
Z á p i s n i c a 
 

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 
dňa 24.apríla 2018 

__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní :       podľa prezenčnej listiny,  
 
Neprítomní :  Ing. Vienerová, prednosta SÚS, riaditeľ MsBP  
 
Prizvaní :        riaditelia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, veliteľ MsP 
                        riaditeľka ZPS,  
Program : 
 

1. Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov, podanie    

mandátovej správy 

2. Voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení  MsZ  
4. Správa o činnosti MsR medzi 19. a 20.  zasadnutím MsZ 
5. Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi z výkonu preventívnych  

            protipožiarnych kontrol  za rok 2017. Prehľad požiarovosti na území mesta  
            Nové Mesto nad Váhom v roku 2017   

6. Zoznam subjektov pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 
2018. Zoznam subjektov pre výkon následných preventívnych protipožiarnych    
kontrol na rok 2018  

7. Všeobecná hodnota majetku mesta Nové Mesto nad Váhom určeného na vklad 
do Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. Trenčín  

8. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu 
„Podpora triedeného zberu a mechanická úprava vytriedeného BRO v Novom 
Meste nad Váhom“ 

9. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 
2018 – 1.zmena  

10. Prejednanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta Nové Mesto nad Váhom č.9/2017 – O poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi  znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto 
nad Váhom,  

- Návrh VZN č.2/2018 – O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi  
znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom   

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.3/2018 
– Trhový poriadok pre príležitostné trhy 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.4/2018 
– O vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území 
mesta Nové Mesto nad Váhom  

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.5/2018 
– O zriadení Mestskej polície v Novom Meste nad Váhom  

14. Návrh Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Nové Mesto nad 
Váhom č.6/2010 – O určení školských obvodov základných škôl a o určení 
miesta a času zápisu do základnej školy  

15. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad 
Váhom č.4/2011, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska v Novom 
Meste nad Váhom  

16. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad          
Váhom  

17. Odpovede na pripomienky poslancov  
18. Rôzne, záver 



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

 
20. zasadnutie MsZ otvoril a privítal prítomných primátor mesta Ing. Trstenský. 

Predložil  poslancom na schválenie   program zasadnutia MsZ, doplnil bod 8 o bod 8a – 
Schválenie spoluúčasti mesta ako žiadateľa o dotáciu MŠVVaŠ SR na kapitálové výdavky 
v rámci výzvy MŠVVaŠ SR na rozvoja výchovy a vzdelávaní žiakov v oblasti telesnej 
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 
2018. Zo strany poslancov neboli k  návrhu programu vznesené žiadne pripomienky, 
poslanci hlasovaním schválili program MsZ. Konštatoval, že je prítomných 23   poslancov 
MsZ (zo zasadnutia je ospravedlnená poslankyňa Ing. Vienerová)  a určil overovateľov 
zápisnice p. Tatianu Tinkovú a Ing. Jána Pavlíčka,   zapísaním zápisnice poveril  p. Vaňkovú, 
pracovníčku MsÚ.  Hovorcom  MsR   pre 20. zasadnutie MsZ bola určená Mgr. Tatiana 
Skovajsová. 
  

Uznesenie č.295/2018-MsZ 
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
(mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 

 
2. Voľba návrhovej komisie 

 
Ing. Trstenský predložil návrh  na zloženie návrhovej komisie  : 
                 Predseda :  RNDr. Eva Gregušová 
                 Členovia :    Mgr.Peter Bača, MUDr. Ján Pavlovič 
Zo strany poslancov  neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.296/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za – 23, proti-0, zdržal sa – 0. 
 

Uznesenie č.296/2018-MsZ 
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 

 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
                 3.  Kontrola uznesení  MsZ 

 
Informáciu o kontrole plnenia uznesení  z 19. zasadnutia MsZ   konaného  dňa 

6.3.2018 predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Bača. 
Materiál je pod poradovým číslom 1. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Informáciu zobrali poslanci na vedomie. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.297/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za – 23, proti-0, zdržal sa – 0, nehlasoval – 1. 
 
 Uznesenie č.297/2018-MsZ 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 

4. Správa o činnosti MsR medzi 19. a 20.  zasadnutím MsZ 
 

Správu o činnosti MsR v období medzi 19. a 20. zasadnutím MsZ, kedy sa konala 
20.schôdzka MsR dňa 11.apríla 2018, predložil prednosta MsÚ Ing. Današ. Oboznámil 
poslancov s   podrobným prehľadom   rokovania 20.schôdzky MsR. 
Materiál je pod poradovým číslom 2. 
K predloženej správe neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky, poslanci MsZ 
zobrali správu na vedomie bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.298/2018-MsZ. 



Hlasovanie o uznesení : za – 24, proti-0, zdržal sa – 0. 

Uznesenie č.298/2018-MsZ 
viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1. 

