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Z á p i s n i c a 
 

z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného 
dňa 25. októbra 2022 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 
 
Neprítomní:  Ing. Mário Vyzváry 
 
Prizvaní:       riaditelia a zástupcovia mestských podnikov, pracovníci MsÚ, náčelník 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. Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č.13 (ZaD 

č.13) ÚPN-SÚ Nové Mesto nad Váhom – Návrh na vyhodnotenie stanovísk 
uplatnených pri prerokovaní návrhu. 

6. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 
2022 – 4. zmena 

7. Správy o výsledku kontroly hospodárenia  
8. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok r. 2023 
9. Odpovede na pripomienky poslancov  
10. Rôzne 
11. Záver 
 

 

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

Primátor mesta Ing. Trstenský otvoril 24. zasadnutie MsZ, privítal poslancov a ostatných 
prítomných. Na začiatku rokovania z celkového počtu poslancov 25 sa zaprezentovalo 22 
poslancov Mestského zastupiteľstva, Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. 
Z neúčasti na  rokovaní mestského zastupiteľstva sa ospravedlnil Ing. Mário Vyzváry. Mgr. 
Jaroslav Košťál a JUDr. Filip Vavrinčík prišli počas zasadnutia. Primátor mesta Ing. Trstenský 
určil za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Evu Růžičkovú a Ing. Milana Špánika. 
Zapísaním zápisnice bola poverená p. Ivana Madarová, zamestnankyňa MsÚ. Hovorcom  MsR 
pre 24. zasadnutie MsZ bola určená Ing. Iveta Antalová. 
 
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.  
 
Poslanec Ing. Miroslav Vidlička požiadal o doplnenie bodu do programu nasledovne: 
Za bod 3 nový bod 4 a ostatné posunúť v danom poradí - Novela Rokovacieho poriadku 
Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom. 
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Hlasovanie o doplnení programu: za – 15, proti – 3, zdržali sa – 4, nehlasovali - 0 
  

Uznesenie č. 530/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 
Nakoľko k programu rokovania neboli vznesené žiadne iné návrhy, primátor mesta Ing. 
Trstenský požiadal prítomných o hlasovanie o programe rokovania 24. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom. 
 
Hlasovanie o programe rokovania: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali - 0 
Ing. Trstenský konštatoval, že program rokovania 24. Z MsZ bol schválený. 
  

Uznesenie č. 531/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

2. Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta Ing. Trstenský predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:           
Predseda:        PhDr. Kvetoslava Hejbalová 
Členovia:         p. Miroslav Ostrenka 
                       p. Helena Mináriková 

                                            
Zo strany poslancov  neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky. 
 
Hlasovanie o predloženom návrhu: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 532/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov)    
    

3. Kontrola uznesení  MsZ  
 
Informáciu o kontrole plnenia uznesení z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 13. septembra 
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. 533/2022-MsZ. 
Hlasovanie: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ zobrali informáciu na vedomie. 
 

Uznesenie č. 533/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 

 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
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4. Novela Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Nové 
Mesto nad Váhom  
 

Návrh predložil: Ing. Miroslav Vidlička 
Materiál je pod poradovým číslom: 2. 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
V záujme predísť nedostatku odborníkov v komisiách Mestského zastupiteľstva v budúcich 
volebných obdobiach a potrebe spresnenia niektorých bodov bol vypracovaný návrh novely 
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, upravujúcej 
znenie doteraz platného rokovacieho poriadku schváleného na 20. zasadnutí MsZ dňa 
24.apríla 2018, uznesením č.311/2018-MsZ.  
Hlavými cieľmi novely je: 
- povinnosť prerokovania dôležitých bodov zasadnutia MsZ v príslušných komisiách ešte 
pred predložením daných bodov na schválenie MsZ 
- vytvoriť v samostatnom bode priestor pre prednesenie významných podnetov a upozornení 
z komisií MsZ, ktoré neboli súčasťou iného bodu rokovania MsZ, v prípade že to príslušná 
komisia odhlasuje za potrebné. 

 
Ing. Antalová – predložila stanovisko Mestskej rady, (ďalej len „MsR“), MsR neodporučila 
materiál predložiť poslancom MsZ. 
 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 534/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 13, proti – 1, zdržali sa – 8, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ novelu schválili.. 
 
