Zápisnica
z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného
dňa 18. januára 2022
__________________________________________________________________________
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: Mgr. Tomáš Malec PhD., Mgr. Peter Bača
Prizvaní:

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

Program:
1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie
programu
2. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
3. Nakladanie s majetkom mesta
4. Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
cirkevnej materskej školy a cirkevných školských zariadení
5. Voľba hlavného kontrolóra mesta Nové Mesto nad Váhom
6. Odpovede na pripomienky poslancov
7. Rôzne
8. Záver

1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie
programu
Primátor mesta Ing. Trstenský otvoril 19. zasadnutie MsZ, privítal poslancov a ostatných
prítomných. Na začiatku rokovania sa zaprezentovalo 21 poslancov Mestského zastupiteľstva,
Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Z neúčasti na
rokovaní mestského
zastupiteľstva sa ospravedlnil Mgr. Tomáš Malec PhD., Mgr. Peter Bača. MUDr. Matej Biellik
a JUDr. Filip Vavrinčík sa prezentovali neskôr. Primátor mesta Ing. Trstenský určil za
overovateľov zápisnice poslancov MUDr. Mariána Moru a Ing. Evu Růžičkovú. Zapísaním
zápisnice bola poverená p. Ivana Madarová, zamestnankyňa MsÚ. Hovorcom MsR pre 19.
zasadnutie MsZ bol určený p. Miroslav Ostrenka.
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 19. riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom.
Hlasovanie o programe rokovania: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali - 0
Ing. Trstenský konštatoval, že program rokovania 19. Z MsZ bol schválený.
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Uznesenie č. 415/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 21 poslancov)

2. Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda:
Ing. Mário Vyzváry
Členovia:
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
Mgr. Jaroslav Košťál
Zo strany poslancov neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 21, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0.
Poslanci návrh schválili.
Uznesenie č. 416/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 21 poslancov)

Voľba volebnej komisie
Primátor mesta Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie volebnej komisie:
Predseda:
Ing. Tomáš Urminský
Členovia:
Mgr. Ján Vojtek
Ing. Miroslav Vidlička
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. 417/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)

3. Nakladanie s majetkom mesta
Návrh predložila: Mgr. Tatiana Šusteková
Materiál je pod poradovým číslom: 1

A. Predaj majetku mesta
a) Návrh na schválenie prevodu majetku mesta, ako prípadu hodného osobitného
zreteľa - zámena pozemkov medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a spoločnosťou
SETALIA PARK, s. r. o.
Mesto predkladá návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta,
v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa
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Zásad hospodárenia s majetkom mesta zámenu pozemkov medzi Mestom Nové Mesto nad
Váhom a spoločnosťou SETALIA PARK, s. r. o., so sídlom Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194,
Stará Turá, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku bol schválený Mestským zastupiteľstvom
uznesením č. 401/2021-MsZ zo dňa 07. decembra 2021, ako prevod majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Uvedený návrh zámeny pozemkov vychádza z potreby riešenia revitalizácie centrálnej
mestskej zóny / ďalej len CMZ/. Revitalizáciou lokality Haškova- Komenského- Hurbanova
mesto vytvorí optimálny nástroj celkového rozvoja CMZ pre svoje investičné zámery, ako aj
pre zámery súkromných investorov spojené s rekonštrukciami a modernizáciami existujúcich
nehnuteľností v CMZ. K uskutočneniu zámeru revitalizácie CMZ je bezpodmienečne nutné
vytvoriť podmienky na dopravné napojenie a predovšetkým parkovanie a statickú dopravu.
Zámena pozemkov umožní prepojenie z centra mesta okruhom z Ul. Komenského na Ul. J.
Hurbana, čím sa vytvorí aj predpoklad pre výstavbu moderného parkovacieho domu
a potrebnej energetickej infraštruktúry pre celú zónu (nová trafostanica vo vnútrobloku,
nabíjacie stanice pre elektromobily v parkovacom dome, posilnenie nedostatočných
distribučných rozvodov elektriny...)
