
 

 

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

 

 

Zápisnica č. 6/2022 

zo zasadnutia komisie zo dňa 09.11.2022 

 

 

Prítomní:    8 

Ospravedlnení :  2 

Neospravedlnení : 1 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2022 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 žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach 

3. Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku cirkevnej materskej 
školy a cirkevných školských zariadení v roku 2023 

4. Návrh na schválenie Novely č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad 
Váhom č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

5. Návrh na schválenie Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2023 – 
2025 

6. Rôzne 

7. Záver 
 

 

K bodu č.1 

Zasadnutie Komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta otvorila 
predsedníčka pani Viera Nemšáková.  Privítala členov komisie  a prizvaných hostí. Členovia 
komisie JUDr. V. Fraňo a Mgr. J. Košťál ospravedlnili svoju neúčasť na zasadnutí a  jeden člen 
Ing. M. Horňáková neospravedlnila svoju neúčasť na zasadnutí. Predsedníčka predložila na 
schválenie upravený program komisie, kde bod 3 sa vypustil z programu nakoľko ešte nie sú 
oficiálne schválené a zverejnené východiskové údaje na výpočet podielových daní, preto sa 
zmluva zatiaľ nezverejňuje.  Nový rokovací program so šiestimi bodmi bol jednohlasne 
odsúhlasený. 

 

K bodu č.2 
Predkladateľ Mgr. Hevery predložil návrh Dodatku č. 1 VZN č. 1/2022 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 žiakov a zákonných 
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 
Podrobne poinformoval o dôvode jednotlivých poplatkov, zodpovedal na otázky: 
p. Nemšáková - ohľadne výška finančných prostriedkov            

JUDr. Vavrinčík – ohľadom údajov obedov zadarmo 

 

Po krátkej diskusii komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila 
MsZ-u prijať. 

 
 



K bodu č. 3 
Predkladateľ Ing. Trúsik predložil návrh na schválenie Novely č. 8 k VZN č. 1/2006 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Po krátkom úvode podrobnejšie 
zdôvodnenie návrhu Novely č. 8 okomentoval riaditeľ TSM Ing. Mgr. Kyselý. V krátkej diskusii 
vystúpili MUDr. Hendrich, Ing. Trstenský a p. Nemšáková. Ing. Mašlonka poinformoval o tom, že 
do MSZ bude predložená možnosť odpustenie časti poplatku na základe dobrovoľníckej činnosti. 
K tomu nude vypracovaná do budúcna interná smernica.  
 

Komisia predložený materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať. 
 
K bodu č. 4 
Predkladateľ Ing. Trúsik predložil návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na 
roky 2023 – 2025. Podrobne informoval o jednotlivých príjmových a výdavkových položkách. 
V diskusii vystúpil JUDr. Vavrinčík (daň za ubytovanie), p. Nemšáková (príjem obcí SÚS, 
problematika odchytu a kastrácie mačiek).     
 

Po zodpovedaní otázok komisia predložený materiál jednohlasne schválila 
a odporučila MsZ-u prijať. 

 

K bodu č.5 

V bode Rôzne Ing. Mašlonka informoval o pripravovaných akciách v adventnom období.  

Primátor mesta Ing. J. Trstenský oznámil, že Zimný štadión bude v prevádzky celú zimnú sezónu.   
 
 

K bodu č.6 

Na konci komisie predsedníčka p. Nemšáková poďakovala všetkým zúčastneným. 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dátum 10.11.2022 

 

 

 

 

 

 

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

       Viera Nemšáková            Ing. Miroslav Trúsik 

       predseda komisie              tajomník komisie 

 

 

 

 

 

Príloha: Prezenčná listina zo zasadnutia komisie  