 Uznesenie č. 534/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 

 
5. Nakladanie s majetkom mesta 

 
Návrh predložila: Mgr. Tatiana Šusteková 
Materiál je pod poradovým číslom 3. 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

A.  Prenájom majetku mesta  
  
1. Návrh na zmenu doby nájmu v Nájomnej zmluve č. 11/2020/NZ - OPSM o nájme 
pozemkov  zo dňa 07.12.2020 – Rímskokatolícka cirkev farnosť Nové Mesto nad Váhom, 
Ul. J. Gabriša 60/21, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 013 083  
     
Mesto Nové Mesto nad Váhom požiadalo prenajímateľa Rímskokatolícku cirkev farnosť Nové 
Mesto nad Váhom o predĺženie doby nájmu z pôvodných 10 rokov na  25 rokov a to vzhľadom 
na predpokladanú celkovú výšku finančných prostriedkov investície, ktorá vyšla 
z vypracovanej projektovej dokumentácie. Je potrebné pre realizáciu hľadať finančné 
prostriedky aj z iných zdrojov (dotácie, eurofondy, granty a pod.).  
Pri nenávratných finančných príspevkoch (eurofondy) je často potrebné deklarovať dlhšiu 
dobu udržateľnosti projektu a právny vzťah k nehnuteľnostiam. 
Pre mesto, ako nájomcu je celkovo výhodná dlhšia doba nájmu vzhľadom na objem finančných 
prostriedkov, ktoré sú potrebné  pre realizáciu projektu. Cena nájmu a predmet nájmu 
zostávajú nezmenené. 
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Doba nájmu bude upravená dodatkom k nájomnej zmluve. 
                                                                                               
p. Nemšáková – predložila stanovisko Komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho 
rozvoja mesta (ďalej len „KFSM“), KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia:  
Poslanec MUDr. Matej Bielik navrhol, aby do nájomnej zmluvy bola zapracovaná klauzula, že 
dňom podpisu nájomnej zmluvy s RKC a jej zverejnením preberá zodpovednosť za 
starostlivosť o predmetné pozemky mesto Nové Mesto nad Váhom  
                                                              
Hlasovanie o návrhu poslanca MUDr. Bielika : za – 13, proti – 5, zdržali sa – 5, nehlasovali - 0 
  

Uznesenie č. 535/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 1 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 536/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 1, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 536/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 

 
2.  Návrh na podnájom nebytových  priestorov –  Slovenskému Zväzu Záhradkárov ZO 
Pod Rovencom Nové Mesto nad Váhom ( SZZ), ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 
Mesto predkladá návrh na podnájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
nachádzajúcich sa v zrekonštruovanej budove po bývalých Technických službách mesta na 
Ul. Klčové 109 v Novom Meste nad Váhom  a to: 
- 1. NP miestnosť č. 1.06 o výmere   8,53 m²    
- 1. NP miestnosť č. 1.07 o výmere 11,63 m²    
- a ½ podiel na miestnosť  č. 1.04 zasadačka o výmere 31,21 m² nachádzajúcej sa na I. NP 
spolu so Spoločným úradom samosprávy ( v dopoludňajších hodinách do 16,00 hod. bude 
zasadačku využívať SÚS a po 16,00 hod. SZZ na schôdzkovú činnosť, alebo podľa dohody) 
a podiel na spoločných priestoroch, za účelom organizovania, zabezpečenia a rozvíjania 
záhradkárskej činnosti Slovenskému Zväzu Záhradkárov ZO Pod Rovencom Nové Mesto nad 
Váhom ( SZZ), ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ  rozhoduje  trojpätinovou  
väčšinou všetkých  poslancov. 
Mesto navrhuje, aby sa podnájom  uzatvoril na dobu 10 rokov  so symbolickou cenou 
podnájmu 1 €/rok. SZZ si okrem symbolického nájomného bude hradiť všetky náklady za 
energie a bude si zabezpečovať údržbu prenajatých nebytových priestorov na vlastné náklady 
počas doby podnájmu. 