Problém revitalizácie CMZ a návrhy riešenia dopravy a parkovania je podrobne riešený
v materiáli, ktorý spracoval Ing. Rastislav Petkanič. Tento bol prerokovaný v komisii výstavby,
investícií a územného rozvoja mesta, v komisii pre ochranu životného prostredia a taktiež
v komisii dopravy. Vo všetkých uvedených komisiách bolo v plnom rozsahu doporučené
pokračovať v prípravných prácach a posunúť zámer do projektovej fázy. Materiál predložený
v komisiách tvorí prílohu č.1 tohto návrhu.
V rámci prípravy revitalizácie je predovšetkým potrebné riešiť vlastníctvo k pozemkom v tejto
lokalite. Na základe rokovaní so spoločnosťou SETALIA PARK s.r.o., ktorá je vlastníkom
pozemkov v tejto lokalite, je táto spoločnosť pripravená poskytnúť mestu pozemky, ktoré sú
v jej vlastníctve zámenou za pozemky na Hviezdoslavovej ulici, ktoré sú vo vlastníctve mesta.
Zámenou pozemkov sa vytvoria podmienky nielen pre vybudovanie parkovacieho domu
a revitalizáciu CMZ, ale aj pre rekonštrukciu a modernizáciu starého obchodného domu,
bývalého OD COOP Jednota, ktorého stav nezodpovedá súčasným podmienkam
požadovaných zákazníkmi a jeho významu pre CMZ. Pozemky, ktoré spoločnosť žiada
zameniť sú v tesnej blízkosti objektu a v súčasnosti sú súčasťou areálu bývalého OD Jednota
ako zásobovací dvor. Pozemky sú historicky súčasťou celého areálu obchodného domu
a podmieňujú jeho fungovanie. Navrhovaná zámena na strane spoločnosti SETALIA PARK,
s.r.o. vytvorí podmienky pre modernizáciu a rozšírenie obchodných priestorov a služieb
v samotnom obchodnom centre a vybudovanie nových parkovacích miest pre návštevníkov. /
Spoločnosť SETALIA PARK, s. r. o. je vlastnícky prepojená so spoločnosťou DOMNASTAN s.
r. o./.
1.
Spoločnosť SETALIA PARK, s. r. o. je vlastníkom pozemkov, zapísaných v LV č. 3163
- parcela registra C KN č. 4367 o výmere 135 m² ,
- parcela registra C KN č. 4368 o výmere 81 m²,
- parcela registra C KN č. 4376 o výmere 290 m²,
- dom súpis č. 765 na parcele registra C KN č. 4376,
- novovytvorená parcela registra C KN č. 4365/3 o výmere 430m².
Pozemku spolu o výmere 936 m².
Parcela registra C KN č. 4367 o výmere 135 m² a parcela registra C KN č. 4368 o výmere
81 m² boli ocenené znaleckým posudkom č.27/2021 vypracovaným znalkyňou Ing. Elenou
Trnkovou na sumu 36.900,00 €.
Parcela registra C KN č. 4376 o výmere 290 m² a dom súpis č. 765 na parcele registra C KN
č.4376 boli ocenené znaleckým posudkom č.25/2021 vypracovaným znalkyňou Ing. Elenou
Trnkovou na sumu 39.700,00€.
Novovytvorená parcela registra C KN č. 4365/3 o výmere 430m² bola ocenená znaleckým
posudkom č.100/2020 vypracovaným znalkyňou Ing. Elenou Trnkovou na sumu 40 000,-€ .
Spolu hodnota zamieňaných nehnuteľností činí 116.600,00€ .
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2.
Mesto Nové Mesto nad Váhom je vlastníkom pozemkov zameraných Geometrickým plánom
č. 520/2020 zo dňa 16.04.2021, vyhotoveným spoločnosťou GEPOS s.r.o. Ing. Rastislav
Mikláš, označený ako:
- parcela registra C KN 4534/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 841 m², ktorá bola
odčlenená z pôvodnej parcely registra C KN č. 4534/1 zastavaná plocha a nádvorie,
- parcela registra C KN č. 4534/30 ostatné plochy o výmere 325 m², ktorá bola odčlenená
z pôvodnej parcely registra C KN č. 4534/4 ostatná plocha, obe parcely spolu o výmere 1.166
m².
