Zápisnica
z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného
dňa 28. júna 2022
__________________________________________________________________________
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: Bc. Ján Kudlík. MUDr. Marián Mora, Mgr. Jaroslav Košťál, Ing. Daniel Kopunec
Prizvaní:
riaditelia a zástupcovia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, zástupca
náčelníka MsP

Program:
1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie
programu
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení MsZ
4. Nakladanie s majetkom mesta
5. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad
Váhom a Záverečný účet k 31.12.2021
6. Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2022
7. Návrh na schválenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky formou
blankozmenky pre projekt s názvom "Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v
Novom Meste nad Váhom"
8. Predloženie žiadosti Mesta o zvýšenie štátnej podpory (úveru) z prostriedkov
ŠFRB na výstavbu 6 nájomných bytov v stavbe „Prestavba 2.NP a podkrovia
objektu súp.č. 23 na nájomné byty, Nové Mesto nad Váhom“ podľa platnej
Zmluvy o úvere číslo 300/257/2021 zo dňa 2.11.2021 o výšku 26 190,- eur
9. Správa o kontrole čerpania dotácií
10. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
11. Návrh na menovanie na funkciu riaditeľa Technických služieb mesta Nové Mesto
nad Váhom
12. Návrh na menovanie na funkciu náčelníka Mestskej polície mesta Nové Mesto
nad Váhom
13. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie rokov 2022-2026, určenie
volebných obvodov, volebných okrskov a volebných miestností a určenie počtu
poslancov vykonávajúcich svoj mandát v jednotlivých volebných obvodoch
14. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Nové Mesto nad Váhom na
funkčné obdobie 2022 - 2026
15. Odpovede na pripomienky poslancov
16. Rôzne
17. Záver

1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie
programu
Primátor mesta Ing. Trstenský otvoril 22. zasadnutie MsZ, privítal poslancov a ostatných
prítomných. Na začiatku rokovania z celkového počtu poslancov 25 sa zaprezentovalo 20
poslancov Mestského zastupiteľstva, Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné.
Z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva sa ospravedlnil Bc. Ján Kudlík, MUDr.
Marián Mora, Mgr. Jaroslav Košťál, Ing. Daniel Kopunec. Poslanec Ing. Miroslav Vidlička
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prišiel na zasadnutie MsZ neskôr. Primátor mesta Ing. Trstenský určil za overovateľov
zápisnice poslancov PhDr. Kvetoslavu Hejbalovú a Mgr. Jána Pavlíčka. Zapísaním zápisnice
bola poverená p. Ivana Madarová, zamestnankyňa MsÚ. Hovorcom MsR pre 22. zasadnutie
MsZ bol určený Mgr. Tomáš Malec, PhD. Z dôvodu nefunkčného hlasovacieho zariadenia určil
primátor mesta za skrutátora Ing. Miroslava Trúsika.
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 22. riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom.
Hlasovanie o programe rokovania: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali - 0
Ing. Trstenský konštatoval, že program rokovania 22. Z MsZ bol schválený.
Uznesenie č. 483/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)

2. Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda:
Mgr. Ján Vojtek
Členovia:
Ing. Eva Růžičková
p. Martin Kolesár
Zo strany poslancov neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 20, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0.
Poslanci návrh schválili.
Uznesenie č. 484/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)

3. Kontrola uznesení MsZ
Informáciu o kontrole plnenia uznesení z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 3. mája 2022
predložil hlavný kontrolór mesta Mgr. Peter Bača.
Materiál je pod poradovým číslom 1.
Diskusia: bez pripomienok
Primátor mesta požiadal o predloženie návrhu uznesenia k tomuto bodu programu.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 485/2022-MsZ.
Hlasovanie: za - 20, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ zobrali informáciu na vedomie.
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Uznesenie č. 485/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)

4. Nakladanie s majetkom mesta
Návrh predložil: Ing. Rastislav Petkanič
Materiál je pod poradovým číslom 2.
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice.

