom svedčí aj zápis z domovej schôdze z r. 2016. Oprava terás prestavuje značnú finančnú 
investíciu, no je na vlastníkoch bytov a NBP, aby sa dohodli ako a za čo práce realizovať. 
Správca zabezpečuje rozhodnutia vlastníkov. 
Podnet od občana – poriadok na Trenčianskej ulici – podľa zákona je zodpovedné za 
odstránenie odpadu mesto. Čistenie tam prebehlo niekoľkokrát, TSM pristavili kontajner, ale 
občania, ktorí tam bývajú ho nepoužívajú. V čistení mesto bude pokračovať.                                                                           
                    
 

16) Rôzne 
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 V bode rôzne vystúpili poslanci nasledovne: 
Ing. Urminský – rád by som otvoril tému Zelená voda. Dovolil by som si dnes predniesť moju 
predstavu, ako by sa ZV dala využiť. V prípade, že sa nenájde vhodný súkromný investor, 
ktorý by tam realizoval investičný zámer prospešný pre mesto. Budúce využitie ZV by malo 
byť postavené hlavne na tých úspechoch z minulosti, ktoré ZV mala a na tých dobrých rokoch, 
kedy ZV bola známa. ZV bolo vyhľadávané rekreačné stredisko pre prírodné kúpanie, 
kemping. ZV bola vyhľadávaným miestom pre festivaly, koncerty rôznych žánrov. Myslím si, 
že toto je vhodná cesta, ktorou by sa mala ZV uberať. ZV by mala byť v budúcnosti miestom 
pre organizovanie festivalov, koncertov a kultúrnych akcií v otvorených priestoroch. Môže to 
byť spojené s kempovaním a tiež s možnosťou kúpania v prírodnom jazere, a poskytovania 
základných služieb. Mimo letnej sezóny by ZV mohla slúžiť rybárom, skautom, športovcom, 
ale aj pre občanom na vychádzky do prírody a vode. Toto je môj pohľad, ako by sa ZV dala 
využiť za minimálne investície zo strany mesta a k prospechu všetkých novomešťanov a ľudí 
k okolia. 
p. Kolesár – naviažem na kolegu, keď otvoril tému ZV, že či by bolo možné od predstaviteľov 
mesta podať nejaké technické informácie čo sa týka prevzatia ZV. Ako to prebiehalo, čo z toho 
vyplynuli nejaké prípadné ďalšie spory, čo v najbližšom období musí mesto urobiť. 
Ing. Trstenský – v marci prebehlo späťvzatie majetku, ktoré mesto prenajalo firme BOLT s.r.o. 
na ZV. Bol podpísaný protokol, skupina zamestnancov mesta tento majetok preberala naspäť. 
Prebehli rokovania s firmou BOLT s.r.o., pripomenuli sme si znalecké posudky, ktoré boli 
robené v minulosti. Výstup je ten, že som napísal spoločnosti BOLT s.r.o., že by sa mal 
vypracovať znalecký posudok, ktorý by bol spracovaný v tomto období r. 2020, aby sme mali 
relevantné údaje. Na základe návrhu p. poslanca Vojteka som v liste odporučil, aby znalecký 
posudok vypracoval Ústav súdneho inžinierstva v Žiline, ktorý je na to oprávnený vypracovať 
takýto posudok. Očakávam, že v tomto týždni spoločnosť BOLT s.r.o. sa k tomu vyjadrí či 
súhlasí, alebo nie. Následne by sme oslovili Ústav súdneho inžinierstva v Žiline, či je schopný 
spracovať takýto objektívny znalecký posudok na stav, ktorý je v roku 2020. Budem určite 
preferovať dohodu, ako súdny spor, čo je proces zdĺhavý. Ďalej v liste som oslovil p. Zelenaya, 
že na ZV je investičný majetok, ktorý vybudoval p. Zelenay, navrhol som mu, či tento majetok 
je schopný počas tejto letnej sezóny prenajať mestu, alebo tretej osobe. Očakávam odpoveď, 
aby sme zabezpečili nejaký život na ZV, do takej miery, ako bude možné. 
Okrem kosenia a zberania odpadkov by som bol rád, keby sa nám podarilo prenajať náš 
majetok niektorému z podnikateľov, ktorý by sa prihlásil do súťaže na tento majetok do dvoch 
týždňov, aby sme druhú polovicu júna zachytili, aspoň čo sa týka poskytovania služieb. 
Menej dôležité je, ako pôjdeme ďalej so ZV. Môj návrh je ten, že by sme vypísali tento rok 
verejnú súťaž na vybudovanie aquaparku na ZV v rozsahu druhej zmeny ÚP. Pôjde o to, aby 
sme zistili, či aquapark na ZV má šancu. Ak bude súťaž neúspešná, potom tu bude priestor 