 

p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia: bez  pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 537/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 23 proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
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 Uznesenie č. 537/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 2 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
 
3. Beach Bar, s.r.o., Hurbanova 14, 915 01  Nové Mesto nad Váhom – krátkodobý 
prenájom pozemkov rekreačného  areálu  Zelená voda 
    
Mesto predkladá žiadosť spoločnosti Beach Bar, s.r.o.,  Hurbanova 14, 915 01  Nové Mesto 
nad Váhom o krátkodobý prenájom pozemkov rekreačného strediska Zelená voda parcela 
registra C KN č. 4887,4888,4884,4890/1,4889,4885,4881,4898/2,4894  na obdobie  od 
26.06.2023 – 05.07.2023 s tým, že v dňoch 30.6.2023 – 1.07.2023 sa na prenajatých 
pozemkoch sa uskutoční „ rockový festival“ TOPFEST“ a od 28.08.2023 – 06.09.2023 s tým, 
že  v dňoch 31.8.2023 – 02.09.2023 sa uskutoční „country festival Lodenica“. 
 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia: bez  pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 538/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 19, proti – 0, zdržali sa – 4, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 538/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
 

B.  Prevod majetku mesta  

Schválenie prevodu majetku mesta – prípady hodné osobitného zreteľa 
 

         1.1 Návrh na schválenie prevodu majetku mesta – predaj pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa  Milanovi Slobodovi a Darine Slobodovej, obaja bytom Ul. 
Partizánska 56, 921 01 Piešťany 
 
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 
čl. 7 bod 8  Zásad hospodárenia s majetkom mesta a to novovytvoreného pozemku parcela 
registra C KN č. 4921/79 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 172 m², ktorá 
bola vytvorená Geometrickým plánom č. 272/2022 zo dňa 28.06.2022, vyhotoveným RMG Ing. 
Rastislav Mikláš, M. R. Štefánika 12, Nové Mesto nad Váhom z dielov 1 o výmere 73 m² 
odčleneným z pôvodnej parcely registra C KN č. 4904/1, diel 2 o výmere 95 m² odčlenený 
z pôvodnej parcely registra C KN č. 4921/1 a diel 3 o výmere 4 m2, odčlenený z pôvodnej 
parcely registra C KN č. 4921/59 vo vlastníctve mesta,   nachádzajúceho sa v rekreačnom 
areáli Zelená voda, k. ú. Nové Mesto nad Váhom p. Slobodovi a p. Slobodovej, obaja bytom 
Piešťany, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov.  

         Navrhovaná cena je 85,00 €/m², čo pri výmere 172 m² činí 14.620,00 €  (slovom 
štrnásťtisícšestodvadsať eur). 
 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
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Diskusia: bez  pripomienok. 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 539/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 1, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 539/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 3 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
 

         1.2 Návrh na schválenie prevodu majetku mesta – predaj pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa  spoločnosti BKP Holding s.r.o., Námestie slobody 2122/22, Nové 
Mesto nad Váhom, IČO: 44 115 598 

 
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 
čl. 7 bod 8  Zásad hospodárenia s majetkom mesta a to pozemku parcela registra C KN č. 
4915/2 druh pozemku ostatná plocha o výmere 42 m² a novovytvoreného pozemku parcela 
registra C KN č. 4915/96 druh pozemku ostatná plocha o výmere 379 m², ktorá bola vytvorená 
Geometrickým plánom č. 348/2022 zo dňa 22.07.2022, vyhotoveným RMG Ing. Rastislav 
Mikláš, M. R. Štefánika12, Nové Mesto nad Váhom, z pôvodnej parcely registra C KN č. 4915/1 
druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúce sa v rekreačnom areáli Zelená voda, k. ú. Nové 
Mesto nad Váhom spoločnosti BKP Holding s.r.o., Námestie slobody 2122/22, Nové Mesto 
nad Váhom, IČO: 44 115 598 ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

         Navrhovaná cena je 150,00 €/m², čo pri výmere 421 m² činí 63.150,00 €  (slovom 
šesťdesiattritisícstopäťdesiat eur). 

 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia:  
Ing. Špánik – predmetný pozemok hraničí s vodnou plochou, je tu porušené nariadenie 
mesta – stojí tu hacienda, budem hlasovať proti. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 540/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 17, proti – 2, zdržali sa – 4, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 540/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
 
1.3 Návrh na schválenie prevodu majetku mesta – predaj pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa spoločnosti AMONREA s.r.o., Weisseho 15, 915 01 Nové Mesto nad 
Váhom          

 
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 
čl. 7 bod 8  Zásad hospodárenia s majetkom mesta a to novovytvoreného pozemku parcela 
registra C KN č. 4019/8 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 139 m², ktorá 
bola vytvorená Geometrickým plánom č. 229/2022 zo dňa 19.05.2022, vyhotoveným RMG Ing. 
Rastislav Mikláš, M. R. Štefánika 12, Nové Mesto nad Váhom, nachádzajúcej sa Ul. 
Hurbanovej v Novom Meste nad Váhom spoločnosti AMONREA s.r.o., Weisseho 15, 915 01 
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Nové Mesto nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa o ktorom MsZ rozhoduje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