A. Prenájom majetku mesta – prípady hodné osobitného zreteľa
1. Návrh na predĺženie podnájomných zmlúv podnájomcom v nebytových priestoroch
Mesto navrhuje posúdiť predĺženie podnájmov, ako prípady hodné osobitného zreteľa,
o ktorých MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a to tým podnájomcom,
ktorí si plnia svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorených podnájomných zmlúv:
1.1 Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Nové Mesto nad Váhom, Ul.
1. mája 309, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 35 629 371
p. Nemšáková – predložila stanovisko Komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho
rozvoja mesta (ďalej len „KFSM“), KFSM odporučila návrh schváliť.
Mgr. Malec, PhD. – predložil stanovisko Mestskej rady, (ďalej len „MsR“), MsR súhlasí
a odporučila návrh schváliť.
Diskusia: bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 486/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 486/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
1.2 Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01 Trnava, IČO: 35 602 619
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia: bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 487/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 487/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
Od uznesenia 487/2022-MsZ /vrátane/ sa už hlasovalo elektronicky – viď záznam
z hlasovania.
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1.3 PHARMACEUTICAL CARE s.r.o., Ul. 1. mája 310/11, Nové Mesto nad Váhom, IČO:
46 688 269
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia: bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 488/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 488/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
2. Návrh na predĺženie nájomných zmlúv o dočasnom užívaní pozemku na dobu
neurčitú
2.1 p. Pisklák, bytom Nové Mesto nad Váhom
2.2 p. Pisklák, bytom Nové Mesto nad Váhom
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia: bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 489/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 489/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3
(mandátová správa – prítomných 19 poslancov)
3. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku na dobu
neurčitú
KURIA s.r.o., Ul. Ľ. Podajavorinskej 2575/3B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia: bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 490/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 490/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
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4. Návrh na prenájom nebytových priestorov Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny,
Špitálska 8, 812 67 Bratislava – prípad hodný osobitného zreteľa.
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia: bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 491/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 491/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)