            (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 

5. Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi z výkonu 
preventívnych  protipožiarnych kontrol  za rok 2017. Prehľad 
požiarovosti na území mesta Nové Mesto nad Váhom v roku 2017   

 
Správu predložil Mgr. Hevery. 
Materiál je pod poradovým číslom 3.      
Správa obsahuje celkovú činnosť zvereného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany pred 
požiarmi za rok 2017. Mesto Nové Mesto nad Váhom s účinnosťou Požiarneho poriadku 
mesta  vykonáva už jedenásty rok zverený výkon štátnej správy – výkonom preventívnych 
protipožiarnych kontrol. Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol bolo podľa ročného 
plánu  v roku 2017 preveriť stav zabezpečovania ochrany pred požiarmi v kontrolovaných 
subjektoch v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisoch a požiarneho poriadku 
mesta z oblasti ochrany pred požiarmi. Za uvedené obdobie bolo vykonaných 74 
preventívnych protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo v 32 subjektoch zistených celkovo 204 
požiarnych nedostatkov. Uvedeným kontrolovaným subjektom bolo vydané primátorom 
mesta rozhodnutie s uložením lehoty na odstránenie zistených nedostatkov. Ani jeden 
kontrolovaný subjekt nepodal v stanovenej lehote proti rozhodnutiu odvolanie. Z celkového 
počtu vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol v 42 subjektoch neboli zistené 
žiadne požiarne nedostatky čo nasvedčuje, že sa z roka na rok postupne prevencia v oblasti 
ochrany pred požiarmi dáva do podvedomia právnickým osobám  a fyzickým osobám – 
podnikateľom.        Prílohou správy je vypracovaný Okresným riaditeľstvom HZZ Nové Mesto 
nad Váhom „ Prehľad požiarovosti na území mesta Nové Mesto nad Váhom v roku 2017“ a 
Zápisnica z komplexnej kontroly obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku 
ochrany pred požiarmi vykonanej OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom dňa 13.12.2017. Pri 
komplexnej kontrole neboli zistené štátnym dozorom žiadne nedostatky .  
Hovorca MsR : MsR zobrala správu na vedomie bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.299/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za – 24, proti-0, zdržal sa – 0. 
 
 Uznesenie č.299/2018-MsR 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.1 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 

6. Zoznam subjektov pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol na 
rok 2018  

 
Zoznam predložil Mgr. Hevery. 

Materiál je pod poradovým číslom 4. 
Zoznam subjektov pozostáva z právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, v ktorých 
mesto v roku 2018 vykoná preventívne protipožiarne kontroly a zoznam kontrolovaných 
subjektov, v ktorých vykoná následné preventívne protipožiarne kontroly. 
Účelom preventívnych i následných preventívnych protipožiarnych kontrol v zozname 
subjektov je preveriť stav zabezpečovania ochrany pred požiarmi v zmysle všeobecne 
záväzných platných predpisov a požiarneho poriadku mesta z oblasti ochrany pred požiarmi 
a následne preveriť splnenie nápravných opatrení. 
Hovorca MsR : MsR odporučila predložený zoznam schváliť. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.300/2018-MsZ. 



Hlasovanie o uznesení : za – 24, proti-0, zdržal sa – 0. 
 
 Uznesenie č.300/2018-MsR 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 

7. Všeobecná hodnota majetku mesta Nové Mesto nad Váhom určeného na 
vklad do Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. Trenčín  

 
Materiál pod poradovým číslom 5 predložil Ing. Blaško. 

Všeobecná hodnota majetku mesta Nové Mesto nad Váhom určená na vklad do TVK 
Trenčín ,a s. je predkladaná v súvislosti s uznesením č.286/2018-MsZ, ktorým MsZ súhlasilo 
s investičným zámerom mesta na vloženie nepeňažného vkladu mesta Nové Mesto nad 
Váhom ( ČOV, vrt 1,2, vodovodné a kanalizačné siete, časť Zelená voda), ako akcionára 
spoločnosti  Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.,(TVK,a.s.) do základného imania 
spoločnosti  TVK, a. s.  a uložilo zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na vkladaný 
infraštrukturálny majetok a predložiť hodnotu majetku mesta určeného na vklad na ďalšie 
zasadnutie MsZ. 
P.Nemšáková – predsedkyňa komisie finančnej, správy majetku mesta a hospodárskeho 
rozvoja mesta (KFSM) – komisia návrh odporučila schváliť bez pripomienok. 
Hovorca MsR : MsR odporučila predložený zoznam schváliť. 
Diskusia :  
Mgr. Bača – ako sa tento vklad mesta odzrkadlí na výške majetkového podielu mesta 
v Trenčianskych vodárňach a kanalizáciách, a.s.Trenčín?  
Ing. Trstenský – súčasný podiel mesta v TVK,a.s. je cca 10,6 %, po vložení tohto majetku 
bude podiel mesta cca 11,4%. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.301/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za – 24, proti-0, zdržal sa – 0. 
 
