
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta 

 

 

Zápis č. 6/2020 

zo zasadnutia komisie zo dňa 25.11.2020 

 

 

Prítomných bolo 9 členov komisie – ospravedlnený JUDr. V. Fraňo LL.M. 

- neprítomní Ing. M. Topolčány, Ing. M. Horňáková 

Prítomní prizvaní : Ing. J. Trstenský – primátor mesta 

          Ing. M. Bača – hlavný kontrolór 

        Mgr. T. Šusteková – vedúca OPSM 

     Mgr. D. Hevery – vedúci OŠMaTK 

         Ing. R. Petkanič – vedúci OVRMD 

                   Mgr. art. M. Volárová – riaditeľka MsKS 

     Ing. A. Veselka – riaditeľ TSM 

Hostia : Ing. T. Urminský  

 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 
2. Nakladanie s majetkom mesta 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 

2/2020          o dotáciách z rozpočtu mesta – materiál 
4. Účelové určenie dotácií na podporu prioritného športu - materiál 
5. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto 

nad Váhom č. 9/2016 o miestnych daniach – materiál 
6. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto 

nad Váhom č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - materiál 
7. Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto 

nad Váhom 
č. 1/2006 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady – materiál 

8. Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 8/2018-VZN 
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov detí a žiakov a zákonných 
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach – materiál 

9. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 
2020 – 4. zmena - materiál  

10. Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2021 – 
2023 - materiál  

11. Rôzne 
12. Záver 
 

 

 

 



 

K bodu č.1 
Zasadnutie otvorila predsedníčka finančnej komisie pani Viera Nemšáková.  Privítala 

členov komisie a prizvaných hostí. Predložila na schválenie program komisie. Program 
komisie bol jednohlasne odsúhlasený. 

 

K bodu č.2 
Mgr. Šusteková predložila na schválenie  
 

A. Prenájom  majetku mesta – prípady hodné osobitného zreteľa 
 
Návrh na predĺženie podnájomných zmlúv podnájomcom v nebytových priestoroch        
                                                                                                 
Navrhujeme posúdiť predĺženie podnájmov, ako prípady hodné osobitného zreteľa 
podnájomcom, ktorí si plnia svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorených 
podnájomných zmlúv a zachovanie ich prevádzok  je v súlade zo záujmami mesta 
a jeho občanov:  
 
1. Roman Ozogány, Ul. Matice slovenskej 27, 911 01 Trenčín, IČO: 40 497 534 
požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 
811/1 v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 68,06 m² sú 
využívané na účel: bistro. Cena za podnájom činí 95,88 €/ m²/rok bez DPH.  
Podnájomca je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme už od roku1992, do   
prenajatých nebytových priestorov vynakladá na údržbu ročne 2-3 tisíc €. Finančné 
záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby uhrádza 
pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Navrhujeme predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
2. Viera Mitanová VM-knihy, Považská 1978/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 
46 831 575 
požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. Fraňa Kráľa č. 11 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 74,82 m² sú využívané 
na účel: predaj kníh. Cena za podnájom činí 30,67 €/ m²/rok bez DPH.  
Podnájomkyňa je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2012. 
Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby 
uhrádza pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Navrhujeme predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
3. Peter Maršálek – Maršálek, Považská 4,915 01 Nové Mesto nad Váhom, 
IČO: 30 033 454 
požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 
811/1 v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 71,99 m² sú 
využívané na účel: vzorkovňa čalúneného nábytku a predajňa bytového textilu. Cena za 
podnájom činí 66,67 €/ m²/rok bez DPH.  
Podnájomca je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2005. Finančné 
záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby uhrádza 
pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Navrhujeme predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 

