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Z á p i s n i c a 
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 22. februára 2017 o 17.00 hodine v 

zasadačke  Kultúrneho centra, Ul. SNP č. 1, Nemšová,  na  poschodí. 
 

 1.  Otvorenie 
 
     Rokovanie  MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. František Bagin. Na úvod privítal prítomných 
poslancov, hlavnú kontrolórku mesta, prednostku úradu, pracovníkov mesta a občanov. 
     Konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 12 poslancov, čím je mestské 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnená poslankyňa: Janka Filová. Za overovateľov zápisnice boli 
určení a schválení poslanci Ján Gabriš a Stanislav Husár. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta 
Belková, za skrutátorky určil primátor mesta Mgr. Jarmilu Raftlovú a Bc. Barboru Koníčkovú. Program 
rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. 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. Primátor mesta predložil návrh programu dnešného rokovania 
a v zmysle Rokovacieho poriadku spýtal sa na pripomienky alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania.  
J. Gabriš, zástupca primátora navrhol doplniť ako bod 5.13 Zriadenie vecného bremena – TSK so sídlom 
v Trenčíne týkajúci sa cyklotrasy. Ďalej bod 6. Návrh na zriadenie komisie MsZ proti samosprávnej činnosti 
orgánov mesta a zamestnancov mesta Nemšová a bod 7. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová–RO č. 1. 
MUDr. Daňo navrhol stiahnuť z rokovania bod 6. Návrh na zriadenie komisie MsZ proti samosprávnej 
činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta Nemšová, pretože sťažnosť by sa mala posúdiť právnikom 
mesta a túto vyriešiť aj bez prerokovania v MsZ. Prítomní poslanci súhlasili, aby navrhovaný bod 6. nebol 
zaradený do programu rokovania a J. Gabriš stiahol svoj návrh na zaradenie bodu 6.   
Primátor mesta dal hlasovať o predložených doplňujúcich bodoch programu poslanca J. Gabriša. 
Poslanci MsZ Nemšová 12 hlasmi schválili predložený návrh poslanca J. Gabriša. 
Primátor mesta dal hlasovať o programe rokovania MsZ. Poslanci MsZ Nemšová 12 hlasmi schválili 
program dnešného rokovania. 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 10 hlasmi Ing. Zita Bednáriková 
a Alžbeta Gurínová.  Ing. Zita Bednáriková a Alžbeta Gurínová sa hlasovania zdržali. 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
 
2. 1 Kontrola plnenia uznesení   
    2 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová za r. 2016 
       Predkladá: Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka mesta Nemšová  
 
K bodu 2.1 Ing. Papierniková, hlavná kontrolórka, predložila kontrolu plnenia uznesenia č. 240  z 22. 
zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 14.2.2017, uznesenia z 21. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 14.12.2016 č. 
232, č. 233, č. 234, č. 235, č. 236, č. 237, č. 238, uznesenia z 20. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 9.11.2016 
č. 209, č. 210, č. 217, č. 219, uznesenie z 10. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 09.12.2015 č. 132,  uznesenia 
z 8. zasadnutia MsZ v Nemšovej zo dňa 16.09.2015 č. 89, č. 91, z 5. zasadnutia MsZ v Nemšovej zo dňa 
22.04.2015 uznesenie č. 68, uznesenia z 2. zasadnutia MsZ zo dňa 11.02.2015 č. 437, č. 443, č. 446, 
uznesenia z 32. zasadnutia MsZ zo dňa 25.6.2014 č. 402 + 445 ( zmena uznesenia zo 17.09.2015), kontrolu 
plnenia uznesení z 27. zasadnutia MsZ zo dňa 11.12.2013: uznesenie č. 351, č. 352, kontrolu plnenia 
uznesení z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 18.09.2013 č. 299, kontrolu uznesenia č. 181 zo 16. 
zasadnutia MsZ konaného dňa 22.06.2012 a  kontrolu uznesenia č. 24 zo zasadnutia MsZ dňa 27.04.2011. 
Konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej kontrolu plnenia uznesení zobralo na vedomie uznesením č. 241. 
 