 Uznesenie č.301/2018-MsR 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 

8. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu 
projektu „Podpora triedeného zberu a mechanická úprava vytriedeného 
BRO v Novom Meste nad Váhom“ 

 
Ing. Blaško predložil návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok (NFP) na realizáciu projektu „Podpora triedeného zberu a mechanická úprava 
vytriedeného BRO v Novom Meste nad Váhom“ a návrh na schválenie spolufinancovania 
tohto projektu. 
Materiál je pod poradovým číslom 6.   
Na základe výzvy MŽP SR OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zameranej na triedený zber 
komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu 
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch 
plánuje mesto predložiť žiadosť o NFP pre projekt „Podpora triedeného zberu a mechanická 
úprava vytriedeného BRO v Novom Meste nad Váhom“. Konkrétnym cieľom je nakúpiť 
z prostriedkov projektu zariadenia pre Technické služby mesta (TSM). Predpokladaná výška 
celkových oprávnených výdavkov je odhadovaná na 352 300,13 €, z toho výška žiadaného 
NFP predstavuje sumu 334 685,12 € a hodnota povinného spolufinancovania vo výške 5% 
sumu 17 615,01 €.   Vo vzťahu k žiadosti o NFP je mesto povinné predložiť uznesenie 
zastupiteľstva, o tom, že schvaľuje predloženie tejto žiadosti o NFP a že schvaľuje výšku 
spolufinancovania projektu v hodnote 5% z celkových oprávnených výdavkov zhodnú so 
sumou uvedenou v žiadosti o NFP.  



Hovorca MsR – MsR odporučila predloženú žiadosť schváliť. 
Diskusia : 
Mgr. Bača – požiadal, aby v prípade ak bude realizované výberové konanie na nákup 
techniky, a projekt bude schválený, boli poslancom predložené špecifikácie vozidla pre lepšiu 
orientáciu v tejto problematike. Ide o dosť vysokú sumu, poslanci by mali dostať podrobnejšie 
informácie o technických záležitostiach príslušného zariadenia. 
Ing. Veselka – TSM oslovili 3 dodávateľov, ktorí sa  zaoberajú dodávkou takejto techniky, na 
základe cenových ponúk bol vybraný jeden návrh, celková cena vyjde z verejnej súťaže. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.302/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za – 24, proti-0, zdržal sa – 0. 
 
 Uznesenie č.302/2018-MsR 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2. 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 
            8a. Schválenie spoluúčasti mesta ako žiadateľa o dotáciu MŠVVaŠ SR na  
                  kapitálové výdavky v rámci výzvy MŠVVaŠ SR na rozvoja výchovy  
                  a vzdelávaní žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,                         
                  rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. 
 
 Materiál pod poradovým číslom 7 predložil Mgr. Hevery. 
Na základe výzvy MŠVVaŠ SR na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj 
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 mesto plánuje predložiť projekt 
rekonštrukcie telocvične na Štúrovej ulici v budove s. č. 590. Telocvičňa je v správe 
základnej umeleckej školy ako väčšinového užívateľa budovy, je umiestnená v samostatnom 
pavilóne budovy a má samostatný vstup. Slúži na telesnú výchovu a záujmovú činnosť škôl 
a školských zariadení. Vzhľadom na to, že telovýchovný objekt je ešte v pôvodnom stave 
a doposiaľ v ňom neboli vykonané žiadne rozsiahlejšie opravy, jeho technický stav je 
nevyhovujúci a vyžaduje si najmä rekonštrukciu strechy, podláh i sociálnych zariadení.  
Realizáciou projektu v rámci tejto výzvy sa sleduje zlepšenie podmienok na telesnú výchovu 
žiakov základnej školy na Tematínskej ulici a žiakov bilingválneho gymnázia, ako i na 
záujmovú činnosť centra voľného času a mládežníckych športových klubov.    
Predpokladaná výška celkových výdavkov na projekt podľa rozpočtu vypracovaného 
odbornými organizáciami je cca 140 000 eur. Maximálna výška dotácie na projekt je 150 000 
eur, výška povinnej spoluúčasti žiadateľa o dotáciu podľa podmienok výzvy MŠVVaŠ SR je 
najmenej 10% z požadovanej sumy. Na základe týchto podmienok navrhujeme žiadať 
dotáciu na projekt vo výške 127 000 eur a schváliť spolufinancovanie mesta vo výške 
najmenej 10% z požadovanej dotácie, t. j. najmenej 12 700 eur. 
Materiál nebol predmetom rokovania KFSM a MsR. 
Ing. Trstenský – materiál vznikol až po rokovaní MsR. Mesto sa už o dotáciu na tento účel 
uchádzalo v minulom roku, bolo neúspešné, reaguje na opätovnú výzvu. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.303/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za – 24, proti-0, zdržal sa – 0. 

 
 Uznesenie č.303/2018-MsR 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.2 
 
 

9. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na 
rok 2018 – 1.zmena  

 
Návrh predložil Ing. Trúsik. K prerokovávanému bodu bol prizvaný Ing. Blaško. 

Materiál je pod poradovým číslom  8. 



V zmysle § 14 ods.1 zák.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je predkladaná 1.zmena programového rozpočtu 
mesta na rok 2018. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu 
sú rozpočtované vo výške 20 327 498 €. Podrobne oboznámil prítomných s konkrétnymi 
zmenami v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu. 
KFSM návrh odporučila schváliť. 
Hovorca MsR – MsR odporučila návrh zmeny schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.304/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za – 24, proti-0, zdržal sa – 0. 
 