Pozemky parcela registra C KN č. 4534/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 841 m² a
parcela registra C KN č. 4354/30 ostatné plochy o výmere 325 m², boli ocenené znaleckým
posudkom č. 89/2021 vypracovaným znalcom Ing. Igorom Ištokom na sumu 109.000,00€.
Pozemky spolu o výmere 1.166 m².
Spolu hodnota zamieňaných nehnuteľností činí 109.000,00€ .
Mesto navrhuje zameniť nehnuteľnosti špecifikované v bode 1. v hodnote 116.600,00€
vo vlastníctve spoločnosti SETALIA PARK, s. r. o. za nehnuteľnosti špecifikované
v bode 2. vo vlastníctve mesta v hodnote 109.000,-€. tak, že žiadna zo zamieňajúcich
strán druhej strane nič nedopláca.
Situačné plány sú prílohou č.2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Pozemky ktoré získa Mesto od spoločnosti SETALIA PARK, s.r.o. , sú nevyhnutné pre projekt
revitalizácie priľahlých ulíc Námestia Slobody, nakoľko tieto susedia s mestskými pozemkami
a mesto tak, výhľadovo získa ucelenú využiteľnú plochu pre realizáciu budúcich zámerov
uvedených v materiáli „ Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Nové Mesto nad Váhom,
Lokalita Haškova- Komenského- Hurbanova – Návrh riešenia“.
Pozemky, ktoré získa spoločnosť SETALIA PARK, s. r. o. využije na rekonštrukciu
a modernizáciu starého obchodného domu, bývalého OD COOP Jednota, v súlade s novým
projektom odsúhlaseným v orgánoch mesta Zámena pozemkov vytvára synergický efekt pre
radikálnu obnovu a modernizáciu významnej mestskej zóny, prinesie nový impulz pre oživenie
tejto časti mesta a predovšetkým to bude pre mesto dlhodobo vratná investícia ktorá sa bude
splácať prenájmom parkovacích miest. Zároveň novými užívateľmi budúcich bytových
jednotiek sa zvýši atraktivita tejto zóny pre služby a podnikanie.
V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce. Navrhujeme, aby Mestské
zastupiteľstvo tento prevod, zámenu vlastníctva schválilo ako prípad hodný osobitného
zreteľa, o ktorom rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Zámer previesť majetok týmto spôsobom sa zverejňuje na dobu 15 dní pred schvaľovaním
prevodu Mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.
Diskusia: bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 418/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 418/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
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b) Informácia o zámere prevodu nehnuteľného majetku zámenou medzi Trenčianskym
samosprávnym krajom / ďalej len TSK/ a mestom.
Trenčiansky samosprávny kraj sa dlhodobo snaží riešiť potrebu majetkovoprávneho
vysporiadania pozemkov pod cestami v meste Nové Mesto nad Váhom prostredníctvom
zámeny prevodom trvale prebytočného majetku vo vlastníctve TSK v súlade s ust. § 9a ods.
8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. V tejto stratégii ponúka mestu nehnuteľnosti
v záujme zabezpečenia ich lepšieho využitia pre potrebu plnenia úloh samosprávy mesta Nové
Mesto nad Váhom.
a) Mesto Nové Mesto nad Váhom je vlastníkom nehnuteľného majetku - pozemkov
nachádzajúcich sa v meste Nové Mesto nad Váhom , v okrese Nové Mesto nad Váhom :
jedná sa o pozemky pod cestami II. a III. triedy: na uliciach Odborárska, Holubyho,
Klčové, J. Kollára, Štúrova, Čachtická – cesta II/504, privádzač na diaľnicu – II/515,
Tehelná – III/1220 a Bzinská ul. III/1230. Celková výmera pozemkov je približne cca 45.700
m² , tieto budú presne vyčlenené geometrickými plánmi, po odsúhlasení TSK.
b) Trenčiansky samosprávny kraj je vlastníkom tohto nehnuteľného majetku v okrese Nové
Mesto nad Váhom , v meste Nové Mesto nad Váhom , v k. ú. Nové Mesto nad Váhom:
stavba súpis. č. 428 na Športovej ul. ( Stredná odborná škola obchodu a služieb, ďalej
len SOŠ ),
pozemky prislúchajúce k stavbám spolu o výmere 4.212 m² ( príloha 1).