K bodu 2.2 Ing. Papierniková uviedla, že kontrolná činnosť v r. 2016 bola vykonávaná hlavnou 
kontrolórkou mesta  na základe schválených plánov kontrolnej činnosti. V 1. polroku 2016  bola vykonaná 
kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej 
závierky za r. 2015. Kontrola bez zistených nedostatkov.  Inventúra bola vykonaná  v súlade so zákonom 
o účtovníctve. Ďalej kontrola zostavenia účtovnej závierky k výsledkom hospodárenia za rok 2015 v 
spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o. Nemšová. Vykázaný výsledok hospodárenia po zdanení v sume 
10.351,49 € bol vykázaný správne. V rámci kontroly neboli zistené nedostatky. Kontrola vyrubovania 
miestnych daní a miestnych poplatkov -v rámci kontroly bola prekontrolovaná vybraná vzorka daňových 
priznaní k dani z nehnuteľnosti fyzických i právnických osôb za rok 2016, ako aj vybraná vzorka poplatkov 
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady rovnako aj u fyzických aj u právnických osôb – 
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podnikateľov. V rámci  kontrolovanej vzorky dane z nehnuteľností boli v troch prípadoch zistené rozdiely 
medzi podanými daňovými priznaniami daňovníkov a skutočnou výmerov pozemkov zistených z údajov 
katastra. Zároveň v dvoch prípadoch boli uskutočnené nadobudnutia pozemkov a tieto neboli daňovníkmi 
v daňových priznaniach priznané. V rámci kontroly boli všetci daňovníci, ktorých sa rozdiely týkali prizvaní 
na odstránenie zistených nedostatkov, rozdiely vo vyrubenej dani boli aj  spätne dovyrubované.  V rámci 
vyrubovania poplatkov zistené nezrovnalosti na vybranej vzorke neboli.  Vyrubené dane a poplatky boli 
v súlade s platným VZN mesta. Ďalej kontrola hospodárenia školských jedální MŠ Odbojárov Nemšová - 
v rámci kontroly bolo kontrolované obdobie rok 2015 v elokovaných  triedach na ulici Odbojárov a 
Kropáčiho.  Kontrola bez zistených nedostatkov.  Kontrola plnenia rozpočtu mesta Nemšová - zameranie 
kontroly bolo smerované na výdavky programu č. 8 Kultúra  v rámci 1. polroka 2016.  V rámci kontroly bol 
riešený nový systém vykonávania základnej finančnej kontroly v súlade s novým zákonom č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov. 
Kontrola bez zistených nedostatkov. Ďalej bolo vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu 
mesta Nemšová za rok 2015 v zmysle §18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov -  stanovisko k Záverečnému účtu mesta Nemšová bolo vypracované a predložené na zasadnutie 
MsZ dňa 28.6.2016, kde bolo zobrané na vedomie uznesením č. 169 B/1. V 2. polroku 2016 boli vykonané 
kontroly: kontrola hospodárenia Mestská podnik služieb – stredisko kúpalisko za rok 2016,  kontrola 
hospodárenia CSS Nemšová za 1. polrok 2016, kontrola hospodárenia ZUŠ Nemšová za 1. polrok 2016, 
kontrola plnenia rozpočtu mesta Nemšová v roku 2016 – vybrané oblasti - Interné služby a administratíva, 
kontrola odmeňovania VPS m.p.o. za 1. polrok 2016. Všetky kontroly boli skončené bez zistených 
nedostatkov. Bolo vypracované odborné stanovisko k Návrhu viacročného programového rozpočtu mesta 
Nemšová na roky  2017 – 2019 a predložené na rokovanie MsZ dňa 14.12.2016. Poslanci MsZ ho zobrali na 
vedomie uznesením č. 226/ A /3.V rámci priebežných kontrol a činností boli vykonávané  činnosti: kontrola 
plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva – na každé plánované rokovanie MsZ, kontrola poskytovania 
informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., kontrola vybavovania sťažností a petícií, ktoré boli 
vybavované v súlade s príslušnými predpismi. V rámci ostatnej činnosti je to vypracovanie stanovísk 
k dlhovej službe mesta či kontrola dlhovej služby mesta pred prijatím návratných zdrojov financovania. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová za 
rok 2016 uznesením č. 242. 
 