 Uznesenie č.304/2018-MsR 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 

10. Prejednanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta Nové Mesto nad Váhom č.9/2017 – O poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi  znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové 
Mesto nad Váhom,  
- Návrh VZN č.2/2018 – O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 
zdrojmi  znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom   

 
 Protest a návrh VZN predložil Ing. Blaško.  
Materiál je pod poradovým číslom 9. 
Dňa 23.02.2018 Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom doručila Mestu Nové Mesto 
nad Váhom protest prokurátora č. 15/18/3304-2 proti Všeobecne záväznému nariadeniu 
Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 9/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 
zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom, konkrétne proti 
ustanoveniu článok 2, článok 4 ods. 1, článok 5 ods. 1,3,5,6,7 a článok 6.  
 Ustanovenia VZN napadnuté prokurátorom sú ustanovenia prevzaté prepisom alebo 
modifikáciou zákonných ustanovení, čím bola vytvorená duplicitná právna úprava. Mesto 
Nové Mesto nad Váhom nemá zákonné zmocnenie  na preberanie zákonných ustanovení do 
VZN.  Z uvedeného vyplýva, že nezákonné sú tie ustanovenia VZN, kde sú prevzaté niektoré 
povinnosti vyplývajúce priamo zo zákona.    
 Zákonom č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia je mesto v § 6 
ods. 5 splnomocnené len na úpravu náležitostí oznámenia o prevádzkovaní malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia a ďalších podrobností vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého 
zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok 
nebude vyrubovať a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých 
prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť. Iba tieto náležitosti je mesto 
oprávnené upraviť vo všeobecne záväznom nariadení.  
 Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam  Mesto Nové Mesto nad Váhom 
predkladá návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto 
nad Váhom.  
 V predkladanom návrhu nového VZN boli vypustené všetky ustanovenia, ktoré boli 
napadnuté protestom prokurátora (t.j. boli vypustené povinnosti vyplývajúce priamo zo 
zákona   č. 401/1198 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
predpisov).  Výška poplatku za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
zostala nezmenená.  
Hovorca MsR – MsR odporučila protestu prokurátora vyhovieť v plnom rozsahu a návrh VZN 
schváliť bez pripomienok. 
Diskusia :  



Ing. Špánik – na ostatných zasadnutiach MsZ stále riešime napadnuté VZN prokurátorom, 
nebolo by vhodné zo strany mesta konzultovať pripravované materiály s prokurátorom, 
poprípade dať právnej firme na konzultáciu? 
JUDr.Fraňo – s poukázaním na materiály, ktoré boli prerokovávané na ostatných MsZ, kde 
sa riešili tieto protesty, tieto boli súčasne podané proti jednotlivým VZN, ktoré postupne 
mesto dáva do súladu s predstavami prokurátora a so zákonom. Tak ako sa vyvíja 
legislatíva, vyvíja sa i výklad legislatívy. Prokurátor vykonáva dozor nad vykonávaním 
zákonnosti prijatými VZN, či sú v súlade so zákonom a práve vývoj tohto výkladu sa upravuje 
určitými usmerneniami z generálnej prokuratúry a v súčasnosti sa striktne dodržiava tá 
tendencia, že VZN nesmú obsahovať duplicitne to, čo sa nachádza v zákone. Do budúcna 
sme zaviedli systém, kedy budú návrhy VZN mesta prekonzultované pred predložením na 
schválenie, aby boli požiadavky prokurátora dodržané. 
Ing. Trstenský – prokurátor napáda duplicitu v predkladaných VZN, pre občana je však určite 
jednoduchšie ak má vo VZN presne popísaný postup a nemusí si k tomu vyhľadávať zákon, 
na ktorý ho príslušné VZN odkazuje. 
Mesto ide všetky VZN inovovať v zmysle požiadaviek prokuratúry. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.305/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za – 24, proti-0, zdržal sa – 0. 
 
 Uznesenie č.305/2018-MsR 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom 
č.3/2018 – Trhový poriadok pre príležitostné trhy 

 
Návrh predložil Ing. Trúsik.  

Materiál je pod poradovým číslom 10. 
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 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 je správca trhoviska povinný 
vypracovať trhový poriadok pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh, ktorý obec po jeho 
schválení vydá všeobecne záväzným nariadením. 
Vzhľadom na vyššie uvedené bolo potrebné vypracovať VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom 
č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy. Návrhom sa rušia VZN mesta č.2/2017, 
3/2017 a 6/2016 – trhové poriadky o podmienkach predaja počas Dňa mesta, 
Novomestského jarmoku a Vianočných trhov. Je spracovaný jeden komplexný návrh VZN, 
poplatky počas NMJ sú navrhované v prílohe č.1 predmetného nariadenia, ostatné sú  v §6 – 
Poplatky. 
Predsedkyňa KFSM – komisia odporučila návrh VZN schváliť. 
Hovorca MsR – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.306/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za – 24, proti-0, zdržal sa – 0. 
 