Pozemky na Čachtickej ulici v areáli TSK( SOŠ ) o výmere cca 6.700 m², vrátane budov
( dielní) na nich sa nachádzajúcich ( príloha 2).
Predmetom zámeny budú nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta špecifikované v bode a) za
nehnuteľnosti vo vlastníctve TSK špecifikované v bode b).
Nehnuteľnosti vo vlastníctve TSK majú veľký strategický význam pre rozvoj mesta a zámena
bude znamenať ekonomický, ale ja mestotvorný impulz.
V prípade SOŠ sa môžu vytvoriť okamžité podmienky pre elimináciu problémov s nedostatkom
školských plôch a vytvorenie dostatočnej rezervy aj pre budúcnosť v komplexne zariadenom
objekte.
V prípade areálu SOŠ Čachtická ulica je v úvahe vybudovanie komplexu ubytovacích
zariadení pre podporu zamestnanosti a stability pracovných síl v meste a okolí. Samotná
investícia by bola koncipovaná na využití finančnej podpory zo ŠFRB pre výstavbu
ubytovacích domov a prislúchajúcej technickej vybavenosti, čím by mesto koncepčne malo
vyriešenú otázku, ktorá je pre jeho obyvateľov veľmi citlivá.
Zámena sa navrhuje v predpokladanom objeme cca 950.000 eur. Výška prípadného
finančného vyrovnania zo strany mesta Nové Mesto nad Váhom bude závisieť od veľkosti
plochy z areálu na Čachtickej ulici, kde pre investičný zámer potrebujeme cca 6.400 m² .
Predpokladaná cena za objekt SOŠ na Športovej ulici je 510.000 eur.
Návrh materiálu sa predkladá z dôvodu odsúhlasenia zamýšľaného zámeru a v prípade jeho
odsúhlasenia sa bude pokračovať v zabezpečení ďalších úkonov tak, aby materiál mohol byť
komplexne schválený na zastupiteľstve TSK a na zastupiteľstve mesta Nové Mesto nad
Váhom.
Diskusia: bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 419/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 419/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)
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B. Nadobudnutie do majetku mesta – kúpa pozemku od Slovenského
pozemkového fondu Bratislava (SPF)
Mesto Nové Mesto nad Váhom je spoluvlastníkom nehnuteľností pozemkov v k. ú. Nové Mesto
nad Váhom, obec Nové Mesto nad Váhom :
- parcela registra E KN č.1532/2, druh pozemku orná pôda o výmere 2124 m²,
- parcela registra E KN č.1533/2, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 158 m²
v podiele 2/3. Pozemky sa nachádzajú v lokalite nad „ Kačabárom“. Spoluvlastníkom
uvedených nehnuteľností je Ján Gočár, neznámy vlastník, ktorého zastupuje Slovenský
pozemkový fond. Mesto Nové Mesto nad Váhom prejavilo záujem na usporiadaní vlastníctva,
odkúpiť od SPF podiel 1/3. SPF stanovil cenu za prevod vo výške 20,35 eur /m². Navrhujeme
cenu akceptovať, cena za 1/3 činí 15.479,4 € .
p. Ostrenka – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia: bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 420/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 420/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3
(mandátová správa – prítomných 22 poslancov)

4. Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku cirkevnej materskej školy a cirkevných školských zariadení
Návrh predložil: Mgr. Dušan Hevery
Materiál je pod poradovým číslom: 2
Zákonom NR SR č. 507/2021 bol s účinnosťou od 1.1.2022 novelizovaný zákon NR SR č. 596/
2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
a zákon NR SR č. 597/ 2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov v častiach, ktoré sa týkajú financovania materských
škôl a školských zariadení cirkevných a súkromných zriaďovateľov.