         Navrhovaná cena pozemku bola stanovená podľa znaleckého posudku  vyhotoveného Ing. 
Igorom Ištokom, znalcom  v odbore stavebníctvo na sumu 140,00 €/m², čo pri výmere 139 m²  
činí 19.460,00 €  (slovom devätnásťtisícštyristošesťdesiat eur). 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia:  
Ing. Vojtek – ide o dva prípady hodné osobitného zreteľa, ktoré sa podľa mňa vzájomne 
vylučujú. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 541/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 19, proti – 1, zdržali sa – 3, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 541/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 4 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
 

C. Nadobudnutie do vlastníctva mesta  

        Bezplatné nadobudnutie do majetku mesta  

 
Mesto predkladá návrh na prevzatie stavebných objektov - verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie do vlastníctva mesta bezodplatne od spoločnosti Rezidencia Kamenná s.r.o., Ul. 
J. Kollára 2014/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 47 341 076. 
Rezidencia Kamenná s.r.o., Ul. J. Kollára 2014/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 
47 341 076, ako investor stavby vybudoval vodné stavby – objekty:  
SO 08 Verejný vodovod, 
SO 10 Verejná kanalizácia,  ktoré   boli  budované  v  rámci  stavby: „Rezidencia Kamenná, 1. 
etapa  Nové Mesto nad Váhom“ a  ktoré  sa  navrhujú  odovzdať do majetku mesta. 
Nadobudnuté objekty do vlastníctva mesta -verejný vodovod a verejná kanalizácia, budú 
vložené do majetku Trenčianskych vodární a kanalizácií, a. s. Trenčín, čím mesto zvýši svoje 
imanie v tejto spoločnosti. 
Zmluva o  odovzdaní a prevzatí stavebných objektov bude uzatvorená po predložení Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí stavby, v ktorom bude uvedená aj cena investície. 
Podmienkou prevzatia stavieb bude zabezpečiť mestu bezplatné prevzatie pozemkov, na 
ktorých sa stavby nachádzajú, alebo zriadenie vecného bremena. 
 

         p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia: bez pripomienok. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 542/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 542/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 5 
 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
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6. Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č.13 
(ZaD č.13) ÚPN-SÚ Nové Mesto nad Váhom – Návrh na vyhodnotenie 
stanovísk uplatnených pri prerokovaní návrhu. 
 

Návrh predložil: Ing. Rastislav Petkanič 
Materiál je pod poradovým číslom 4. 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Návrh Zmien a doplnkov č. 13 ÚPN SÚ NMNV  

- pozostáva zo Zmien a doplnkov č.13.1 – č.13.9, ktoré budú na dnešnom MZ priblížené 
každá osobitne, aby bolo možné hlasovať o jednotlivých návrhoch na vyhodnotenie. 

- je obstarávaný v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 v znení jeho neskorších zmien 
a doplnkov. V tomto procese obstarávania je predmetný návrh zverejnený od 
23.9.2022 do 24.10, pričom dotknuté orgány, organizácie a verejnosť podávajú svoje 
stanoviská, ktoré sú následne vyhodnotené (k dnešnému dňu 17.10 ešte prebieha  
vyhodnotenie stanovísk ).  

 

Diskusia:  
Poslanec MUDr. Ján Hendrich predložil návrh, aby sa o každej časti ÚP ZaD č. 13 hlasovalo 
samostatne, t.j. o 13.1 až 13.9 jednotlivo. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca MUDr.Hendricha: za – 24,proti – 0,zdržali sa – 0,nehlasovali-0 
  

Uznesenie č. 543/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 
 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 
 
Ku každému bodu zo ZaD sa viedla samostatná diskusia, každý bod vysvetlil p. prof. Kováč 
a p. Ing. arch. Bogyová. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 544/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 18, proti – 3, zdržali sa – 3, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 

Uznesenie č. 544/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 

 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 545/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 6, proti – 12, zdržali sa – 6, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh neschválili. 

 
Uznesenie č. 545/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 

 (mandátová správa – prítomných 24 poslancov) 
 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 546/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 10, proti – 7, zdržali sa – 5, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh neschválili. 