 Uznesenie č.306/2018-MsR 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 
 
 



12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom 
č.4/2018 – O vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách 
a objektoch na území mesta Nové Mesto nad Váhom  

 
Návrh predložil Ing. Današ. 
Materiál je pod poradovým číslom  11. 
Návrh je predkladaný v zmysle uznesenia č.289/2018-MsZ prijatého mestským 
zastupiteľstvom dňa 6. marca 2018, ktoré ukladalo na základe protestu prokurátora voči VZN 
mesta č. 4/2016 – O vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území 
mesta,  predložiť MsZ na 20.zasadnutie MsZ na prerokovanie a schválenie nové všeobecne 
záväzné nariadenia mesta o vylepovaní plagátov na verených priestranstvách a objektoch na 
území mesta, ktorým sa zrušia všetky napadnuté ustanovenia nariadenia a upravia 
ustanovenia predmetného nariadenia  tak, aby boli v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a zákonom NR SR č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani  v platnom 
znení. 
Hovorca MsR – MsR odporučila návrh schváliť bez pripomienok. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.307/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za – 24, proti-0, zdržal sa – 0. 
 
 Uznesenie č.307/2018-MsR 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.3. 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom 
č.5/2018 – O zriadení Mestskej polície v Novom Meste nad Váhom  

 
Návrh predložil Ing. Današ. 

Materiál je pod poradovým číslom  12. 
Návrh je predkladaný v zmysle uznesenia č.288/2018-MsZ prijatého mestským 
zastupiteľstvom dňa 6. marca 2018, ktoré ukladalo na základe protestu prokurátora voči VZN 
mesta č. 7/1992 o zriadení mestskej polície predložiť MsZ na 20.zasadnutie MsZ na 
prerokovanie a schválenie návrh dodatku k predmetnému VZN, ktorým sa zrušia všetky 
napadnuté ustanovenia nariadenia a upravia ustanovenia nariadenia o zriadení mestskej 
polície tak, aby boli v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení 
a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zosúladený právny stav 
tak,  ako to požadoval prokurátor pri napadnutí pôvodného VZN.   
Hovorca MsR – MsR návrh odporučila schváliť. 
Diskusia : 
Ing. Špánik – je v súlade §1 – Úvodné ustanovenie , kde je uvedené, že MsP bola zriadená 
VZN mesta č.7/92 s §3 – Záverečné  ustanovenie , kde  nadobudnutím právoplatnosti 
nového VZN sa ruší VZN č.7/92.  
JUDr. Fraňo – na MsR bola práve k tomuto rozsiahla diskusia . Právny názor je veľmi 
diskutabilný, takto predložený návrh vyplýva z konzultácie s prokurátorom. 
Ing. Današ – osobne rokoval s prokurátorom, dohodli sa na uvedenom znení §1. 
Mgr.Bača – znamená to teda, že jednotlivé state VZN sa odvolávajú na zákon o obecnej 
polícii, ak bude občan potrebovať viac informácií, musí si dokladať zákon o obecnej polícii. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.308/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za – 24, proti-0, zdržal sa – 0. 
 
 Uznesenie č.308/2018-MsR 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 



 
14. Návrh Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Nové 

Mesto nad Váhom č.6/2010 – O určení školských obvodov základných 
škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy  

 
Návrh predložil Mgr. Hevery. 

Materiál je pod poradovým číslom  13.  
Navrhovaným dodatkom sa mení a dopĺňa  VZN mesta č.6/2010 v časti školských obvodov, 
ktoré sú doplnené o nové ulice (Ul.gen.Ivana Institorisa a Ulicu Janka Bernovského), 
a odstraňujú sa všeobecné ustanovenia prevzaté zo školského zákona, resp.zákona 
o štátnej správe v školstve, nakoľko skutočnosti upravené zákonom majú obce rešpektovať 
a nie preberať do všeobecne záväzných nariadení, na čo upozornil prokurátor v proteste 
proti niektorým VZN mesta. 
Hovorca MsR – MsR návrh odporučila schváliť. 
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.309/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za – 24, proti-0, zdržal sa – 0. 
 
 Uznesenie č.309/2018-MsR 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 

15. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové 
Mesto nad Váhom č.4/2011, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok 
pohrebiska v Novom Meste nad Váhom  

 
Návrh predložil Ing. Veselka. 

Materiál je pod poradovým číslom  14. 
Mesto vybudovaním kolumbária rozšírilo možnosti uchovávania urien s pozostatkami 
zosnulých, v predkladanom návrhu dodatku sa dopĺňa článok 22 – cenník služieb o prenájom 
miesta pre urnu v kolumbáriu. 
P.Nemšáková – KFSM odporučila návrh schváliť s pripomienkou. 
Hovorca MsR – MsR návrh dodatku odporučila schváliť. 
Diskusia :  
Ing. Špánik – cena 68,- € za prenájom hrobového miesta pre urnu v kolumbáriu je značne 
vysoká, budú mať občania o prenájom záujem. 
Ing. Veselka – občan dostane vlastne všetko vybudované, zaplatí si len vrchnú dosku. Ak ide 
urnová schránka do zeme, občan platí za vybudovanie jedného miesta cca 1050,- €. 
Ing. Trstenský – cena vychádza z ceny, ktoré mesto investovalo do výstavby kolumbária, je 
stanovená na základe odpisovej sadzby tohto kolumbária. 
PhDr. Kazda – podľa jeho informácií stojí urnová schránka do zeme cca 500,-€, neuvažuje 
mesto s odpredajom miest pre urnu v kolumbáriu? 
Ing. Trstenský – ak budú mať občania záujem s takouto požiadavkou bude mesto pracovať, 
je možné v budúcnosti predložiť poslancom dodatok, ktorý bude riešiť poplatok za odkúpenie 
miesta v kolumbáriu. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.310/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za – 24, proti-0, zdržal sa – 0. 
 