V zmysle uvedenej novely sa finančné prostriedky na mzdy a prevádzku cirkevnej a súkromnej
materskej školy a cirkevných a súkromných školských zariadení už nebudú poskytovať podľa
podmienok určených všeobecne záväzným nariadením obcí, ale na základe zmluvy podľa §
9aa zákona č. 507/2021, a to v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka
a dieťa vypočítanej podľa § 2 ods. 1 písm. c) NV SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve.
Obce sú povinné uzatvoriť zmluvu s cirkevným, resp. súkromným zriaďovateľom do 31.
decembra predchádzajúceho kalendárneho roka, na rok 2022 do 31.1.2022.
Návrh zmluvy o financovaní sa zverejňuje na úradnej tabuli a na webovom sídle poskytovateľa
najmenej 15 dní pred jej uzatvorením, v lehote 10 dní od zverejnenia možno uplatniť
pripomienky k návrhu zmluvy.
Navrhovaná zmluva medzi mestom Nové Mesto nad Váhom a Kongregáciou školských sestier
de Notre Dame obsahuje podmienky poskytnutia finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku cirkevnej materskej školy, cirkevného školského klubu detí, cirkevnej školskej
jedálne a cirkevného centra voľného času, a to v plnej výške sumy určenej na mzdy
a prevádzku na žiaka a dieťa vypočítanej podľa § 2 ods. 1 písm. c) NV SR č. 668/2004 na rok
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2022. Na výpočet sumy bol použitý jednotkový finančný koeficient (98,7046) vypočítaný
z oficiálnej prognózy PVD na rok 2022 a prepočítaného počtu žiakov v SR podľa zberu údajov
k 15.9.2021.
Pre prípad odchýlky skutočného výnosu dane z príjmov FO v roku 2022 od prognózy sa v čl.
6 návrhu zmluvy ustanovujú podmienky úpravy výšky finančných prostriedkov poskytnutých
zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy a cirkevných školských zariadení.
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 507/2021 od 1.1.2022 strácajú platnosť ustanovenia
všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 8/2018 o určení výšky
finančných prostriedkov na žiaka školy a dieťa školského zariadenia.
p. Ostrenka – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia: bez pripomienok
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 421/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 421/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)

5. Voľba hlavného kontrolóra mesta Nové Mesto nad Váhom
Bod uviedol prednosta MsÚ Ing. Dušan Današ.
V úvode si dovolím pár poznámok. Dňa 12.10. 2021 bolo doručené do podateľne oznámenie
o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra Ing. Milana Baču. Následne Mestské zastupiteľstvo
na svojom riadnom zasadnutí dňa 26.10. 2021 v súlade s §18a, zákona 369 o obecnom
zriadení vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra svojim uznesením č. 393/2021-MsZ.
V nadväznosti na toto uznesenie dňa 2.11.2021 bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra
mesta a zverejnená na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke mesta a v periodikách. Od
tohto obdobia bolo do podateľne MsÚ od 20.12.2021 do 4.1.2022 doručených 9 prihlášok,
ktoré spĺňali všetky podmienky. Primátor mesta dňa 7.1.2022 vymenoval komisiu na otvorenie
obálok na kontrolu prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra. Komisia skonštatovala, že všetkých
9 prihlášok spĺňalo podmienky, ktoré boli zadané vo vyhlásení voľby hlavného kontrolóra
mesta. Súčasťou tohto bolo aj preverenie bezúhonnosti všetkých kandidátov. Komisia po
tomto preverení odporučila, aby sa všetkých 9 kandidátov zúčastnilo voľby hlavného kontrolóra
mesta.
Každý kandidát bude mať k dispozícii max. 10 minút, kedy predstaví seba a odprezentuje
svoju víziu výkonu funkcie. Po odprezentovaní bude časový priestor max. 10 minút na otázky
poslancov.