B. Prevod majetku mesta
1. Schválenie spôsobu prevodu majetku mesta – prípady hodné osobitného zreteľa
1.1 Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta – predaj pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa p. Šorfovi a manželke p. Šorfovej, obaja bytom Nové
Mesto nad Váhom.
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR nesúhlasí a neodporučila návrh schváliť.
Diskusia:
V diskusii vystúpil poslanec Mgr. Malec, PhD., ktorý nesúhlasil s uvedeným predajom. Uviedol,
že na poslednej schôdzke MsR bolo povedané, že geometrický plán bol zmenený. Nakoľko
však geometrický plán je z roku 2017, chcel si uvedené potvrdiť. K tomuto sa vyjadril Ing.
Petkanič, že informácia ku geometrickému plánu bola zle interpretovaná. Tak isto na otázku
poslanca Mgr. Maleca, PhD. k výmere, potvrdil, že ide o tú istú výmeru.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 492/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 10, proti – 3, zdržali sa – 7, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh neschválili.
Uznesenie č. 492/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 5
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
1.2 Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa – odpredaj pozemku do vlastníctva Slovenskej republiky Ministerstvu vnútra SR, Bratislava
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia:
V diskusii poslankyňa p. Mináriková požiadala, aby na danom priestranstve necvičili psov,
nakoľko to ruší obyvateľov tejto časti.
JUDr. Vavrinčík – potom by sme mali prijať dodatok o netrénovaní psov?
Ing. Trstenský uviedol, že pozemok je tak malý, že nie je možné tu psov trénovať.
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Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 493/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 493/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
1.3 Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta, ako prípadu hodného
osobitného zreteľa - zámena nehnuteľností medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom
a Trenčianskym samosprávnym krajom (ďalej len TSK) - 2. časť.
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia:
Mgr. Vojtek – otázka je k bývalému areálu SOU, ktorého vlastníkom je teraz TSK, či tam mesto
potom vstupuje do právnych vzťahov s tretími osobami?
Ing. Trstenský – áno, sú tam dva prenájmy, ktoré doriešime po nadobudnutí vlastníckeho
práva.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 494/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 494/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
1.4 Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta, ako prípadu hodného
osobitného zreteľa odpredaja pozemkov spoločnosti LUCAB, s.r.o., Ul. A. Sládkoviča
8, 971 01 Prievidza, IČO 45 702 195
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia:
V rozsiahlej diskusii požiadal o vystúpenie aj zástupca spoločnosti Lucab advokát Mgr.
Miroslav Pavlík. Spoločnosť Lucab požaduje zachovať cenu z pôvodnej zmluvy. V diskusii
ďalej vystúpili Ing. Petkanič, primátor mesta Ing. Trstenský, JUDr. Vavrinčík, Mgr. Vojtek.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 495/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 495/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
1.5
Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta, ako prípadu hodného
osobitného zreteľa - odpredaj pozemkov spoločnosti LUCAB, s.r.o., Ul. A. Sládkoviča 8,
971 01 Prievidza IČO 45 702 195
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
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Diskusia:
Faktická poznámka Mgr. Vojtek – prosím doplniť do uznesenia celkovú sumu 4.270,- EUR.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 496/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 496/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 8
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
1.6
Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta, ako prípadu hodného
osobitného zreteľa - zámena nehnuteľností medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom
a spoločnosťou Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník
Uvedený materiál nebol predmetom rokovania KFSM.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia: bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 497/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 497/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 9
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
2. Schválenie prevodu majetku mesta – prípady hodné osobitného zreteľa
2.1 Návrh na schválenie prevodu majetku mesta, ako prípadu hodného osobitného
zreteľa - zámena pozemkov medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a spoločnosťou
ALEPTUS s.r.o., so sídlom Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 35 812
338.
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia: bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 498/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 498/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 10
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
2.2 Návrh na schválenie prevodu majetku mesta, ako prípadu hodného osobitného
zreteľa - zámena nehnuteľností medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a Trenčianskym
samosprávnym krajom (ďalej len TSK) - 1. časť.
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia: bez pripomienok.
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Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 499/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 499/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 11
(mandátová správa – prítomných 19 poslancov)

5. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto
nad Váhom a Záverečný účet k 31.12.2021
Návrh predložil: Ing. Miroslav Trúsik
Materiál je pod poradovým číslom: 3
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet - Programový rozpočet
mesta na rok 2021.
Programový rozpočet mesta na rok 2021 bol schválený podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm.
b) zákona č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 7 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet mesta na rok 2021
bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 8.12.2020 uznesením č. 278 /2020MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:
1. zmena programového rozpočtu na rok 2021 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa
11.05.2021 uznesením č. 323/2021-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2021 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa
07.09.2021 uznesením č. 373/2021-MsZ.
3. zmena programového rozpočtu na rok 2021 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa
07.12.2021 uznesením č. 410/2021- MsZ
Ďalšia zmena programového rozpočtu na rok 2021 bola vykonaná na základe rozpočtového
opatrenia č.1/2021 z 26.06.2021 a č. 2/2021 zo 17.12.2021
presunom rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky.
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia: bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 500/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 18, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 500/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 12
(mandátová správa – prítomných 18 poslancov)
Primátor mesta Ing. Trstenský poďakoval všetkým pracovníkom mesta a mestských
organizácií za dosiahnutý hospodársky výsledok, za prebytok bežného rozpočtu, ktorý je cca
vo výške 4.136.000,- EUR. A práve tento ukazovateľ pojednáva o tom, ako sa v meste Nové
Mesto nad Váhom hospodárilo. Prebytok sa používa na investičné a kapitálové výdavky, a aj
z tohto dôvodu sme nemuseli čerpať rezervný fond. Naše hospodárenie ocenilo aj INECO, ako
nezávislý inštitút, ktorý pojednáva o ekonomickej stabilite jednotlivých miest. A opäť sme
obsadili veľmi pekné miesto.
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6. Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2022
Návrh predložil: Ing. Miroslav Trúsik
Materiál je pod poradovým číslom: 4
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice.
V zmysle § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto predkladá 2. zmenu programového rozpočtu
mesta na rok 2022. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu
sú rozpočtované vo výške 27 375 055 EUR .
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia:
Mgr. Vojtek poďakoval mestu za ochotu mimosúdneho vyrovnania s pozostalými, ktorým
zomreli rodinní príslušníci pri tragickej nehode.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 501/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 501/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 13
(mandátová správa – prítomných 19 poslancov)