 Uznesenie č.310/2018-MsR 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 
 



16. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Nové 
Mesto nad Váhom  

 
Návrh predložil JUDr. Fraňo. 
Materiál je pod poradovým číslom  15.  
Doteraz platný Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, 
prijatý na 23.zasadnutí MsZ dňa 14.9.2010 neobsahoval riešenie viacerých situácií 
vznikajúcich pri rokovaní MsZ, v týchto prípadoch by muselo MsZ upravovať svoj postup 
hlasovaním priamo počas rokovania. V  novom návrhu sú zapracované novely zákona 
369/1990 o obecnom zriadení  vyžadujúce zmeny v rokovaní MsZ, uvedené postupy pri 
 hlasovaní  a podávaní príspevkov poslancov a faktických pripomienok MsZ v súvislosti so 
zavedením elektronického hlasovacieho systému.  
Hovorca MsR – MsR odporučila návrh schváliť s pripomienkami. 
Diskusia : 
Ing. Vyzváry – bude veľmi rád, ak sa zavedie do praxe, tak ako je uvedené v čl.5 ods.10 
predloženého rokovacieho poriadku zasielanie materiálov na zasadnutia MsZ elektronickou 
formou. 
Mgr. Skovajsová – v návrhu je potrebné zosúladiť pojmy faktická poznámka a faktická 
pripomienka. 
PhDr. Hejbalová – predložila pozmeňujúci návrh – Časť štvrtá,  čl.16, bod 3 – doplniť - 
členov MsR volí MsZ tajným hlasovaním. 
Ing. Pavlíček – podporuje názor poslanca Vyzváryho. 
MUDr. Mora –  tajné hlasovanie je možné uviesť pri prerokovávanom bode, je nutné to vložiť  
taxatívne do návrhu rokovacieho poriadku? 
Ing. Bača – hlavný kontrolór – spôsob voľby upravuje rokovací poriadok, ktorý si poslanci 
MsZ odhlasujú, spôsob tajným hlasovaním nie je povinný, je na odhlasovaní poslancov. 
ng. Špánik – podporuje návrh poslanca Moru, takýto spôsob voľby je nevyhovujúci, ak bude 
striktne napísané tajné hlasovanie, verejné hlasovanie bude tým vylúčené. 
PhDr.Hejbalová – je možné doplniť vetu – ak MsZ nerozhodne inak. 
Ing. Špánik – súhlasí s takýmto návrhom a doplniť –  ak MsZ nerozhodne o inom spôsobe 
hlasovania. 
Mgr. Šteklerová – podporuje pozmeňujúci návrh poslankyne Hejbalovej.      
PhDr. Kazda – súhlasí s pozmeňujúcim návrhom poslankyne Hejbalovej, treba celý bod 3 
upraviť, aby sa predložený návrh netýkal prvej vety (na základe návrhu politických strán,......) 
MUDr. Mora – požiadal, aby poslanci hlasovali o pozmeňujúcom návrhu poslankyne 
Hejbalovej. 
PhDr. Hejbalová –  predložila upravený pozmeňujúci návrh bodu 3. Doplniť bod 3 o novú 
vetu – „ Hlasuje sa tajným hlasovaním, ak MsZ nerozhodne inak. 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrh poslankyne Hejbalovej. 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu : za – 23, proti-0, zdržal sa – 1. 
Pozmeňujúci návrh bol prijatý. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.311/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za – 24, proti-0, zdržal sa – 0. 
 
 Uznesenie č.311/2018-MsR 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.4. 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 

17. Odpovede na pripomienky poslancov  
 
PhDr. Hejbalová odpovedala na pripomienky poslancov vznesených na ostatných 

zasadnutiach MsZ.  
Materiál je pod poradovým číslom 16. 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie bez pripomienok. 



 
18. Rôzne, záver 

 
V bode rôzne vystúpili : 
Mgr. Šusteková informovala o výsledkoch vyhlásených obchodných súťaží: 

1.  Odpredaj skladu TSM – nadzemnej oceľovej konštrukcie skladu nachádzajúceho sa 
v bývalom areáli Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom. OVS bola 
úspešná, nadzemná oceľová konštrukcia bola odpredaná za cenu 11.011 €. 

Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.312/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za – 24, proti-0, zdržal sa – 0. 
 
 Uznesenie č.312/2018-MsR 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 

2. Odpredaj zostávajúcich nehnuteľností – skladov v areáli bývalých vojenských skladov 
na Ul.železničnej.   Mesto predkladá podmienky ďalšieho kola OVS na zostávajúce tri 
sklady za rovnakých podmienok. 

Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.313/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za – 24, proti-0, zdržal sa – 0. 
 