3. Informácia o stave realizácie projektov financovaných z nenávratných finančných príspevkov 
    Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Ing. Bagin predložil informatívnu správu o stave realizácie projektov financovaných z nenávratných 
finančných prostriedkov: v rámci Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby vykonávala terénnu 
opatrovateľskú službu od 01.02.2016 1 opatrovateľka na ½ pracovný úväzok, k 01.05.2016 nám bol 
navýšený počet na 5 opatrovateliek na plný úväzok . Zmluva o spolupráci je uzatvorená na dobu určitú – do 
31.7.2018, pričom realizácia terénnej opatrovateľskej služby bude vykonávaná do 30.04.2018. V rámci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia sme požiadali o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku / ďalej NFP / na Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Pre projekty: „Zníženie 
energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici Nemšová“ nám boli schválené NFP vo výške 
123 134,35 Eur a pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu v Nemšovej“ nám 
bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 914 429,64 Eur. V rámci Výzvy   Operačného 
programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, zameranej na 
zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného 
regiónu spoločne s mestom Brumov-Bylnice sme požiadali o poskytnutie NFP  pre projekt: „ História pre 
budúcnosť“,  v rámci ktorého  máme záujem obnoviť Králikov mlyn v Nemšovej a mesto Brumov-Bylnice 
by investovalo finančné prostriedky do obnovy hradu.  Rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti nám 
zatiaľ nebolo doručené. Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Zvýšenie kapacít 
infraštruktúry materských škôl bola zrušená a nanovo vyhlásená dňa 03.11.2016. Podmienkou oprávnenosti 
realizácie projektu je rozšírenie, resp. vytvorenie kapacít MŠ minimálne o 10 miest. Výška finančných 
prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 79 757 690 EUR, pričom táto je stanovená podľa územnej 
príslušnosti na základe analýzy samosprávnych krajov.  Pre TSK bolo alokovaných  4 mil. Eur. Maximálne 
celkové oprávnené výdavky na projekt boli stanovené vo výške 1 mil. Eur. Celkové oprávnené výdavky na 
jedno miesto sú: - max. vo výške 6 700 Eur na vytvorenie nových kapacít MŠ pre 1 dieťa, max. vo výške 
2 500 EUR na zlepšenie existujúcich kapacít MŠ pre 1 dieťa. Na základe Výzvy mesto predložilo na TSK 
projektový zámer pre projekt: „Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Ľuborčianska 2“.  Po obdržaní 
hodnotiacej správy TSK predložíme v stanovenom termíne Žiadosť o poskytnutie NFP. Hlavným cieľom 
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projektu je vytvorenie nových a zlepšenie existujúcich kapacít MŠ prevádzky Ľuborčianska 2, vrátane 
obstarania materiálno-technického vybavenia tejto MŠ.  Rozšírenie kapacity MŠ sa bude riešiť formou 
nadstavby a čiastočnej rekonštrukcie jednotlivých častí jestvujúcich oddelení MŠ. Počíta sa s navýšením 
počtu o 22 detí. Súčasťou projektu je aj modernizácia kuchyne, v rámci nadstavby bude vytvorená nová 
triedy  pre 22 detí vrátane šatne a sociálneho zabezpečenia, ďalej budú vytvorené aj skladové priestory 
a priestor pre zázemie zamestnancov. Projekt rieši aj prístavbu nového schodiska s bezbariérovou rampou. 
Dňa 28.12.2016 boli zverejnené na web stránke MF SR výsledky o schválení/neschválení žiadostí. Nami 
predloženým žiadostiam nebolo vyhovené z dôvodu obmedzených zdrojov na ich poskytnutie. Jednalo sa 
o tieto projekty: rekonštrukcia detského ihriska v Nemšovej, m.č. Kľúčové – za hasičskou zbrojnicou, 
rekonštrukcia hokejbalového ihriska pri ZŠ na ulici Janka Palu v Nemšovej a obnova  vybavenia kuchýň MŠ 
v Nemšovej, v prevádzke v Ľuborči. Ďalej sme požiadali OÚ Trenčín, odbor školstva o poskytnutie 
finančného príspevku  na havarijnú situáciu vykurovania Základnej školy Janka Palu v Nemšovej, nakoľko 
technický stav zariadení kotolne je na hranici životnosti. Naša požiadavka je  evidovaná a jej vybavenie 
závisí od zdrojových možností štátneho rozpočtu. Požiadali sme o dotáciu z environmentálneho fondu na 
projekty: 1.Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy "A", "A-1", "A-1-1; 2.Nemšová, ochrana 
pred prívalovými vodami – vyčistenie odvodňovacej stoky .  V rámci výzvy máme záujem predložiť žiadosť 
o poskytnutie dotácie pre projekt Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho strediska v Ľuborči. Ďalej sme 
predložili na MPSVaR SR Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a to na 
nákup materiálno-technického vybavenia  priestorov na výkon odborných činností  a voľnočasových aktivít 
a na nákup materiálno-technického vybavenia obytných miestností v CSS, Odbojárov 7, Nemšová.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej informáciu o stave realizácie projektov financovaných z nenávratných finančných 
príspevkov zobralo na vedomie uznesením č. 243. 
 