7. Návrh na schválenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky
formou blankozmenky pre projekt s názvom "Zvýšenie miery
zhodnocovania BRKO v Novom Meste nad Váhom"
Návrh predložil: Ing. Milan Blaško
Materiál je pod poradovým číslom: 5
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice.
V zmysle všeobecných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP podpísanej medzi mestom
a MŽP SR (v zastúpení Slovenskou agentúrou životného prostredia, ďalej len SAŽP alebo
Poskytovateľ) bolo mesto vyzvané na určenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej
pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to vo forme zriadenia záložného
práva alebo vo forme vlastnej blankozmenky. V nadväznosti na odporúčania Poskytovateľa
v projekte i skutočnosť menšej administratívnej záťaže pri uplatnení formy blankozmenky,
odporúča mesto zvoliť práve túto formu – zabezpečenie vo forme vlastnej blankozmenky.
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia: bez pripomienok
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 502/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 502/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 13
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)
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8. Predloženie žiadosti
Mesta o zvýšenie štátnej podpory (úveru)
z prostriedkov ŠFRB na výstavbu 6 nájomných bytov v stavbe „Prestavba
2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty, Nové Mesto nad
Váhom“ podľa platnej Zmluvy o úvere číslo 300/257/2021 zo dňa 2.11.2021
o výšku 26 190,- eur
Návrh predložil: Ing. Rastislav Petkanič
Materiál je pod poradovým číslom: 6
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Mesto Nové Mesto nad Váhom získalo prostriedky na realizáciu prestavby a výstavby
sociálnych nájomných bytov, ktoré postaví stavebník – spoločnosť IZOTECH Group spol. s
r.o., so sídlom Piešťanská 1185/25 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom, za podmienok v súlade
so zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov a zákonom č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB v znení zákona č. 276/2015 Z.z. a
v súlade so súvisiacimi vyhláškami a nariadeniami. Vzhľadom na skokový vývoj cien
stavebných materiálov a inflačné tlaky bol prijatý Zákonom č.506/2021 Z.z ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2021 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. Bolo doplnené ustanovenie do zákona č.
150/2013 § 9 odsek ( 11) podľa ktorého môže fond zvýšiť poskytnutú podporu pri dodržaní
podmienok ustanovených zákonom. Fond môže v období od nadobudnutia účinnosti zmluvy o
poskytnutí podpory zvýšiť poskytnutú podporu ak o to žiadateľ požiada. Podmienkou je
predloženie dodatku k zmluve so zhotoviteľom spolu s preukázaním zvýšenia obstarávacích
nákladov stavby.
Ceny stavebných prác pre novú výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu bytových budov
v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021 vzrástli podľa údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za prvý štvrťrok 2022 až o 25,5 %.
V tomto prípade sa jedná o možnosť zvýšenia podpory vo výške 26 190,- eur s DPH . Z
pohľadu zákona o verejnom obstarávaní č. 343 / 2015 je postup v súlade s § 18 ods.1 písm.
a) a § 18 ods. 3
Uvedený materiál nebol predmetom rokovania KFSM ani MsR.
Diskusia: bez pripomienok.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 503/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0 zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 503/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 14
(mandátová správa – prítomných 20 poslancov)

9. Správa o kontrole čerpania dotácií
Návrh predložil: Mgr. Peter Bača
Materiál je pod poradovým číslom: 7
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR zobrala správu na vedomie.
Diskusia: bez pripomienok
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Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 504/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ správu zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 504/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 14
(mandátová správa – prítomných 21 poslancov)

10. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
Návrh predložil: Mgr. Peter Bača
Materiál je pod poradovým číslom: 8
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia: bez pripomienok
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 505/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 505/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 14
(mandátová správa – prítomných 21 poslancov)

11. Návrh na menovanie na funkciu riaditeľa Technických služieb mesta Nové
Mesto nad Váhom
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka
Materiál je pod poradovým číslom: 9
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia:
Na úvod sa Ing. Mgr. Martin Kyselý odprezentoval, povedal svoju víziu práce na TSM.
S otázkami sa na neho obrátili poslanci JUDr. Vavrinčík, p. Kolesár, Mgr. Malec, PhD.
Ing. Mašlonka poďakoval Ing. Veselkovi za jeho prácu pre TSM.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 506/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 506/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 14
(mandátová správa – prítomných 21 poslancov)
Primátor mesta Ing. Trstenský poďakoval za dlhoročnú prácu ešte stále súčasnému riaditeľovi
Ing. Veselkovi v TSM. Poprial mu veľa spokojnosti v ďalšom živote.
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12. Návrh na menovanie na funkciu náčelníka Mestskej polície mesta Nové
Mesto nad Váhom
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka
Materiál je pod poradovým číslom: 10
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť.
Diskusia:
Ing. Jaroslav Madara sa na úvod taktiež odprezentoval. Doplňujúce otázky k jeho vízii mu
položil poslanec p. Kolesár.
Ing. Antalová položila otázku ku kamerám, na ktorú odpovedal primátor mesta Ing. Trstenský.
Mgr. Malec, PhD. spomenul svoju skúsenosť s Ing. Madarom, ktorá bola podľa neho na
profesionálnej úrovni a zároveň položil otázku ohľadne integrovaného záchranného systému.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 507/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 507/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 14
(mandátová správa – prítomných 21 poslancov)

13. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie rokov 2022-2026, určenie
volebných obvodov, volebných okrskov a volebných miestností a určenie
počtu poslancov vykonávajúcich svoj mandát v jednotlivých volebných
obvodoch
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka
Materiál je pod poradovým číslom: 11
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Mgr. Malec, PhD – predložil stanovisko MsR. Materiál bol stiahnutý z rokovania MsR na
dodatočné prerokovanie v samostatnej pracovnej skupine.
Diskusia:
Ing. Vyzváry – tak ako som už spomínal na MsR, s týmto návrhom sa nestotožňujem. Je
nesystematické, viaceré ulice geograficky patria do iných obvodov a naopak. Mrzí ma, že už
nie je ochota a vôľa na prepracovanie tohto materiálu. Verím, že do budúcna sa podarí toto
rozdelenie ulíc nejako komplexne spracovať tak, aby to korešpondovalo s realitou.
Mgr. Vojtek – súhlasím, že geograficky niektoré ulice nie sú systematicky zaradené do obvodu,
do ktorého by mali patriť. Na druhú stranu je 4 mesiace pred voľbami a bolo by možno politicky
nevhodné meniť toto zavedené pravidlo. Takéto zmeny by sa mali robiť prvý rok po zvolení
nového zastupiteľstva.
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 508/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 16, proti – 2, zdržali sa – 3, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 508/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 14
(mandátová správa – prítomných 21 poslancov)
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14. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Nové Mesto nad Váhom
na funkčné obdobie 2022 - 2026
Návrh predložil: Ing. František Mašlonka
Materiál je pod poradovým číslom: 12
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Materiál nebol predmetom rokovania MsR, ani žiadnej komisie.
Diskusia: bez pripomienok
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 509/2022-MsZ.
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0.
Poslanci MsZ návrh schválili.
Uznesenie č. 509/2022-MsZ
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 15
(mandátová správa – prítomných 21 poslancov)

15. Odpovede na pripomienky poslancov
Ing. Mašlonka odpovedal na pripomienky poslancov z posledného MsZ. Ako uviedol na
poslednom 21. MsZ bolo zodpovedané na všetky pripomienky poslancov. Zostali len dve
otvorené:
ku pripomienke poslanca JUDr. Vavrinčíka – osvetlenie na Klčovom – toto je už vyriešené a ku
pripomienke poslanca Ing. Špánika na neporiadok v nadchode – nadchod bol vyčistený.