Zodpovedaním, alebo uplynutím času kandidát sa usadí, alebo rokovaciu sálu opustí. Po
prezentácii a vypočutí všetkých kandidátov sa uskutoční samotná tajná voľba.
Poslanci v rámci materiálov obdržali životopisy jednotlivých kandidátov a samotní kandidáti sa
predstavia v poradí podľa dátumu a času doručenia prihlášky, t.j.:
1. Peter Košnár
2. Andrea Jurisová
3. Peter Bača
4. Marián Juruš
5. Jana Viktória Stachovičová
6. Rastislav Podolák
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7. Ján Cap
8. Henrieta Crkoňová
9. Vladimír Sumbal.
Podľa § 18a, ods. 3 zákona o obecnom zriadení - Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu
nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého
postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.
V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším
počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší
počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
Samotná voľba HK:
1. Predseda volebnej komisie odovzdá poslancom hlasovacie lístky s menami
kandidátov.
2. Poslanec s hlasovacím lístkom pristúpi za plentu a krúžkom čísla príslušného
kandidáta označí svoju voľbu. Iná úprava hlasovacieho lístka nie je možná a hlasovací
lístok sa pri inej úprave bude považovať za neplatný.
3. Označený hlasovací lístok preloží na polovicu a vhodí do volebnej urny.
V prípade druhého kola volieb:
Po krátkej technickej prestávke budú poslancom opätovne odovzdané pripravené hlasovacie
lístky. Spôsob voľby – úprava hlasovacieho lístka bude rovnaká, ako pre voľbu v prvom kole.
Po sčítaní hlasov vo voľbe, bude predsedom volebnej komisie oznámený výsledok volieb.
V prípade žrebovania:
Po krátkej prestávke predseda komisie vloží do označenej nádoby preložené kartičky
s menom a priezviskom kandidáta. Lístky zamieša člen volebnej komisie a predseda vylosuje
jeden lístok s menom a priezviskom kandidáta.
Primátor mesta Ing. Trstenský dal návrh na hlasovanie o časovom limite predstavenia
jednotlivých kandidátov 10´ a časovom limite na otázky pre jednotlivých kandidátov tiež
v trvaní 10´.
Hlasovanie o návrhu:
za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Návrh bol schválený. Prítomných 23 poslancov.
Ing. Vidlička – teraz sme dodatočne obdržali zmenu v návrhu uznesenia, že sa o voľbe už
dodatočne nehlasuje, že by to bolo duplicitné. Ale podľa štatútu ako je na stránke, tak voľbu
a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje Mestské zastupiteľstvo formou uznesenia. Bez
schválenia uznesenia sú voľba alebo odvolanie hlavného kontrolóra neplatné. Tak aby sme
predišli nejakému konfliktu interpretácie.
Ing. Šusteková podala vysvetlenie, že samotný akt voľby už potvrdzuje výsledok.
Ing. Trstenský – v tomto prípade toto uznesenie zoberieme na vedomie.
Nasledovalo predstavenie jednotlivých kandidátov a otázky poslancov jednotlivým
kandidátom.
Pred samotnou voľbou na návrh poslancov zástupca primátora Ing. Mašlonka podal návrh na
vyhlásenie 5´ prestávky.
Hlasovanie o návrhu:
za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Návrh bol schválený. Prítomných 23 poslancov.
Po prestávke predseda volebnej komisie uviedol samotný volebný akt. Všetkým poslancom
rozdal hlasovacie lístky. Po odhlasovaní a spočítaní hlasov v tajnej voľbe odprezentoval
výsledky. Ing. Urminský uviedol, že je prítomných 23 poslancov, v 1. kole voľby hlasovalo 23
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poslancov a všetky hlasovacie lístky boli platné. Keďže žiadny z kandidátov nezískal v prvom
kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov, do druhého kola postupujú dvaja
kandidáti s najvyšším počtom hlasov, a to: Mgr. Peter Bača s počtom hlasov 11 a Ing. Peter
Košnár s počtom hlasov 8. Ďalší kandidáti získali: Ing. Ján Cap – 3 hlasy a Mgr. Jana Viktória
Stachovičová – 1 hlas. Ostatní kandidáti nezískali žiadny hlas.