 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 



 
4. Mgr. Viliam Polák a Mgr. Eva Harmadyová, Ul. Obrancov mieru 3, 915 01 Nové 
Mesto nad Váhom 
požiadali o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. Komenského 2 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 87,61 m² využívajú na 
účel: umelecká činnosť – výtvarná tvorba. Cena za podnájom činí 8,36 €/ m²/rok bez DPH.  
V uvedených nebytových priestoroch sú v podnájme od roku 2000. Na rekonštrukciu 
nebytových priestorov vynaložili v roku 2020 cca 500€ ( sanačná omietka, vstupná 
chodba). Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov majú 
vyrovnané, platby uhrádzajú pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Navrhujeme predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
5. Xénia Sedláková, 916 25 Potvorice 131, IČO: 30 034 388 a Anna Pavlovičová – 
DOMINA, Športová 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 488 839 
požiadali o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. Palkovičovej č. 
23/1 v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 17,85 m²,  ktoré 
majú spoločne v podnájme  využívajú na účel: predajňa detského textilu. Cena za 
podnájom činí 61,65 €/ m²/rok bez DPH.  
Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov majú vyrovnané, platby 
uhrádzajú  pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Navrhujeme predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
6. FDS spol. s. r. o., Klčové 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 320 757 
spoločnosť požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. 
Klčové 39 v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 210,30 m² 
sú využívané na účel: predajňa spojovacieho materiálu a kotviacej techniky. Cena za 
podnájom činí 50,23 €/ m²/rok bez DPH.  
Spoločnosť je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2001. O nebytové 
priestory sa riadne stará, vykonáva drobné opravy, vymaľovali zatečené steny, natreli 
drevené okná, opravili dlažby v NP a pod. Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu 
nebytových priestorov má vyrovnané. 
Navrhujeme predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
7. Janesy s.r.o., Mnešická 79/2253, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 468 455 
spoločnosť požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. M. R. 
Štefánika 811/1 v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 61,54 
m² sú využívané na účel: predajňa kvetín. Cena za podnájom činí 86,94 €/ m²/rok bez 
DPH.  
Spoločnosť je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2015, do 
rekonštrukcie nebytových priestorov vynaložila 1980 €. Finančné záväzky vyplývajúce 
z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby uhrádza pravidelne v zmluvne 
dohodnutých termínoch. 
Navrhujeme predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
8. ME-TRADEX s.r.o., Severná 193/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
spoločnosť požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. M. R. 
Štefánika 811/1 v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 6 m² 



sú využívané na účel: obchod, trafika a kľúčová služba. Cena za podnájom činí 37,22 €/ 
m²/rok bez DPH.  
Spoločnosť je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2012. Finančné 
záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby uhrádza 
pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Navrhujeme predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
9. Peter Masár – Hudobné nástroje, Kríž nad Váhom 120, 916 26 Považany 
požiadal o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. Weisseho 10 
v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 44,38 m² sú využívané 
na účel: maloobchod s hudobnými  nástrojmi a doplnkovým tovarom. Cena za podnájom 
činí 32,72 €/ m²/rok bez DPH.  
Podnájomca je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 2003, do 
rekonštrukcie nebytových priestorov vynaložil 5000€. Finančné záväzky vyplývajúce 
z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby uhrádza pravidelne v zmluvne 
dohodnutých termínoch. 
Navrhujeme predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
10. BOLTON s.r.o., Ul. J. Kréna 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 295 906 
spoločnosť požiadala o predĺženie Zmluvy o podnájme nebytových priestorov na Ul. Pri 
Klanečnici 1440 v Novom Meste nad Váhom. Nebytové priestory v celkovej výmere 556 
m² sú využívané na účel: Hala - prevádzkový výrobný priestor. Cena za podnájom činí 
23,35 €/ m²/rok bez DPH.  
Spoločnosť je v uvedených nebytových priestoroch v podnájme od roku 1998. Za obdobie 
podnájmu spoločnosť investovala do rekonštrukcie nebytových priestorov 15 996,87 €. 
Finančné záväzky vyplývajúce z podnájmu nebytových priestorov má vyrovnané, platby 
uhrádza pravidelne v zmluvne dohodnutých termínoch. 
Navrhujeme predĺžiť podnájom  na dobu určitú  - na 5 rokov za nezmenených podmienok. 
 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 
 
B.  Predaj majetku mesta  
 
a) Návrh na odpredaj pozemku zastavaného stavbou p. Slavkovi Pevalovi, bytom 
Vajanského 1354/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 
 