 Uznesenie č.313/2018-MsR 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 

3. Odpredaj bytov v bytovom dome so súpis. č. 332, vchod č. 18 na Weisseho ul. 
v Novom  Meste nad Váhom . Mesto obdržalo ponuky, OVS bola čiastočne úspešná, 
 vyhlasuje podmienky ďalšieho  kola OVS na zostávajúce byty tak,  ako boli 
schválené v predchádzajúcom kole s tým, že v podmienkach obchodnej verejnej 
súťaže sa bod 4.4 dopĺňa vetou:  

„Navrhovateľom, ktorí podajú súťažné návrhy na viac ako jeden byt a zložia viacero 
zábezpek a uzatvoria s mestom aspoň jednu kúpnu zmluvu na odpredaj bytu, bude  
zábezpeka vrátená aj v prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy na ďalší byt, príp. byty“.  
Diskusia : bez pripomienok. 
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila návrh uznesenia č.314/2018-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení : za – 24, proti-0, zdržal sa – 0. 
 
 Uznesenie č.314/2018-MsR 
 viď znenie uznesenia, ako súčasť tejto zápisnice, str.5. 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
Ing. Trstenský – informoval o rokovaniach s firmou Bolt, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 
v súvislosti s rekreačným areálom Zelená voda. 
V roku 2017 firma Bolt podala žiadosť o vypovedanie zmluvy s mestom na prevádzku 
rekreačného areálu Zelená voda, kde uviedla dôvody výpovede, s ktorými mesto nesúhlasilo 
a písomnou formou sa odvolalo. Zároveň začali prebiehať rokovania o vysporiadaní 
vzájomných záväzkov a pohľadávok. Boli spracované znalecké posudky zo strany firmy Bolt 
i zo strany mesta. Ústne bolo dohodnuté,  že vzájomné záväzky končia k 31.12.2017 
a v priebehu cca 4 mesiace bude prebiehať vzájomné preberanie majetku. V 2/2018 firma 
Bolt oznámila, že rokuje so zahraničným investorom, ktorý má zabezpečené finančné 
prostriedky na realizáciu  projektu výstavby aquaparku na Zelenej vode v takom rozsahu, 
ako bol predkladaný v roku 2009. Firma, ktorá by zastrešovala výstavbu je investičná 
skupina Bill Barter so sídlom vo Veľkej Británii s pobočkou v Maďarsku. Ing. Zelenay 



predložil indikatívnu ponuku na 20 mil, ktorá má platnosť 12 mesiacov. Takéto projekty 
financuje finančná skupina Bill Barter po celom svete.  
Na základe týchto informácií sa mesto rozhodlo, že s investorom bude rokovať. Prebehli dve 
rokovania za účasti potencionálnych budúcich vlastníkov firmy Bolt. Predstava z ich strany je 
taká, že vznikne nová spoločnosť AQUALAND Zelená voda, ktorá by mala kúpiť 100%-tný 
obchodný podiel spoločnosti Bolt, teda bola by novým vlastníkom spoločnosti Bolt 
a pokračovala by v zmluvnom vzťahu s mestom.  
Ďalšími bodmi rokovania bola i otázka územného plánu, ktorú by mesto malo spraviť 
a spoločnosť mohla čo najskôr začať s výstavbou. Mesto by malo čo najskôr začať so 
zmenou ÚP. Na začiatku rokovaní mala spoločnosť požiadavku, že chce odkúpiť pozemky 
na ZV po kolaudácii stavby za cenu znaleckého posudku 26,-€/m2, bola tu teda garancia, že 
pozemky mesto predá až po výstavbe aquaparku. Pre mesto je však táto cena pozemkov 
veľmi nízka. Zákon neumožňuje pozemky predať priamo vybranému investorovi, preto 
zástupcovia spoločnosti predložili iný návrh, aquapark by vybudovali a mestu by naďalej 
platili nájomné, ktoré je teraz zazmluvnené v nájomnej zmluve s firmou Bolt, otázka 
s odpredajom pozemkov by sa teda vyriešila. Spoločnosť by chcela na začiatku postaviť 
tenisové centrum, s výstavbou by chceli začať ešte tento rok. Rokovalo sa i o vysporiadaní 
dlžného nájomného firmy Bolt voči mestu, pohľadávku by spoločnosť zaplatila do 8/2018, ak 
nie previedla by na mesto sociálny objekt vybudovaný pri vstupe na pláž. Ďalšia požiadavka 
spoločnosti bola zmena ÚP, na ktorej by mesto malo začať do konca mája 2018. 
Dôležitá vec pre mesto je, aby sa indikatívna zmluva zmenila na záväznú bankovú ponuku, 
pre mesto je to zásadná podmienka. K tomuto potrebuje spoločnosť podpísať dodatok 
k nájomnej zmluve medzi Bolt a mestom, že pozemky by boli naďalej  v nájme  a po 
výstavbe aquaparku by boli spoločnosti, ktorá bude prevádzkovať aquapark na ZV  prenajaté 
na 50 rokov. Podmienkou mesta by bolo, že tento dodatok by bol účinný až po preukázaní 
toho, že finančné prostriedky na výstavbu má, teda ak bude zabezpečená banková garancia.  
Mesto do 14 dní zvolá mimoriadne MsZ, ktoré bude mať len jeden bod programu a to Zelená 
voda, kde sa definitívne rozhodne, či bude projekt schválený alebo nie. 
Ing. Špánik – požiadal, aby na základe týchto informácií bolo prijaté v bode rôzne uznesenie, 
ktoré by zobralo na vedomie tiet informácie a uložilo by zvolať najneskôr do 14 dní 
mimoriadne MsZ s bodom programu – riešenie situácie na Zelenej vode. 
Ing. Trstenský – nie je potrebné k tomu prijímať uznesenie, do 14 dní mesto zvolá 
mimoriadne MsZ.  
RNDr.Gregušová – nemá dôveru k zahraničným maďarským investorom, stačí pozrieť do 
minulosti výstavba Gabčíkovo- nagymaros, či železničný most Komárno-Komárom. 
Mgr. Bača – uvedený postup mu pripomína to, čo tu už v minulosti bolo, mesto už takúto  
zmluvu s investorom malo, ktorý chcel stavať aquapark, zdá sa mu, že mesto sa rúti do 
niečoho, čo môže vyústiť do rovnakých problémov ako už mesto malo. Navrhuje, aby mesto 
spoločne s poslancami rokovalo s potencionálnym investorom, požiadal o viac času, 
trpezlivosti, opatrnosti. 
MUDr. Mora – na Zelenej vode vidí dva problémy. Prvý je nájomný vzťah mesta s firmou Bolt 
– chýba stále právno-ekonomická analýza, aby sa poslanci vedeli podrobne oboznámiť so 
súčasným stavom, rozhodujú o majetku mesta. Druhý problém – právna zodpovednosť 
poslancov. Apeluje na maximálnu opatrnosť v rámci vzájomných rokovaní. Je dobré, že 
mesto zvolá mimoriadne MsZ, poslanci však nemajú adekvátne informácie, aby sa mohli 
rozhodnúť. Problém je dlhodobý, bol by veľmi rád ak by Zelená voda začala fungovať, je to 
však veľmi krátka doba na vyriešenie takéhoto problému. 
Mgr. Šteklerová – požiadala o úpravu cesty na Ul.Mnešickej , veľmi zlý stav po výmene 
inžinierskych sietí na tejto ulici. 
Ing. Trstenský – do konca mája by mala byť cesta upravená. 
Ing. Špánik – má mesto informácie o konaní TOPFESTU na Zelenej vode, povolilo mesto 
túto akciu? Pre mesto je to, hlavne z hľadiska dopravy veľmi veľká zaťaž. 
Ing. Trstenský – mesto súhlas nedávalo, organizátor TOPFESTU bol na rokovaní na MsÚ, 
bol oboznámený s tým, že mesto nemá zatiaľ ujasnené vzťahy s prenajímateľom areálu 
ohľadne prevádzkovania Zelenej vody, nevie sa k požiadavke na konanie TOPFESTU na 