na to, aby mesto hľadalo iné riešenie využitia ZV. 
Ing. Vidlička – je zámer mesta aj trochu renovovať ZV už počas obdobia riešenia súťaže ? 
Dôkladnejšie to vyčistiť, urobiť lavičky, skultúrniť prostredie, aby bolo pre ľudí atraktívnejšie, 
aby pomohlo službám, ktoré sú na ZV, napr. hotel Perla.  
Ing. Trstenský – myslíte celý areál, či len areál ZV ? 
Ing. Vidlička – len to, čo patrí mestu. 
Ing. Trstenský – toho času sa robí osvetlenie celého areálu, urobili sme polozapustené 
kontajnery za 30 tis. eur, dve kontajnerové stánia. ZV postupne budujeme.  
Ing. Antalová – chcem sa spýtať, v akom časovom horizonte bude ukončený kruhový objazd 
pri kasárňach ? 
Ing. Trstenský – vzhľadom k tomu, že mesto nie je investor to nevieme presne, ale z tých 
informácií, ktoré mesto má, dúfam, že v júli to bude otvorené. 
Ing. Antalová – sú tam vedenia, ktoré vedú vzduchom, tie sa nebudú riešiť ? 
Ing. Trstenský – je tam jeden stĺp v strede, ten by mali odstrániť. 
Ing. Mašlonka – chcem sa vrátiť k bodu 8, kde zazneli rôzne výhrady, že mesto nepomáha 
počas krízy. Cez FB a aplikáciu mesta išli informácie takmer všetky. Vyvarovali sme sa toho, 
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aby sme nespôsobili paniku, preto všetky informácie neboli zverejnené. Práve v tejto dobe 
informácie na povzbudenie občanov, ktoré vychádzali, boli posunuté občanom. 
JUDr. Vavrinčík – oslovil som vo februári viac ako 80 podnikateľských subjektov na Slovensku, 
že ZV bude k dispozícií, že ak by mali podnikateľský zámer, aby sa priamo ozvali mestu, alebo 
mne. Mne sa ozvali traja podnikatelia, viem, že na ZV sú stále problémy s odovzdaním 
majetku. Chceli, že keď sa to dorieši, aby som im dal informáciu, keď sa situácia vyrieši. 
Poprosím cez mail či FB, aby ste nás informovali. Chcem sa opýtať, prečo sa tam nerealizovala 
beach hala. Či mesto plánuje na Bzinskej postaviť halu. 
Ing. Trstenský – myslím si, že investícia nie je efektívna, nakoľko vybudovať halu nie je 
jednoduché a 100 tis. eur na to nestačí a pritom využiteľnosť je jednoúčelová. To, že 
olympijský výbor ponúkal 100 tis. eur, chýbalo by ďalších 100 – 150 tis. eur. Z hľadiska 
efektivity vynaložených prostriedkov sme dospeli k tomu, že za týchto podmienok, v tejto fáze, 
hala nebude. 
JUDr. Vavrinčík – ešte otázka k MsBP. V Stavoindustrii bolo poškodených 5 dverí, žiadali 
správcu, aby ich vymenil a ten povedal, že nemajú peniaze. Čo sa týka záhradkára, tam boli 
nejaké námietky voči popraskaným stenám. MsBP ich odkázal na mesto. 
Ing. Trstenský – čo sa týka dverí, zabezpečím Vám odpoveď. Je to otázka na riaditeľa MsBP. 
Čo sa týka záhradkára, budovu má mesto zámer predať, z dôvodu, aby sme do rekonštrukcie 
nemuseli investovať peniaze. Je možné, že technický stav budovy je zlý. 
Mgr. Vojtek – zajtra na atletickom štadióne sa koná tréning reprezentantov SR, kde bude 
niekoľko reprezentantov, bude to cca od 12,00 hod. do 14,00 hod. Týmto pozývam vedenie 
mesta, poslancov, aby sa prišli pozrieť. Bude tam aj Tomáš Grajcarík.  
Ing. Vyzváry – ako to vyzerá s rekonštrukciou asfaltového ihriska na ZŠ Tematínska a druhá 
otázka je, že či sa mestu podarilo nájsť nejakého dopravného projektanta na riešenie dopravy. 
Či projekty, ktoré sa schvaľovali sa riešia. 
Ing. Trstenský – ihrisko na Tematínskej je vyasfaltované, treba ešte natrieť stĺpy a natiahnuť 
nové sitá. 
Odpoveď na dopraveného projektanta doručím aj so zoznamom ulíc na rekonštrukciu. 
 
 

17) Záver 
 

 
Ing. Trstenský – ukončil bod rôzne, zároveň zablahoželal p. poslancovi Vidličkovi k uzatvoreniu 
manželstva s prianím všetkého dobrého, ukončil zasadnutie MsZ a poďakoval prítomným za 
účasť na 8. riadnom zasadnutí MsZ. 
 
 
 
 
 
        Ing. Jozef   T r s t e n s k ý  
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