Zápisnica
z 10. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad
Váhom, konaného dňa 31. marca 2022
__________________________________________________________________________
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: JUDr. Vladimír Fraňo LL.M., Mgr. Jaroslav Košťál, Ing. Viera Vienerová,
Bc. Ján Kudlík

Program:
Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
Voľba návrhovej komisie
Zrušenie uznesenia č. 405/2021-MsZ a nahradenie novým uznesením
Dodatok č. 1 VZN č. 3/2021 o určení školských obvodov základných škôl, o určení
miesta a času zápisu do základnej školy a o určení spádovej materskej školy
5. Upozornenie prokurátora Pd 7/22/3304-4
6. Záver
1.
2.
3.
4.

10. 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 10. mimoriadne zasadnutie MsZ, privítal poslancov
a ostatných prítomných. Na začiatku rokovania sa zaprezentovalo 18 poslancov Mestského
zastupiteľstva a 2 poslanci Mgr. Pavlíček Ján a Mgr. Malec Tomáš, Phd., pre technické
problémy sa prezentovali ústne a aj ich hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo ústne.
JUDr. Filip Vavrinčík sa pripojil neskôr. Z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva sa
ospravedlnili všetci neprítomní poslanci. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné.
Primátor mesta Ing. Trstenský určil za overovateľov zápisnice poslancov p. Martina Kolesára
a Ing. Tomáša Urminského. 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 10. mimoriadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom.
Hlasovanie o programe rokovania: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1.
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Ing. Trstenský konštatoval, že program rokovania 10. mimoriadneho zasadnutia MsZ bol
schválený.
Uznesenie č. 456/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 19 poslancov)

2. Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda:
Mgr. Ján Pavlíček
Členovia:
Ing. Růžičková Eva
p. Tatiana Tinková
Zo strany poslancov neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 20, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 1.
Poslanci návrh schválili.
Uznesenie č. 457/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)

3. Zrušenie uznesenia č. 405/2021-MsZ a nahradenie novým uznesením
Návrh predložil: Ing. Rastislav Petkanič
Materiál je pod poradovým číslom: 1
Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom konané dňa 7. decembra 2021 prijalo
uznesenie č.405/2021–MsZ
súvisiace s realizáciou financovania predmetu výstavby
v projekte Prestavba objektu súp.č. 3160 na zariadenie pre seniorov Nové Mesto nad Váhom.
Mesto Nové Mesto nad Váhom podalo žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB na účel Výstavba zariadenia sociálnych služieb. Žiadosti po posúdení na Okresnom úrade Trenčín boli
zaevidované na ŠFRB pod číslami 50/2022 a 51/2022 a posúdené v zmysle zákona č. 150/
2013 Z.z. o Štátnom fond rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Pri posudzovaní boli
zistené nezrovnalosti v počte obytných miestností budúceho zariadenia oprávňujúcich výpočet
výšky úveru pre technickú vybavenosť nesprávnym započítaním izolačných miestností do
kategórie obytných miestností. Tento stav znamená zmenu výšky úveru na financovanie
technickej vybavenosti z pôvodnej výšky 88 350,- eur na výšku 73 680,- eur a zmenu výšky
vlastných zdrojov na financovanie technickej vybavenosti z 41 893,- eur na výšku 58 843,- eur
. V tejto súvislosti sa musí zmeniť príslušné uznesenie schvaľujúce predloženie žiadosti ,
spôsob financovania a vyčlenenie vlastných zdrojov v rozpočte mesta na financovanie
technickej vybavenosti prislúchajúcej v stavbe zariadenia pre seniorov.
Zároveň boli v Znaleckom posudku formálne chyby pri písaní výmery pozemkov oproti údajom
na liste vlastníctva a tým pádom aj uznesenie týkajúce sa zabezpečenia záväzku záložným
právom v prospech ŠFRB. Ostatné parametre financovania ostávajú nezmenené. Doručením
schválených uznesení budú splnené zákonné podmienky pre prípravu úverovej zmluvy
podmieňujúcej začatie výstavby zariadenia pre seniorov.
Diskusia: bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 458/2022-MsZ.
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Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 458/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 21 poslancov)

4. Dodatok č. 1 VZN č. 3/2021 o určení školských obvodov základných škôl,
o určení miesta a času zápisu do základnej školy a o určení spádovej
materskej školy
Návrh predložil: Mgr. Dušan Hevery
Materiál je pod poradovým číslom: 2
Týmto dodatkom všeobecne záväzného nariadenia sa menia a dopĺňajú školské obvody
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tak, že z obvodu ZŠ Odborárska ulica sa
presúvajú do iných obvodov nasledovné ulice:
- do školského obvodu ZŠ, Tematínska ul.: Ul. J. Kréna - súpis. čísla 6310 až 6313 a Bzinská
ul.
- do školského obvodu ZŠ, Ul. kpt. Nálepku: Trenčianska ulica a Ul. čsl. armády
Dôvodom
úpravy školských
obvodov je
proporcionálne rozmiestnenie detí
z marginalizovaných komunít do základných škôl v záujme optimalizácie podmienok na
vzdelávanie a výchovu týchto detí, ich integrácia do prostredia majoritnej komunity
a eliminácia rizík prípadnej segregácie detí z marginalizovaných komunít.
Pri zmene školských obvodov sa prihliada na počet detí z marginalizovaných komunít
v jednotlivých lokalitách mesta i na primeranosť vzdialenosti príslušnej lokality od základnej
školy, v ktorej sa má zabezpečovať základné vzdelávanie.
Diskusia: bez pripomienok
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 459/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 459/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2
(mandátová správa – prítomných 21 poslancov)

5. Upozornenie prokurátora Pd 7/22/3304-4
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka
Materiál je pod poradovým číslom: 3
Na 20-tom riadnom zasadaní MsZ bola podaná informáciu o upozornení prokurátora na
porušenie § 18a ods. 2, 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení pri stanovení lehoty
a spôsobu odovzdania prihlášok kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra (popis v prílohe kópia upozornenia).
Na základe tel. komunikácie s prokuratúrou, k upozorneniu nepostačuje podanie informácie
MsZ a upozornenie zodpovedných pracovníkov MsÚ, ale je potrebné k upozorneniu prijať
uznesenie, tak ako je naformulované.
Diskusia: bez pripomienok
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Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 460/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 460/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3
(mandátová správa – prítomných 21 poslancov)

6. Záver
Ing. Trstenský poďakoval všetkým za účasť na 10. mimoriadnom zasadnutí MsZ a zasadnutie
MsZ ukončil.

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

Overovatelia:
p. Martin Kolesár

........................................................

Ing. Tomáš Urminský ........................................................

Zapísala: Ivana Madarová
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