Voľba hlavného kontrolóra pokračovala druhým kolom voľby. Prítomným poslancom boli
opätovne rozdané volebné lístky. Po odhlasovaní a spočítaní hlasov predseda volebnej
komisie Ing. Urminský uviedol výsledky – počet prítomných poslancov 23, počet odovzdaných
hlasovacích lístkov 23, kde všetky hlasovacie lístky boli platné. Mgr. Peter Bača získal 14
hlasov a Ing. Peter Košnár získal 9 hlasov. Hlavným kontrolórom mesta Nové Mesto nad
Váhom sa stal s počtom hlasov 14 Mgr. Peter Bača.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 422/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 422/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)
Zástupca primátora Ing. František Mašlonka predložil návrh na určenie platu hlavného
kontrolóra. Podľa § 18c, ods. (1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení platnom
znení (ďalej len „zákon“), plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (2021)
a koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta k 31. decembru 2021 podľa údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky.
Informácia:
• počet obyvateľov k 31.12.2021
20 025
• priemerná mzda zamestnanca v hosp. SR (posl. Známy údaj 3.Q 2021) 1 185€
• koeficient podľa počtu obyvateľov
2,24
Návrh na výšku odmeny pre HK je po doporučení MsR v návrhu uznesení.
p.Ostrenka – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia: bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 423/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 423/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov)

6. Odpovede na pripomienky poslancov
Ing. Mašlonka odpovedal na pripomienky poslancov z posledného MsZ:
- otázka JUDr. Vavrinčíka z predchádzajúceho MsZ na „rigol“ na Tematínskej ulici, kde stojí
voda a tečie na chodník. Dotaz bol preverený a tento problém bude vyriešený. Keď bude
vhodné počasie, TSM to prídu zrealizovať, lebo stojí tam voda, keďže zemina je nad úrovňou
chodníka. A tento problém treba vyriešiť.
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7. Rôzne
V bode rôzne postupne vystúpili:
JUDr. Vavrinčík vystúpil s informáciou o petícií HK Nové Mesto nad Váhom a s otázkou, prečo
bola navýšená HK suma za ľadovú plochu a či chce mesto rovnako podporovať všetky detské
športy. V rozsiahlej diskusii, ktorá nasledovala postupne vystúpili:
Ing. Mašlonka – nie je pravda, čo sa uvádza na sociálnych sieťach. Osobne som bol na
stretnutí rodičov, kde som sa im snažil vysvetliť, že cena za ľadovú plochu je stanovená už od
r. 2020. Po dlhšom diskusnom príspevku na záver uviedol, že rodičom sa nezvýši cena o 50,EUR/mesiac, ako je uvádzané na FB v diskusným príspevkoch, ale po prepočte je to
navýšenie o 18,63 EUR na dieťa. Vo svojom príspevku tiež uviedol, že všetky športy sú
dotované rovnako na základe VZN mesta. Ďalej podotkol, že každá suma za ľadovú plochu
pod 110,- EUR je ešte stále svojim spôsobom dotáciou.
S faktickou poznámkou vystúpil aj druhý zástupca primátora MUDr. Mora, ktorý upozornil, že
HK nemá do dnešného dňa podpísanú nájomnú zmluvu, napriek tomu využívajú zimný štadión
a že aj on osobne sa zúčastnil takmer všetkých stretnutí s HK a snažili sa nájsť spoločné
riešenie.
Do diskusie sa zapojil aj primátor mesta Ing. Trstenský, ktorý uviedol, že mesto podporuje
šport v Novom Meste nad Váhom nemalou sumou a že podporujeme aj deti z okolitých dedín
a miest, ktoré tak isto využívajú dotácie mesta na šport a táto situácia sa bude musieť časom
otvoriť a riešiť.
p. Ostrenka – nemám žiadnu otázku, ale ako už aj kolega Vojtek uviedol, chcem sa tiež
poďakovať bývalému hlavnému kontrolórovi Ing. Bačovi Milanovi za 29 rokov jeho kvalitne
odvedenej práce. Druhé poďakovanie patrí príslušníkom MsP a zástupcovi náčelníka p.