4. Finančné záležitosti: 
    4.1 Dodatok č. 3 k Cenníkom mesta Nemšová 
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
    4.2 Informácia o čiastkovej inventarizácii majetku mesta Nemšová k 31.12.2016 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
 
K bodu 4. 1 Ing. Jurisová predložila návrh na Dodatok č. 3 k Cenníkom mesta Nemšová. V Cenníku sa 
upravuje poplatok za prenájom kuchyne v KS Ľuborča, ďalej v cenníku prenajímame priestory ms. múzea 
s doplnením, že všetky priestory KS v Ľuborči, v Trenčianskej Závade, v KC Nemšová a v Hasičskej 
zbrojnici v Kľúčovom prenajímame za 1,- €/deň. Vzhľadom k tomu, že pominula udržateľnosť projektu ms. 
múzea, je vypracovaný cenník za prenájom 1. poschodia vo výške 50,-€ do 3 hodín vrátane kuchynského 
kútika a nad 3 hodiny, resp. 1 deň 100,-€. Mgr. Šupáková sa informovala, či bude na rozhodnutí primátora 
mesta, že organizáciám, školám, politickým stranám a vystavovateľom zníži poplatok za prenájom? Ing. 
Jurisová odpovedala kladne. Ing. Bagin v tejto súvislosti upozornil na nelichotivý stav s jestvujúcimi 
stánkami pri múzeu, ktoré devastujú deti. Uvažoval nad zrušením stánkov z bezpečnostných dôvodov. 
Obvodné oddelenie PZ v Nemšovej toto miesto kontroluje. Deti utečú. Mgr. Šupáková sa informovala na 
poplatok za prenájom pre politické subjekty.  Ing. Bagin a J. Gabriš uviedli, že prenájom pre spomínané 
subjekty a taktiež politické strany bol vždy bezplatný. Prítomní poslanci diskutovali o danej téme, taktiež 
o možnosti bezplatne poskytnúť priestory nezávislým kandidátom.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej schválilo dodatok č. 3 k Cenníkom mesta Nemšová uznesením č. 244. 
 
K bodu 4.2 Ing. Savková predložila informáciu o výsledkoch čiastkovej inventarizácie majetku mesta 
Nemšová k 31.12.2016. Pracovný materiál bol prerokovaný na finančnej komisii a taktiež na pracovnej 
porade poslancov. Celkový majetok mesta v účtovníctve je vo výške 34 266 256,50 €. Inventarizácia nebola 
vykonaná fyzicky. Bola vykonaná iba dokladová inventarizácia. Prešli sa jednotlivé účty mesta, fyzicky sa 
vykonala materiálová inventarizácia zásob, peňažnej hotovosti a materiálu civilnej ochrany. K 31.12.2016 
bolo na bankových účtoch mesta 249.297,67 €. Pohľadávky boli k 31.12.2016 vo výške 95.811,75 €. 
K pohľadávkam sa budeme bližšie venovať pri Záverečnom účte, kde mesto spolupracuje s právnym 
zástupcom mesta a budú predložené údaje, ako sa podarilo pohľadávky vymôcť. Taktiež akým spôsobom sa 
budú pohľadávky vymáhať.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu schválilo uznesene č. 245. 
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5. Majetkové záležitosti: 

5.1 Prenájom garáže a pozemku v Ľuborči .....BONO-DEVELOPMENT, s.r.o 
5.2 Prenájom pozemku, C KN parcely č. 1080/128, k.ú. Nemšová.....Katarína Bučková  
5.3 Zámer prenajať budovu so súpisným číslom 47 na C KN parcele  č. 77/1 na ul. Janka Palu v 
        Nemšovej  -  § 9a ods.1 písm. c) a § 9a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb.- priamy nájom 
5.4 Žiadosť o odpredaj pozemku, C KN parcely č. 599/70 a C KN  parcely č. 599/67 k.ú.  
        Nemšová....Michal Hollý, Nemšová 
5.5 Žiadosť o odpredaj pozemku, C KN parcely č. 573,5, k.ú. Trenčianska Závada.... Richard  
        Pavlikovský 
5.6 Žiadosť o odpredaj pozemku, C KN parcely č. 3400, k.ú. Nemšová.... DALITRANS s.r.o.,  
        Veľké Bierovce 
5.7 Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov pod garážami v Nemšovej – lokalita Uličky  
        (Blok garáží 3) 
5.8 Odkúpenie pozemku v Ľuborči – cyklotrasa Kľúčové – Ľuborča 
5.9 Zriadenie vecného bremena – Ing. Marek Hrnčárik 
5.10 Informácia o odpredaji pozemku, C KN parcely č. 603/34, k.ú. Nemšová....Pekná   
        záhrada spol. s.r.o. 