Predkladáme návrh na schválenie prevodu vlastníctva podľa  § 9a) ods. 8 písm. b) zákona  
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa čl.7 odsek 8 písm. b) Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta, ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa p. Slavka Pevalu, bytom Vajanského 1354/12, 915 01 Nové Mesto 
nad Váhom a to pozemok parcela registra C KN č. 3963 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 426 m² nachádzajúcej sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, na Ul. Klčové, 
zastavaný stavbou súpis. č. 94.  
Pozemok sa navrhuje odpredať za cenu 92,65 €/m², ktorá bola stanovená Znaleckým 
posudkom č. 300/2020 zo dňa 13.11.2020 vyhotoveným Ing. Igorom Ištokom, čo pri 
výmere 426 m² činí 39 468,90 €, zaokrúhlené znalcom na 39 500 €. 
Pán Pevala požiadal o zaplatenie kúpnej ceny v troch splátkach a to tak, že: 
 
v r. 2020 zaplatí 1/3 kúpnej ceny vo výške 13 167 € a to najneskôr do 31.12. 2020, 
v r. 2021 zaplatí 1/3 kúpnej ceny vo výške 13 167 € a to najneskôr do 31.12. 2021, 



v r. 2022 zaplatí 1/3 kúpnej ceny vo výške 13 166 € a to najneskôr do 31.12. 2022. 
 
Až po zaplatení celej kúpnej ceny bude podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností.  
Pokiaľ bude kúpna cena uhradená skôr, návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude 
podaný do 15 dní po úhrade poslednej splátky. 

         Pán Slavko Pevala je vlastníkom nehnuteľnosti – stavby súpis. č. 94 vedenej 
v katastrálnej mape ako predajňa, evidovanej  Okresným úradom, katastrálnym odborom 
na LV č. 3008, postavenej na parcele registra C KN č. 3963 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 426 m². 

         Pán Pevala chce vysporiadať skutkový stav so stavom právnym, nakoľko pozemok je 
dlhodobo užívaný ako súčasť nehnuteľnosti a to nielen žiadateľom, ale aj 
predchádzajúcimi vlastníkmi nehnuteľnosti.  

 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
 
         b) Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku mesta – predaj pozemku 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. Eleonóre Brázdilovej, bytom Vajanského 
2000/17, Nové Mesto  nad Váhom 
 
Predkladáme návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 
mesta, v zmysle § 9 ods. 2 písm. a)  a  § 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 časť  pozemku  parcela registra C KN č. 538/6  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
75 m², ktorá bola odčlenená Geometrickým plánom č. 455/2016 zo dňa 31.10.2016, 
vyhotoveným RMG – Ing. Rastislavom Miklášom, M. R. Štefánika 12, Nové Mesto  nad 
Váhom, úradne overeným Ing. Ľubicou Balažovičovou dňa 10. novembra 2016 pod č. 
839/2016 z pôvodnej  parcely registra C KN č. 538/3 ostatná plocha, nachádzajúcej sa na 
Vajanského ul. v Novom Meste nad Váhom, k. ú. Nové Mesto nad Váhom pani Eleonóre 
Brázdilovej, bytom Vajanského 2000/17, Nové Mesto nad Váhom, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa za cenu 50,11 €/m², čo pri výmere 75 m² činí 3 758,25 €,  zaokrúhlené 
znalcom na 3760 €. 
 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 
 

C. Zriadenie vecného bremena        
 

a) Návrh na zriadenie vecného bremena pre Ing. Jána Skovajsu, bytom Stromová 27, 
nar.  8.5.1975, Nové Mesto nad Váhom v  prospech  Západoslovenskej  distribučnej,  
a.s.   Bratislava. 
 
Na základe zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl.4 
ods. 3.18 Zásad hospodárenia s majetkom mesta predkladáme návrh na zriadenie 
vecného bremena ochranného pásma práva uloženia inžinierskej siete – distribučného 
rozvodu NNK na pozemku vo vlastníctve mesta  pre Ing. Jána Skovajsu, bytom 
Stromová 27, 915 01 Nové Mesto nad v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., 
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava v súvislosti  so stavbou: 
„Rozšírenie distribučného rozvodu NNK, Trenčianska ul. Nové Mesto nad Váhom“ v 
rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 154/2020 zo dňa 23.04.2020 vyhotoveným 
GEOSTA- Ing. Radovan Stacho, Tematínska 1987/10, Nové Mesto nad Váhom, na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta: 
 



- parcela registra C KN č. 2010/4  zastavané plochy a nádvoria (diel 5, rozsah vecného 
bremena 49m²), 

  -   parcela registra E KN č. 1794/1  ostatná plocha (diel 3, rozsah vecného bremena 5m²), 
-  parcela registra E KN č. 1794/103 ostatná plocha (diel 4, rozsah vecného bremena   

 104m²). 
 