Zelenej vode vyjadriť. Určite je to záťaž pre mesto, pre Zelenú vodu, sú to problémy, na 
druhej strane na mesto sú nestále tlaky, že pre mladých ľudí mesto nič nerobí. 
Mgr. Bača – znovu sa objavil predaj budovy na Jánošíkovej ulici, čo sa tam plánuje. 
Ing. Trstenský – TSK ponúkol tento internát na predaj, vo vypísaných OVS bol predaj 
neúspešný. Budova má slúžiť na malometrážne byty, nie ako ubytovňa, TSK je informovaný 
o petícii občanov v tomto volebnom obvode, ktorí nesúhlasia s tým, aby tu boli ubytovaní 
agentúrni pracovníci.  
Ing. Jakovlev – podnet od občanov ohľadne zrekonštruovanej budovy na Ul.Weisseho,  pri 
výjazde z parkoviska na hlavnú ulicu parkujú autá – výjazd nie je možný, zadný dvor 
z budovy – chodník smerom k pošte nie je napojený (dokončený), občania ak nechcú obísť 
celú budovu musia ísť cez trávu. Problém čistenia ulice pri pošte, na ulici stoja permanentne 
vozidlá, ulica je znečistená, vozidlá TSM sa tam nemajú ako dostať, je potrebné zosúladiť 
určitým spôsobom hodiny kedy sa pri pošte neparkuje a ulicu vyčistiť.  
Ing. Trstenský – parkovanie na novovybudovanom parkovisku bude slúžiť len pre občanov, 
ktorí budú vlastníkmi bytov, v 9/2018 by sa mala dokončiť výstavby parkoviska na Ul. 
Weisseho, kde by bolo riešené i parkovanie, ak by bolo nepostačujúce pre vlastníkov bytov 
zrekonštruovanej budovy na Ul. Weisseho, mal by byť vyriešený tak isto problém parkovania 
pred poštou. 
Ing. Vyzváry – požiadal riešiť nejakým spôsobom neosvetlené detské ihrisko v parku 
D.Š.Zámostského, v súčasnosti je to miesto stretávania mladých ľudí. 
Ing. Trstenský – mesto sa bude podnetom zaoberať. 

 
Ing. Trstenský poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie 20.zasadnutia 

mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ing. Jozef  T r s t e n s k ý  
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