     5.11 Zrušenie uznesenia č. 325 zo dňa 06.11.2013 a uznesenia č. 352 zo dňa 11.12.2013,  
        týkajúce sa zámeny pozemkov medzi mestom Nemšová a Ing. Jozefom Reom 

     5.12 Zámer a prenájom diagnostického sonografického prístroja 
      Predkladal: Ján Gabriš, zástupca primátora 

K bodu 5. 1 J. Gabriš predložil prenájom garáže a pozemku v Ľuborči spoločnosťou BONO-
DEVELOPMENT, ako prípad osobitého zreteľa. Tento materiál bol prerokovaný na pracovnej porade 
poslancov. Podmienky prenájmu sú na dobu neurčitú s 3 - mesačnou výpovednou lehotou. Nájomné sa 
stanovuje vo výške 270,-€ /mesiac.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 246.  
 
K bodu 5. 2 J. Gabriš predložil prenájom pozemku č. 1080/128 v k. ú Nemšová o výmere 102 m2. P. K. 
Bučková pôvodne požiadala o kúpu pozemku. Jedná sa o pozemok na ul. Za Soľnou. Tento materiál bol 
prerokovaný na pracovnej porade poslancov. Dnes prerokovávame prenájom na dobu neurčitú s 3 -mesačnou 
výpovednou lehotou, za sumu 0,20€/m2/rok.   
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 7 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 247.  
 
K bodu 5. 3 J. Gabriš predložil zámer prenajať rodinný dom na ul. J. Palu, kde bola záložňa. Jedná sa 
o priamy prenájom. Ing. Bagin doplnil, že o prenájom požiadal p. Bobot na výrobu fujár. Mgr. Šupáková 
uviedla, že pri schválení zámeru sa uvádza minimálna cenová ponuka. Informovala sa na výšku nájmu. J. 
Gabriš uviedol, že výška nájmu bude taká, ako bola doteraz, t. j. 19,29€/m2/rok. Je to 870,-€ za rok. Energie 
bude prenajímateľ uhrádzať sám. Prítomní poslanci diskutovali aj o možnosti zbúrania budovy. Zámer bol 
prerokovaný na pracovnej porade poslancov.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 8 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 248.  
 
K bodu 5. 4 J. Gabriš predložil žiadosť p. Michala Hollého o odkúpenie pozemku v k. ú. Nemšová, p. č. 
599/70 o výmere 151 m2, p. č. 599/67 o výmere 328 m2. Na pracovnej porade poslancov bolo prerokované, 
že nájom sa neschváli, nakoľko tam sú pozemky, kde plánuje PD Vlára Nemšová stavať obchodnú jednotku. 
Ing. Bagin uviedol, že v súčasnosti PD Vlára Nemšová stavať prevádzku neplánuje, avšak mesto ešte počká. 
Mgr. Šupáková uviedla, že je potrebné p. Hollému uviesť dôvod neschválenia.  J. Gabriš dodal, že aj 
v minulosti bol záujem o kúpu týchto pozemkov.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 9 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 249.  
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K bodu 5. 5  J. Gabriš predložil žiadosť o odpredaj pozemku p. č. 573/5 v k. ú. Trenčianska Závada p. 
Pavlikovský. Na pracovnej porade poslancov a taktiež z MsV Trenčianska Závada nebolo odporučené 
pozemok predať. Odporúča sa rokovať s vlastníkom o prenájme pozemku. Ing. Bagin dodal, že bolo 
rokovanie a nezmenilo sa nič.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 10 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 250.  
 