Stavbou sa rozširuje existujúci distribučný káblový rozvod NN v záhradkovej oblasti na 
Trenčianskej  ulici pri Hydrocentrále. 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti strpieť na pozemku mesta zriadenie a uloženie 
elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy,  úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických 
zariadení a ich odstránenie na dobu neurčitú. Plocha vecného bremena  v rozsahu 
ochranného pásma je spolu 158 m².  Na stavbu je vydané územné rozhodnutie pod č. 
A/2019/00765/Ge.  
 
Vecné bremeno sa navrhuje zriadiť odplatne za jednorazovú úhradu v celkovej výške 870 
€, ktorá bola stanovená na základe Znaleckého posudku č. 303/2020 zo dňa 13.11.2020  
Ing. Igorom Ištokom, znalcom v odbore stavebníctva. 
 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 

         b) Návrh na zriadenie vecného bremena pre spoločnosť Lidl Slovenská republika 
v.o.s. Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava v prospech Západoslovenskej distribučnej, 
a.s. Bratislava. 
 
Na základe zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa 
čl.4 ods.3.18 Zásad hospodárenia s majetkom mesta predkladáme návrh na zriadenie 
vecného bremena ochranného pásma práva uloženia inžinierskej siete  – distribučného 
rozvodu  NNK na pozemku vo vlastníctve mesta  pre spoločnosť Lidl Slovenská republika 
v.o.s. Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., 
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava v súvislosti  so stavbou: 
„Predajňa potravín LIDL PP 00277 Bzinská ulica, Nové Mesto nad Váhom“ v rozsahu 
vyznačenom v Geometrickom pláne č. 336/2019 zo dňa 12.07.2019 vyhotoveným RMG 
Ing. Rastislav Mikláš, M. R. Štefánika 12, Nové Mesto nad Váhom, na  pozemkoch vo 
vlastníctve mesta: 

- parcela registra C KN č. 1049 zastavaná plocha ( diel 2, rozsah vecného bremena 
113m²), 
- parcela registra E KN č. 1399/32  ostatná plocha (diel 3, rozsah vecného bremena 

17m²), 
-  parcela registra E KN č. 1402/1 záhrada (diel 4, rozsah vecného bremena 1m²), 
-  parcela registra E KN č. 1404/144 orná pôda (diel 5, rozsah vecného bremena 22m²), 
-  parcela registra E KN č. 1419/1 ostatná plocha (diel 6, rozsah vecného bremena 23m²), 
-  parcela registra E KN č. 1418/502 orná pôda (rozsah vecného bremena menší ako 1 
m²). 
 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti strpieť na pozemku mesta zriadenie a uloženie 
elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy,  úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických 
zariadení a ich odstránenie na dobu neurčitú. Plocha vecného bremena  v rozsahu 
ochranného pásma je spolu 176 m².  Na stavbu je vydané stavebné povolenie  č. 
A/2019/00607/TR. 
Mestské zastupiteľstvo č. 84/2019-MsZ schválilo uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na 
zriadenie vecného bremena na zaťaženie pozemkov vo vlastníctve mesta pre spoločnosť 
Lidl Slovenská republika v.o.s. Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava v prospech 
Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava (ďalej len „ZSD“) v rámci stavby „Predajňa 



potravín a spotrebného tovaru Lidl s infraštruktúrou a prestavbou kruhovej križovatky“ , 
v rámci ktorej bolo potrebné vykonať preložku elektroenergetického zariadenia.  Na 
základe uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve spoločnosť Lidl Slovenská republika 
v.o.s. žiada o schválenie vecného bremena na základe vypracovaného 
geometrického plánu, ktorým sa upresnili zaťažené parcely vo vlastníctve mesta. 
 