 
Uznesenie č. 546/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 

 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
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Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 547/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 1, nehlasovali – 2. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 

 
Uznesenie č. 547/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 

 (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 548/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 3. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 

 
Uznesenie č. 548/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 

 (mandátová správa – prítomných 20 poslancov) 
 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 549/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 2, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 

 
Uznesenie č. 549/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 

 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 550/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 

 
Uznesenie č. 550/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 

 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 551/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 

 
Uznesenie č. 551/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 6 

 (mandátová správa – prítomných 22 poslancov) 
 

Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 552/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 

 
Uznesenie č. 552/2022-MsZ 
viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 

 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 553/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 553/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 
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7. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na 
rok 2022 - 4. zmena 
 

Návrh predložil: Ing. Miroslav Trúsik 
Materiál je pod poradovým číslom: 5. 
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 predkladám  4. zmenu programového rozpočtu 
mesta na rok 2022. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu 
sú rozpočtované vo výške  24 851 007 EUR. 
Ing. Trúsik – opravil sumu v materiáloch, ktoré boli zaslané, na 24 851 007 EUR. 

 
p. Nemšáková – predložila stanovisko KFSM, KFSM odporučila návrh schváliť. 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila návrh schváliť. 
 
Diskusia:  
O vystúpenie v diskusii požiadal písomne pred MsZ zástupca Mestského volejbalového klubu 
Nové Mesto nad Váhom. 
 
Hlasovanie o vystúpení zástupcu MVK Mgr. Petra Rieckeho: za – 22, proti – 0, zdržali sa – 0, 
nehlasovali – 1. 
 
Mgr. Riecky poďakoval za možnosť vystúpiť na zasadnutí MsZ. Vysvetlil situáciu ohľadne 
plážového volejbalu a možnosti výstavby krytej haly, ktorá by bola celoročne využívaná. 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 554/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 0. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 554/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 
 (mandátová správa – prítomných 23 poslancov) 

 
 

8. Správy o výsledku kontroly hospodárenia  
 

Návrh predložil: Mgr. Peter Bača 
Materiál je pod poradovým číslom: 6 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila správy zobrať na 
vedomie. 
 
Diskusia: bez pripomienok 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 555/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 20, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 2. 
Poslanci MsZ správy zobrali na vedomie. 
 
 Uznesenie č. 555/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 
 (mandátová správa – prítomných 20 poslancov) 
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9. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok r. 2023 
 

Návrh predložil: Mgr. Peter Bača 
Materiál je pod poradovým číslom: 7 
Materiál bol poslancom MsZ zaslaný na preštudovanie a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
Ing. Antalová – predložila stanovisko MsR, MsR súhlasí a odporučila správy zobrať na 
vedomie. 
Diskusia:  
Poslanec Mgr. Ján Vojtek podal návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na 1. polrok 2023, písmeno a) bod 8) – kontrola všetkých nájomných zmlúv 
a príslušných dodatkov k nim uzatvorených, ktorých predmetom nájmu sú pozemky 
a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. Vojteka: za – 17, proti – 0, zdržali sa – 4, nehlasovali - 1 
 

Uznesenie č. 556/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 
 (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 
 
Predseda návrhovej komisie predložil návrh uznesenia č. 557/2022-MsZ. 
Hlasovanie o uznesení: za – 21, proti – 0, zdržali sa – 0, nehlasovali – 1. 
Poslanci MsZ návrh schválili. 
 
 Uznesenie č. 557/2022-MsZ 
 viď znenie uznesenia ako súčasť tejto zápisnice, str. 7 
 (mandátová správa – prítomných 21 poslancov) 
 

 
10. Odpovede na pripomienky poslancov     

 
Z posledného MsZ boli zodpovedané všetky otázky. 
 
 

11. Rôzne 
 

V bode rôzne sa ešte prihlásili do diskusie p. Kolesár a Mgr. Vojtek ohľadne aktuálnej situácie 
s energiami. Vysvetlenie podal primátor mesta Ing. Trstenský. Tak isto dal do pozornosti 
v súvislosti s rastom energií prevádzku zimného štadiónu. 
Ing. Antalová mala ešte otázku k prepojeniu okolo spoločnosti Pellenc. Odpovedal tak isto 
primátor mesta Ing Trstenský, že daná situácia je prejednaná, ale momentálne sa nezmestila 
do plánu. 
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12. Záver 
 
Ing. Trstenský ukončil bod Rôzne. Poďakoval všetkým za účasť na 24. riadnom zasadnutí MsZ 
a zasadnutie MsZ ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Overovatelia: 
 
Ing. Eva Růžičková           ........................................................ 
 
 
Ing. Milan Špánik              ........................................................ 
 
 
 
Zapísala: Ivana Madarová 