K bodu 5. 6  J. Gabriš predložil žiadosť o odpredaj pozemku p. č. 3400 v k. ú. Nemšová spoločnosťou 
Dalitrans. Materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov. Pozemok nemôžeme predávať. Pri 
pozemkových úpravách vznikol zákaz scudzenia a zaťažovania pozemkov. Pokiaľ si spoločnosť Dalitrans 
dokáže vybaviť s príslušnými organizáciami stanovisko, odporúča sa primátorovi mesta požiadať Okresný 
úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor  o zrušenie obmedzujúcej poznámky. Pozemok je zaťažený sieťami. 
Ing. Duvač uviedol, či sa návrh spoločnosti Dalitrans myslí vážne. Dodal, že si nevie predstaviť, že na konci 
zástavby IBV by bola čerpacia stanica v blízkosti hôr. K tomuto názoru sa pridala aj poslankyňa Ing. 
Bednáriková. J. Kiačik  navrhol uvedený bod stiahnuť z rokovania z dôvodu, že mesto nemá potvrdenie 
o zrušení obmedzenia. Mgr. Šupáková sa informovala na návrh uznesenia. J. Gabriš uviedol, že je návrh na 
uznesenie je pripravený. J. Kiačik  navrhol pozemok zameniť, nie predať.  Ing. Gabriš uviedol, že 
spoločnosť Dalitrans dostala vyjadrenie od TVK, že nemá proti tomu žiadne námietky. Keď splní všetky 
hygienické normy,  t. z., že vykoná hydrogeologický prieskum. Tak isto aj hygiena. Dodal, že vstup do mesta 
by bol krajší. Spoločnosť Dalitrans je prístupná k výmene pozemkov.  A. Krchňávek uviedol, že pozemok 
sa nachádza v ochrannom pásme.  Poslanci Ing. Duvač a Mgr. Šupáková poznamenali, či je vhodné 
umiestnenie čerpacej stanice v tejto lokalite.  Ing. Duvač navrhol, aby sa k umiestneniu čerpacej stanice 
vyjadrili občania žijúci v časti Strža a Niva. Ing. Duvač s čerpacou stanicou nesúhlasí. MUDr. Daňo 
s návrhom Ing. Duvača súhlasil. Ing. Bagin uviedol, že mesto bude účastníkom konania. Ing. Prílesanová 
dodala, že  keď predáme pozemok, nebudeme mať dosah na to, aby tam čerpacia stanica bola alebo nebola.  
Ing. Duvač dodal, že keď  začnú stavať, nebude ho mať kto zastaviť.  Ing. Prílesanová pokračovala, že 
v súčasnom územnom pláne je pozemok v neriešenej lokalite ÚP. Jeho využiteľnosť je obmedzená, pretože 
je zaťažená viacerými vzdušnými VN vedeniam, nachádza sa aj v ochrannom pásme Vodného zdroja 
Nemšová- druhé vonkajšie OP , v ochrannom pásme cesty I/57  a je  zaťažený plynom. Pozemok je zle 
prístupný. Všetky tieto atribúty treba vziať do úvahy. Ing. Bagin dodal, že v tých miestach vedie taktiež 
chodník pre zamestnancov do spol. Lidl. Avšak nebolo by do neho zasiahnuté. Mgr. Šupáková uviedla, že 
bude potrebné rokovať s občanmi. Dnes sa to nemusí rozhodnúť. Ing. Gabriš reagoval, že bude treba 
povedať občanom, že je tu aj iná alternatíva. V prípade, že mu pozemok mesto neodpredá, potom spol. 
Realline, ktorá má eminentný záujem, odpredá spol. Dalitrans pozemok  a čerpaciu stanicu postaví na druhej 
strane. Je to súkromný pozemok. Ing. Duvač reagoval, že spoločnosť akonáhle požiada o vydanie územného 
rozhodnutia a následne stavebného povolenia, nemusí ho dostať z dôvodu, že tento úrad musí chrániť 
obyvateľov a nie developera. Prítomní poslanci diskutovali o danej problematike. Mgr. Šupáková navrhla 
k tomuto bodu zvolať verejné prerokovanie s občanmi, ktorých sa to bude týkať. MUDr. Daňo súhlasil 
s verejným prerokovaním s občanmi.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 251. 
 
K bodu 5. 7  J. Gabriš predložil majetkoprávne vyporiadanie pozemkov v lokalite Uličky. V materiáloch je 
návrh na zrušenie uznesenia. Pozemky boli zamerané, postupne sa tieto na MsZ vyporiadavajú. A. 
Krchňávek navrhol, aby boli oslovení vlastníci garáží, aby okolie garáží upravili. Ing. Bagin uviedol, že 
garáže sú z rôznych materiálov a farieb. Dodal, že mesto upozorní vlastníkov, aby garáže dali do poriadku. 
Taktiež je tam problém s elektrickou energiou.  Ing. Prílesanová dodala, že stavebný úrad usmernil 
vlastníkov, aby vráta garáží boli modrej farby a steny bielej.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 252. 
 
K bodu 5. 8  J. Gabriš uviedol, že sa jedná o odkúpenie pozemku v k. ú. Ľuborča pod cyklotrasu 
Kľúčové – Ľuborča. Materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov. Vlastníci pozemkov súhlasili 
s odpredajom za cenu 5,-€/m2. Spolu vo výške 1.335,-€.  Projekt odovzdáme na pozemkový fond.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 13 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 253. 
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K bodu 5.9  J. Gabriš predložil žiadosť o zriadenie vecného bremena, p. Mareka Hrnčiarika. Jedná sa 
o uloženie vodovodnej a elektrickej prípojky. Pozemok je na Mierovom námestí. Ing. Prílesanová 
ozrejmila, že  všetkým susediacim stavebníkom, ktorí sa pripájali zozadu, od kúpaliska,  keďže to nie je 
mestská komunikácia  ani chodník ale verejné priestranstvo a zeleň teda iný pozemok  je potrebné na tieto 
siete zriadiť vecné bremeno.  Výstavbu by sme mali podporiť. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 14 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 254. 
 
K bodu 5. 10  J. Gabriš predložil informáciu o odpredaji pozemku p. č. 604/34 v k. ú. Nemšová. Majiteľ 
Peknej záhrady nemá záujem o odkúpenie za navrhovanú cenu. Informáciu berie MsZ na vedomie.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 15 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 255. 
 
