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Z á p i s n i c a 
z 28. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 02. augusta 2017 

o 16.00 hodine v zasadačke  Mestského úradu, Ul. J. Palu 2/3, Nemšová,  na  poschodí. 
  
1. Otvorenie 
 
     Neplánované rokovanie  MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. František Bagin. Na úvod privítal 
prítomných poslancov, prednostku úradu a  pracovníkov mesta. 
     Konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 7 poslancov,  čím je mestské zastupiteľstvo 
uznášaniaschopné. Ospravedlnení poslanci: MUDr. Peter Daňo, Mgr. Petra Šupáková a Janka Filová. 
S oneskorením na rokovanie prídu poslanci: Pavol Vavruš, Ján Kiačik a Alžbeta Gurínová. Program rokovania 
obdržali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. Za overovateľov zápisnice boli určení a 7 hlasmi 
schválení poslanci Anton Krchňávek a Ing. Stanislav Gabriš. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta 
Belková, za skrutátorku určil primátor mesta Mgr. Beátu Belkovú. S programom rokovania boli  poslanci ako 
aj  verejnosť v dostatočne časovom predstihu oboznámení, zverejnením na úradnej tabuli, na internete mesta 
a taktiež vyhlásením v mestskom rozhlase. 
Zástupca primátora J. Gabriš predložil návrh na doplnenie programu dnešného rokovania o bod 4. Poskytnutie 
dotácie pre OZ Žabka Bike Team Horné Srnie.  
Primátor mesta dal hlasovať o návrhu programu dnešného rokovania MsZ. 
Poslanci MsZ 7 hlasmi schválili doplnenie a program dnešného rokovania MsZ.  
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
 
2. Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre  
    projekt: „Historie pro budoucnost“, spolufinancovanie 
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu   
 
Ing. Jurisová, prednostka úradu uviedla, že mesto žiadalo finančné prostriedky a aj ich získalo na projekt „ 
Historie pro budoucnost“.  Je potrebné na dnešnom rokovaní schváliť spoluúčasť a predloženie žiadosti. Projekt 
je vo výške 142.472,22 € s DPH. Je to projekt na rekonštrukciu Králikovho mlyna v Nemšovej. Spoluúčasť 
mesta je vo výške 7.123,61 €. Ing. Bednáriková sa informovala, či sa bude v mlyne vyberať vstupné. Ing. 
Savková uviedla, že budú financie určené na prevádzkové náklady. Vstupné sa vyberať nebude. Prítomní 
diskutovali o priestoroch mlyna. Kapacita bude pre 50 ľudí. Nie je vhodný na svadby. A.Krchňávek informoval  
o potrebe propagácie Králikovho mlyna. Občania mesta nevedia, kde sa nachádza. Ing. Bagin dodal, že na 
propagáciu sú v projekte určené peniaze. Ing. Jurisová uviedla, že pri obchode Mlyny bude označenie, kde sa 
mlyn nachádza a to osadením repliky mlynského kolesa.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí  prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 296.  
 