Vecné bremeno sa navrhuje zriadiť odplatne za jednorazovú úhradu v celkovej výške 1420 
€,      ktorá bola stanovená na základe Znaleckého posudku č. 304/2020 zo dňa 
14.11.2020 Ing. Igorom Ištokom, znalcom v odbore stavebníctva. 
 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 
                                                                                                                                                                                    

K bodu č.3 

Predkladateľ Ing. Mašlonka predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové 
Mesto nad Váhom č. 2/2020 o dotáciách z rozpočtu mesta. Predkladateľ žiadal opraviť § 8 
bod 2 - škrtnúť slovo historický, v § 6 ods. 1 – vyškrtnúť pís. g) , v § 7 doplniť odstavec 4. 

Mgr. P. Bača dal návrh na zmenu § 5b ods. 1 pís. b) – vyškrtnúť minimálne 60% 
športovcov má pobyt v okrese NMnV. Po krátkej diskusii dala predsedníčka komisie 
hlasovať o tomto protinávrhu. Hlasovaním ZA:1, ostatní sa zdržali. Protinávrh nebol prijatý. 

 

Komisia  hlasovala o pôvodnom návrhu s predloženými úpravami 
predkladateľa a hlasovaním ZA:5, ZDRŽALI SA : 3 predložený materiál 
schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 

 

K bodu č.4 

Predkladateľ Ing. Mašlonka predložil Účelové určenie dotácií na podporu prioritného 
športu. Žiadal v texte opraviť v ods.2 účelovú dotáciu vo výške 70% na 63% a v bode a. vo 
výške 35% na 36% a v bode b. zo 65% na 64%.   

 

 Komisia predložený materiál hlasovaním ZA:6, ZDRŽALI SA:2 schválila 
a odporučila MsZ-u prijať. 

 

K bodu č.5 

Predkladateľ Ing. Mašlonka predložil návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 9/2016 o miestnych daniach. 

 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 

K bodu č.6 

Predkladateľ Ing. Trúsik predložil návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2018 trhový poriadok pre  príležitostné trhy. 
 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 

K bodu č.7 

Predkladateľ Ing. Trúsik predložil návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavené odpady, zdôraznil najmä, že náklady na nakladanie s komunálnym 
odpadom je obec podľa zákona povinná hradiť z poplatku za komunálny odpad. 



Obec je povinná od 1.1.2021 zaviesť a vykonávať zber a odvoz biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu (BRKO).  Podrobnejšie ešte všetky dôvody vysvetlil 
Ing. A. Veselka aj primátor mesta Ing. Jozef Trstenský, ktorí aj zodpovedali na predložené 
otázky. Z diskusie vzišiel podnet na informovanosť občanov TSM mesta o začatí 
a vykonávaní zberu BRKO. 

 

Komisia predložený materiál hlasovaním ZA:5, ZDRŽALI SA:3  schválila 
a odporučila MsZ-u prijať. 

 

K bodu č. 8 
Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 8/2018-VZN o určení výšky 
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných 
príspevkov detí a žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach predložil Mgr. Hevery. 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 

K bodu č. 9 
Predkladateľ Ing. Trúsik predložil Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové 
Mesto nad Váhom pre rok 2020 – 4. zmena. Poinformoval o jednotlivých príjmových 
a výdavkových položkách. Po zodpovedaní otázok týkajúcich sa výberu dane z príjmov 
FO, poplatku za rozvoj, hospodárenia MsKS a opráv komunikácií komisia predložený 
materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 

K bodu č.10 
Predkladateľ Ing. Trúsik predložil návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad 
Váhom pre rok 2021 - 2023. Poinformoval o jednotlivých príjmových a výdavkových 
položkách. Po zodpovedaní otázok predkladateľom, primátorom mesta, riaditeľom TSM 
a MsKS týkajúcich sa obedov zadarmo, rozpočtu TSM a MsKS, nákupu techniky na 
rozvoz odpadu, rekonštrukcie budovy bývalej škôlky na ul. Poľnej na ZpS a doplnení 
rozpočtu o položku na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste vo výške 212 000 eur 
komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 

 

K bodu č.11 

V bode Rôzne  

Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky predsedníčka komisie p. Nemšáková poďakovala 

všetkým zúčastneným za účasť. 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dátum 3.12.2020 

 

 

 

 

 

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

       Viera Nemšáková             Ing. Miroslav Trúsik 

       predseda komisie       tajomník komisie 

 

 

Príloha: Prezenčná listina zo zasadnutia komisie  