16. Rôzne
V bode rôzne postupne vystúpili:
Mgr. Malec, PhD. – mám podnet, ktorý som spomínal aj na poslednej MsR. Týka sa to asi
upchatej kanalizácie pod katolíckym kostolom v parku P. Matejku smerom k ulici Benkovej.
Poslal som aj fotografie. Prosím teda o preverenie, kto je správca a čo sa s tým dá urobiť.
Ing. Trstenský – materiál bol poslaný na TSM, chcel by som teda vidieť presné zakreslenie,
o akú časť kanalizácie ide.
p. Ostrenka – poďakoval p. Ovšákovi za jeho prácu a novým pracovníkom – riaditeľovi TSM
a náčelníkovi MsP poprial v novej práci veľa úspechov. Súčasne všetkých poslancov
a poslankyne pozval na oslavy 100-ročnice futbalu v Novom Meste nad Váhom. Poďakoval za
navýšenie rozpočtu v bode 6 - šport. Spomenul tiež veľký úspech volejbalistiek v Novom Meste
nad Váhom a vyzdvihol prácu kolektívu ľudí, ktorí sa tomuto športu venujú.
p. Kolesár – veľmi chválim novovybudovaný chodník na Zelenej vode. Súčasne som si ale
všimol, že autá začali parkovať na tráve, možno aj z toho dôvodu, že parkoviská na začiatku
areálu sú veľmi zanedbané. Možno by pomohol aspoň základný orez stromov a kríkov
a vyčistenie. Ľudia by potom mali lepší pocit a nebáli sa tam parkovať. Tým pádom by sa
eliminovalo parkovanie na tráve.
Ing. Antalová – vyslovila dve poďakovania – MsKS a p. riaditeľke Volárovej za zorganizovanie
Festivalu židovskej kultúry a TSM za súčinnosť a podporu akcie, ktorá sa konala v parku –
Mestský trhík.
Ing. Mašlonka – taktiež poďakoval ešte stále súčasnému náčelníkovi MsP za jeho dlhoročnú
prácu. Pozval všetkých poslancov na akciu, ktorá sa bude konať 6.7.2022 v čase 16.00-22.00
hod. a poprial všetkým peknú dovolenku a prázdniny.
Ing. Vyzváry – tak isto zopakujem otázku z MsR. Obyvatelia Hájoviek sa pýtajú na fontánu, či
máme nejaký časový harmonogram.
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Ing. Trstenský – aktuálne sme vo fáze projektovej dokumentácie, t.j. toto leto fontána ešte
určite nebude.
Ing. Růžičková – pripomenula chodník na ulici Hollého a poďakovala za promptnú výmenu
poškodeného kontajnera.
Mgr. Vojtek – za posledného pol roka nám viackrát opadla omietka z bývalej Stavoindustrie.
Boli poškodené aj motorové vozidlá. Otázka je teda na MsBP, či chce túto situáciu komplexne
riešiť.
Na otázku zodpovedal Ing. Vavrek – robí sa projektová dokumentácia a možno by zateplenie
vyriešilo komplexne celý problém. Aktuálne ale základnú sanáciu spravíme do konca mesiaca
a rizikové miesta budú opravené.

17. Záver
Ing. Trstenský ukončil bod Rôzne. Poďakoval všetkým za účasť na 22. riadnom zasadnutí MsZ
a zasadnutie MsZ ukončil.

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

Overovatelia:
PhDr. Kvetoslava Hejbalová

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

Mgr. Ján Pavlíček

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

Zapísala: Ivana Madarová
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