3. Návrh na udelenie „ Ceny mesta Nemšová“ a „ Ceny primátora mesta Nemšová“ 
    Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Ing. Bagin, primátor mesta uviedol, že dňa 18.08.2017 bude pri príležitosti 775. výročia prvej písomnej 
zmienky o Nemšovej slávnostný galaprogram v Kultúrnom centre. Počas tejto slávnosti bude udelená Cena 
mesta Nemšová a Cena primátora mesta viacerým navrhovaným oceneným.  Predložil návrh, kde sú uvedení 
všetci navrhnutí ocenení. J. Gabriš uviedol, že je potrebné povedať, koľko ľudí sa bude oceňovať. Ing. Bagin 
prečítal návrh mestského úradu na udelenie Ceny mesta: Stanislavovi Chlebanovi – in memoriam, Ing. 
Viktórii Korbašovej, Alžbete  Gurínovej, MUDr. Elvíre Hammerovej, Štefanovi Vavrušovi- in memoriam.  
Ďalej mestský úrad navrhol udeliť Cenu primátora mesta: Jozefovi Gugovi – in memoriam, Ing. Anne Vavrovej, 
Lukášovi Kramárikovi. MUDr. Daňo navrhol oceniť umelcov a výtvarníkov: Stanislava Lubinu,  Jozefa 
Vydrnáka a Ľudovíta Vavruša. Mestský výbor v Kľúčovom navrhol oceniť: Annu Šedivú, Štefana Vavruša – 
in memoriam, Jozefa Vydrnáka. Ing. Bednáriková navrhla udeliť ocenenie: Štefanovi Vavrušovi – in 
memoriam. A.Krchňávek navrhol oceniť Boženu Gabčovú. S. Husár navrhol, aby ocenení občania boli 
zverejnení aj v Nemšovskom spravodajcovi spolu s fotografiou a uvedením dôvodu, za čo ocenenie dostali.  
Na rokovanie prišli poslanci Ján Kiačik a Pavol Vavruš. Počet poslancov je 9.  
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Prítomní diskutovali o jednotlivých návrhoch. Počet navrhnutých je 13 občanov.  Ing. Gabriš navrhol na 
udelenie ceny primátora mesta Jozefa Rýgera – in memoriam.  
Na rokovanie prišla poslankyňa A. Gurínová. Počet poslancov je 10.  
Po diskusii boli navrhnutí nasledovní laureáti: Cena mesta Nemšová: Božena Gabčová, Alžbeta  Gurínová, 
MUDr. Elvíra Hammerová, Stanislav Chlebana – in memoriam, Ing. Viktória Korbašová, výtvarník Stanislav 
Lubina, Anna Šedivá – in memoriam, Ľudovít Vavruš. Cena primátora mesta: Jozef Guga – in memoriam, Ing. 
Lukáš Kramárik, Jozef Rýger – in memoriam, Ing. Anna Vavrová, Štefan Vavruš – in memoriam, Jozef 
Vydrnák.  Výška peňažnej odmeny pre laureáta Ceny mesta je 200,00 € a 100,00 € pre laureáta Ceny primátora 
mesta. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č.  2 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 297. 
                                    
4. Prenájom časti pozemku, C KN parcely č. 244/2, katastrálne územie Nemšová...Fehers, s.r.o. 
    Predkladal: Ján Gabriš, zástupca primátora  
 
J. Gabriš, zástupca primátora uviedol, že spoločnosť Fehers, s.r.o. so sídlom v Nemšovej na ul. Janka Palu 52/8 
požiadala o prenájom časti pozemku, C KN parcely č. 244/2 záhrady o výmere 43 m2, zapísanej na LV č. 1, k. 
ú. Nemšová. Na uplynulom mestskom zastupiteľstve bol schválený zámer prenájmu. Dnes je predložený 
materiál na schválenie prenájmu pozemku o výmere 4 m2 ako prípad osobitného zreteľa.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č.  3 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 298.  
 
5. Poskytnutie dotácie pre OZ Žabka Bike Team Horné Srnie 
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová, prednostka úradu uviedla, že na mestský úrad bola doručená žiadosť o poskytnutie dotácie od 
Občianskeho združenia Žabka Bike Team Horné Srnie, ktoré organizuje cyklo maratón na území Horného Srnia. 
Je to 3. ročník. Maratón rozšírili aj na územie Nemšovej. Koná sa 05. a 06. augusta. Bude trvať 2 dni – jeden 
deň je určený pre poloprofesionálov a druhý deň pre rekreačných cyklistov. Občianske združenie požiadalo 
o dotáciu na podujatie, ktoré sa bude konať v nedeľu 06. augusta pre cyklistov z nášho mesta a cyklistov z obce 
Horné Srnie. Zúčastnení získajú medailu a občerstvenie. Chcú, aby sa do preteku zapojilo čo najviac cyklistov. 
Požadujú dotáciu vo výške 200,00 €. Ing. Bagin doplnil, že trasa povedie cez cyklotrasu v Nemšovej, po ul. 
Hradná, okolo jazera a smerom na Horné Srnie. Bude propagovaná cyklotrasa, ktorá sa bude ďalej budovať až 
smerom do Trenčína. S. Husár sa informoval, či požadujú dotáciu len 200,00 €. Ing. Jurisová uviedla, že výšku 
dotácie si povedali zástupcovia združenia. S. Husár dodal, že maratónu sa zúčastňuje veľa občanov z nášho 
mesta. J. Gabriš doplnil, že pôvodne zástupcovia združenia žiadali iba súhlas na prejazd cez naše územie.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 299.  
 
6. Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval všetkým za 
účasť a neplánované rokovanie ukončil. 
 
 
Ing. František Bagin       Ing. Iveta Jurisová 
   primátor  mesta                    prednostka úradu 
 
 
Overovatelia:  Anton Krchňávek 
            Ing. Stanislav Gabriš 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 
 


