Zápisnica
z 9. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad
Váhom, konaného dňa 8. februára 2022
__________________________________________________________________________
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: MUDr. Matej Bielik, JUDr. Vladimír Fraňo LL.M., p. Martin Kolesár, Mgr.
Jaroslav Košťál, Mgr. Ján Pavlíček, Ing. Milan Špánik, Mgr. Ján Vojtek
Prizvaní:

riaditelia a zástupcovia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, zástupca veliteľa
MsP

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
2. Voľba návrhovej komisie
3. Návrh na odpustenie nájomného za obdobie 3. vlny pandémie COVID-19 pre
podnikateľské subjekty, ktoré majú prevádzky zriadené v nebytových priestoroch vo
vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom
4. Informácia o vzdaní sa poslaneckého mandátu vo volebnom obvode č. 3
5. Informácia o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ vo volebnom obvode č. 3
6. Záver

9. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom sa
konalo online formou videokonferencie.

1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie
programu
Primátor mesta Ing. Trstenský otvoril 9. mimoriadne zasadnutie MsZ, privítal poslancov
a ostatných prítomných. Na začiatku rokovania sa zaprezentovalo 17 poslancov Mestského
zastupiteľstva, Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Primátor mesta Ing. Trstenský
určil za overovateľov zápisnice poslancov Bc. Jána Kudlíka a Ing. Daniela Kopunca.
Zapísaním zápisnice bola poverená p. Ivana Madarová, zamestnankyňa MsÚ.
Svoju účasť na zasadnutí oznámili zástupcovia hromadných informačných prostriedkov: Televízia
Pohoda Nové Mesto nad Váhom.
Návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva bol v súlade s § 12 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli
i webovom sídle mesta. Rovnako ho mali k dispozícii i poslanci.
Nakoľko k programu rokovania neboli vznesené žiadne návrhy, primátor mesta Ing. Trstenský
požiadal prítomných o hlasovanie o programe rokovania 9. mimoriadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom.
Hlasovanie o programe rokovania: za – 16, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali - 1
Ing. Trstenský konštatoval, že program rokovania 9. mimoriadneho zasadnutia MsZ bol
schválený.
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Uznesenie č. 424/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 16 poslancov)

2. Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda:
Mgr. Tomáš Malec, PhD.
Členovia:
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
p. Tatiana Tinková
Zo strany poslancov neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 17, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0.
Poslanci návrh schválili.
Uznesenie č. 425/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 17 poslancov)

3. Návrh na odpustenie nájomného za obdobie 3. vlny pandémie COVID-19
pre podnikateľské subjekty, ktoré majú prevádzky zriadené v nebytových
priestoroch vo vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka
Materiál je pod poradovým číslom: 1
Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MHSR“) zverejnilo výzvu na predkladanie žiadosti o
Dotáciu na úhradu nájomného za obdobie sťaženého užívania nebytových priestorov počas
3.vlny pandémie COVID-19.
Určujúcim faktorom pre stanovenie obdobia sťaženého užívania nebytových priestorov sú
opatrenia prijaté:
 orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (opatrenia a vyhlášky ÚVZ SR)
 zriaďovateľmi škôl, školských zariadení, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR
 vládou SR.
Obdobím sťaženého užívania sa rozumie obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu
nájmu znemožnené:
▪ povinným uzavretím prevádzky
▪ podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu
▪ podstatne obmedzené zákazom vychádzania verejnosti z dôvodu prijatia obmedzenia
slobody pohybu a pobytu.
Obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu za obdobie 3.vlny pandémie je pre druhy
prevádzok v jednotlivých okresoch SR definované MHSR od 20.9.2021 do 18.1.2022. Pre
prevádzky v meste Nové Mesto nad Váhom, je toto obdobie od 8.11.2021 (kedy v rámci
COVID automatu okres Nové Mesto nad Váhom prešiel do čiernej farby) do 18.1.2022. Výška
dotácie MHSR na nájomné je vo výške zľavy dohodnutej medzi prenajímateľom a nájomcom,
max. vo výške 50% predpísaného nájmu.
Diskusia: bez pripomienok.
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Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 426/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 17, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 426/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 17 poslancov)

4. Informácia o vzdaní sa poslaneckého mandátu vo volebnom obvode č. 3
Návrh predložil: Ing. Dušan Današ
Materiál je pod poradovým číslom: 2
Dňa 28.1.2022 pod číslom 1264/2022 podateľňa MsÚ zaevidovala vzdanie sa poslaneckého
mandátu poslanca MsZ Mgr. Petra Baču za VO č.3. V zmysle §25 ods. 2 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslanca zanikol ku dňu
31.1.2022.
Diskusia: bez pripomienok
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 427/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 17, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 427/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 17 poslancov)

5. Informácia o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ vo volebnom obvode
č. 3
Návrh predložil: Ing. Dušan Današ
Materiál je pod poradovým číslom: 2
Na základe vzdania sa poslaneckého mandátu v zmysle §25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo volebnom obvode č.3, primátor mesta
Nové Mesto nad Váhom podľa § 192, ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámil na úradnej tabuli mesta
Nové Mesto nad Váhom nastúpenie náhradníka vo volebnom obvode č.3, ktorým sa na
základe zápisnice mestskej volebnej komisie zo dňa 10.11.2018 stal MUDr. Ján Hendrich,
SMER – sociálna demokracia, so ziskom 377 platných hlasov.
Diskusia: bez pripomienok
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 428/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 17, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 428/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2
(mandátová správa – prítomných 17 poslancov)
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6. Záver
Ing. Trstenský poďakoval všetkým za účasť na 9. mimoriadnom zasadnutí MsZ a zasadnutie
MsZ ukončil.

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

Zapísala: Ivana Madarová
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