
1 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 12. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad 
Váhom, konaného dňa 26. apríla 2022 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní:  Mgr. Jaroslav Košťál, p. Viera Nemšáková, JUDr. Vladimír Fraňo LL.M., Bc. 
Ján Kudlík, MUDr. Marián Mora, Mgr. Ján Vojtek 
 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Investičný zámer mesta realizovať výstavbu zariadenia sociálnych služieb 

„Prestavba objektu súp.č.1639 na zariadenie pre seniorov, Nové Mesto nad Váhom“ 
na základe zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby - schválenie podmienok  k 
poskytnutiu podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania  

4. Záver 

 

  

1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie 
programu  
 

Primátor mesta Ing. Trstenský otvoril 12. mimoriadne zasadnutie MsZ, privítal poslancov 
a ostatných prítomných. 12. mimoriadne zasadnutie MsZ sa konalo online, formou 
videokonferencie. Na začiatku rokovania sa zaprezentovalo 18 poslancov Mestského 
zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Primátor mesta Ing. Trstenský 
určil za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Milana Špánika a MUDr. Jána Hendricha. 
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 12. mimoriadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom. 
 
Hlasovanie o programe rokovania: za – 17, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1. 
Ing. Trstenský konštatoval, že program rokovania 12. mimoriadneho zasadnutia MsZ bol 
schválený. 
 
 Uznesenie č. 464/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 17 poslancov) 
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2. Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  
          
Predseda:        Ing. Kopunec Daniel 
Členovia:         Mgr. Malec Tomáš, PhD. 
                       Ing. Růžičková Eva 

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

Uznesenie č. 465/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 19 poslancov) 
       
 

3. Investičný zámer mesta realizovať výstavbu zariadenia sociálnych služieb 
„Prestavba objektu súp.č.1639 na zariadenie pre seniorov, Nové Mesto 
nad Váhom“ na základe zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby - schválenie 
podmienok  k poskytnutiu podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania  

 
Návrh predložil: Ing. Rastislav Petkanič 
Materiál je pod poradovým číslom: 1 
 
Mesto Nové Mesto nad Váhom po podaní žiadosti o financovanie výstavby ZPS a jej posúdení 
obdržalo oznámenie , že po doručení uznesenia MsZ na ŠFRB s odsúhlasením zriadenia 
záložného práva v prospech ŠFRB predmetného pozemku č. 3666/4,evidovaného  na liste 
vlastníctva č. 3160 v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, bude obratom zaslaný návrh úverovej 
zmluvy k žiadosti č. 50/2022 a 51/2022 - Prestavba objektu súp. č. 1639 na zariadenie pre 
seniorov, Nové Mesto nad Váhom. Jedná sa o susediaci  pozemok pri objekte Zimného 
štadióna ktorým mesto ručí počas čerpania úveru na výstavbu ZPS.  Mesto Nové Mesto nad 
Váhom má záujem zrealizovať  výstavbu zariadenia sociálnych služieb, ktoré postaví v roku  
2022 stavebník –   spoločnosťou IZOTECH Group spol. s r.o., so sídlom Piešťanská 1185/25 
, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, za podmienok v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. 
o ŠFRB v znení zákona č. 276/2015 Z.z.   a v súlade so súvisiacimi  vyhláškami 
a nariadeniami, resp. s platnou legislatívou v čase podania žiadostí a za podmienky, že mesto 
Nové Mesto nad Váhom získa na výstavbu zariadenia sociálnych služieb a súvisiacej 
technickej vybavenosti finančné prostriedky zo štátnej podpory formou úveru zo ŠFRB.  

Diskusia: bez  pripomienok 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 466/2022-MsZ. 
 
Hlasovanie o uznesení: za – 18, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 466/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 18 poslancov) 
 
 
 
 



3 
 

      4.  Záver 
 
Ing. Trstenský poďakoval všetkým za účasť na 12. mimoriadnom zasadnutí MsZ a zasadnutie 
MsZ ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Overovatelia: 
 
Ing. Špánik Milan            ........................................................ 
 
 
MUDr. Hendrich Ján  ........................................................ 
 
 
 
 
Zapísala: Ivana Madarová 