K bodu 5. 11  J. Gabriš predložil bod zrušenie uznesenia č. 325 zo dňa 6.11.2013 a uznesenia č. 352 zo dňa 
11.12.2013, týkajúce sa zámeny pozemkov medzi mestom Nemšová a Ing. Jozefom Reom. V materiáloch je 
dôvodová správa, ktorú MsZ berie na vedomie a v druhej časti je návrh na zrušenie uznesení. Ing. Bagin 
ozrejmil situáciu, kedy nedošlo k podpisu zámennej zmluvy. Mesto má naďalej záujem na majetkoprávnom 
vyporiadaní pozemkov z dôvodu realizácie projektu centrálnej mestskej zóny.   
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 16 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 256. 
 
K bodu 5. 12  J. Gabriš predložil zámer a prenájom diagnostického sonografického prístroja, ktorý zakúpilo 
mesto Nemšová. Starý prístroj bol už nefunkčný. Zámer prenajať prístroj je ako prípad hodný osobitného 
zreteľa Chirurgickej ambulancii - MUDr. Petrovi Daňovi, Gynekologickej ambulancii - MUDr. Petrovi 
Kotlebovi a Kardiologickej ambulancii -  MUDr. Ľubomírovi Adamovičovi na dobu určitú od 1.3.2017 do 
28.2.2027, nájomné vo výške 20,-€/mesiac. Nájomca nie je oprávnený dať prístroj do podnájmu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Ďalej je nájomca povinný vyšetrenia na tomto prístroji 
poskytnúť pre občanov s trvalým pobytom v meste Nemšová bezodplatne. Materiál bol prerokovaný na 
pracovnej porade poslancov. Mgr. Šupáková sa informovala, či je nájomné vo výške 20,-€ za každého alebo 
spolu.  Ing. Jurisová uviedla, že nájomné vo výške 20,-€ je za každého. Mgr. Šupáková sa spýtala hlavnej 
kontrolórky, či je to v poriadku, že na jednom zasadnutí sa schvaľuje zámer a hneď aj prenájom. Ing. 
Papierniková, hlavná kontrolórka uviedla, že zámer bol zverejnený na úradnej tabuli pred schvaľovaním. Je 
to v poriadku. Mgr. Šupáková podala návrh na uznesenie, aby nájom bol vo výške 100,-€/mesiac pre 
každého, nakoľko sa jedná o prístroj za ktorý doktori môžu vyberať poplatky. Nevidí dôvod, aby bol nájom 
vo výške 20,-€/mesiac.  Ing. Bagin doplnil, že mesto nechce, aby bol poplatok vysoký z dôvodu, aby lekári 
nemuseli vyberať poplatky od občanov. Mgr. Šupáková dodala, že úkony sú zadarmo, keď má lekár 
s príslušnou poisťovňou k týmto úkonom uzatvorenú zmluvu. Prístroj sa kúpil, dáva sa do užívania 
podnikateľom. Preto dáva návrh, aby sa nájom navýšil. Keď je návrh vo výške 100,- vysoký, navrhla výšku 
nájmu 80,-€/mesiac. Ing. Bagin dal hlasovať o návrhu poslankyne Mgr. Šupákovej. Predložený návrh nebol 
schválený.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 17 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 257. 
 
K bodu 5. 13  J. Gabriš predložil zriadenie vecného bremena – TSK so sídlom v Trenčíne, týkajúce sa 
plánovanej výstavby cyklotrasy. V jej trase má mesto pozemky. Je potrebné zriadiť vecné bremeno 
v prospech TSK. Ing. Bagin ozrejmil trasovanie cyklotrasy.     
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 18 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 258. 
 
6. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 – RO č. 1 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
 