Kubákovi za prácu, ktorá odvádzajú pri koordinovaní práce v očkovacom centre.
Ing. Antalová – chcela by som sa pripomenúť s opravou chodníka na ZŠ Tematínska
a zároveň aj s parkoviskom, kde by malo byť šikmé státie a nie kolmé.
Ing. Trstenský – áno, tak ako som už uviedol aj na minulom MsZ, budeme sa snažiť všetky
tieto veci dorobiť, aj požiadavky p. poslanca Vyzváryho.
Ing. Antalová – mám ešte požiadavku na TSM, aby sa častejšie upratovalo námestie a priľahlé
ulice. Hlavne po veľkom vetre, keď nafúka ešte staré lístie, sú tieto ulice a aj námestie dosť
špinavé. A teraz v zimnej sezóne, hlavne frekventované chodníky posypávať a udržiavať.
Ing. Vyzváry – chcem sa pripomenúť aj s podnetmi, ktoré často opakujem. Nemám informáciu,
že kedy sa to bude realizovať. Tak isto chcem vyjadriť svoj názor k HK a k podmienkam, ktoré
majú. Bol by som rád, keby všetky deti v Novom Meste nad Váhom mali rovnaké podmienky
a rodičia by boli spokojní s podmienkami, ktoré im mesto vytvára.
S faktickou poznámkou vystúpil MUDr. Mora – chápem ťa Mário, ale ten zimný štadión nie je
len pre deti z HK, ale pre všetky deti z Nového Mesta nad Váhom, ktoré sa chcú ísť korčuľovať
a aj pre ľudí, ktorí tu žijú, podnikajú a chcú si ísť zahrať hokej. V rámci komunálnej politiky som
rád, že sa snažíme nájsť nejaký konsenzus a bol by som nerád, keby nám niekto vyčítal, že
deti z Nového Mesta nad Váhom som môžu ísť pokorčuľovať dve hodiny poobede v sobotu
a dve hodiny v nedeľu. Jedna z vecí, ktorú si myslím že nechápu zástupcovia HK je, že jedna
ľadová plocha sa nedá natiahnuť. Ja chápem, že zástupcovia HK chcú mať čo najviac hodín
ľadovej plochy, ale sú tu reálne možnosti. Nové Mesto nad Váhom dáva na podporu športu
600.000,- EUR. A trochu ma mrzí tá mediálna odozva, lebo my určite podporujeme šport
a chceme aby všetky deti športovali a ako povedal p. primátor, hlavne chceme dovoliť
športovať deťom z Nového Mesta nad Váhom, pretože tie peniaze ktoré rozdeľujeme, sú
peniaze Novomešťanov.
JUDr. Vavrinčík – faktická poznámka – stále sa točíme o tom istom. Nejde tu o nejaké
rozširovanie počtu hodín. Ide tu o to, či to, čo momentálne užívajú, bude dotované mestom
alebo nie. Bavíme sa tu aktuálne o sume 25.000,- EUR, ktorá je problémom.
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JUDr. Vavrinčík – chcem poprosiť TSM, keďže som sa to snažil vyriešiť už dlhodobo. Týka sa
to lampy na Klčovom, ktorá svieti obyvateľom do okien. Ak ju nejde otočiť, tak aspoň zatiaľ
vypnúť. A ešte som dostal podnet od občanov, že sa nesvieti v podchode.
Na otázku odpovedal Ing. Petkanič, že sa spojí s p. Chovancom z TSM a uvedené doriešia.

8. Záver
Ing. Trstenský ukončil bod Rôzne. Poďakoval všetkým za účasť na 19. riadnom zasadnutí MsZ
a zasadnutie MsZ ukončil.

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

Overovatelia:
MUDr. Marián Mora ........................................................
Ing. Eva Růžičková ........................................................

Zapísala: Ivana Madarová
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