Ing. Savková predložila návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 – RO č. 1. Materiál bol 
predložený aj napriek tomu, že nebol prerokovaný na pracovnej porade poslancov. Dôvodom je skutočnosť, 
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že mesto potrebuje zaradiť do výdajovej časti rozpočtu 2 položky. 1. výdaj na Dopravno – urbanistickú 
štúdiu mesta Nemšová vo výške 16.400,-€. Zámerom je zabezpečiť komplexné dopracovanie Územného 
plánu mesta Nemšová a cieľom zabezpečenie prekategorizovanie cestnej siete mesta Nemšová. 2. a základe 
žiadosti RVS Vlára – Váh, s. r. o., ktorej väčšinovým vlastníkom je mesto Nemšová – vlastníme 89,78 % 
tejto spoločnosti, navrhujeme do rozpočtu zaradiť pre túto spoločnosť návratnú finančnú výpomoc vo výške 
58.000,-€. Úlohou bolo zabezpečiť vykrytie finančných prostriedkov. Keďže ide o prechodnú, návratnú 
finančnú výpomoc, táto bola zaradená aj do príjmovej časti. Sumu 16.400,- € navrhuje mesto získať 
zvýšením položky dane z nehnuteľnosti o 10.000,-€ a zvýšením položky príjmov za poplatok za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady vo výške 6.400,-€. Oba príjmy sú reálne dosiahnuteľné. Pri dani 
z nehnuteľnosti zaraďujeme aj neuhradenú z r.2016. Daň, ktorá bola v nedoplatkoch sa na začiatku roka 
2017 prišla na účet mesta. V prípade poplatku za komunálny odpad je rozpočet stanovený vo výške 
126.000,-€. Minulý rok bolo na tejto položke plnenie takmer 132.000,-€. Máme viac poplatníkov. Taktiež 
neplatiči platia v mesiaci január, február. Je to reálne. Ing. Bagin  uviedol, že potreba financií na DÚŠ  je 
potrebná z dôvodu dokončenia ÚP. Ing. Prílesanová uviedla, že vo štvrtok  sa uskutočnilo ďalšie rokovanie 
s riešiteľmi územného plánu / ďalej ÚP /. Minulý rok bolo schválené súborné stanovisko ku konceptu ÚP, 
kde sa prijal variant I. , ktorý sa dopracováva v rámci návrhu územného plánu podrobnejšie. Okrem iných 
vecí pri prerokovávaní pri návrhu dopravy bolo uvedené, že vzhľadom na obdržané stanoviská dotknutých 
organizácií k ÚP z hľadiska dopravy a z dôvodu, že chceme CMZ zaradiť do návrhu ÚP tak, ako sme to 
deklarovali a potvrdili v súbornom stanovisku a nemáme doriešenú súvisiacu dopravu, je potrebné túto 
urýchlene dopracovať formou dopravno-urbanistickej štúdie. Dopracovanie vychádza tiež z návrhu 
prezentovanej vizualizácie polyfunkčného komplexu a s tým súvisiacej  pešej zóny na časti Ul. Janka Palu od 
Ing. arch. Dunajovca.  To znamená, že ak chceme ďalej robiť na pešej zóne, polyfunkčnom objekte a teda na 
rozvoji mesta, musíme mať namodelovaný systém dopravy,  rozvojový scenár dopravy, vychádzajúci 
z územných charakteristík a funkcií a vytvoriť po prerokovaní s občanmi a dotknutými organizáciami 
najoptimálnejší model dopravy v meste Nemšová t. j. DÚ štúdiu.  Dopravno-urbanistickú štúdiu využiť  
následne ako vstupný podklad pre rokovanie o zmene organizácie dopravy s občanmi s dotknutými 
organizáciami prípadne aj s ministerstvom. Snahou mesta je prekategorizovanie cesty III. triedy Ul. SNP na 
cestu II. triedy a cestu II/507  Ul. Janka Palu na miestnu komunikáciu. Územný plán je prvý nástroj, ale 
k tomu musí byť podrobnejší materiál, ktorým by mala byť predmetná štúdia. Ing. Prílesanová požiadala 
poslancov o schválenie finančných prostriedkov na štúdiu. Podobnú štúdiu robilo Mesto Trenčín pri riešení 
dopravy a parkovania. Ing. Gabriš sa informoval, v akom štádiu je vízia centra mesta. Ing. Bagin reagoval, 
že na vedení pošty nie je problém poštu predať, ale  chcú podobne ako naše mesto, aby tu pošta zostala. 
Potreba pre poštu je priestor o rozlohe minimálne 250 m2. Vedenie Pošty je ochotné podpísať zmluvu na 30 
rokov s povinnosťou platiť nájom. Návrh je poštu umiestniť do budovy patriacej mestu na ul. SNP, kde sídli 
stavebný úrad a RVS Vlára – Váh, ktorá by sa zrekonštruovala a nadstavila. Tu by mohli sídliť aj ďalšie 
organizácie , napr. VPS – ka, mestská pálenica. Sídlili by tu organizácie, ktoré sú v pôsobnosti mesta. 
Z tohto napokon vzišlo. Naše požiadavky sú odkúpiť pozemok Pošty a tiež pozemok pod Domom služieb. 
V prípade záujmu nový vlastník potrebu terajších prevádzok posúdi. Ing. Duvač sa spýtal Ing. Prílesanovej, 
či cena 16.400,-€ bola s niekým prerokovaná. Ing. Prílesanová uviedla, že si dala vypracovať cenové 
ponuky. Ing. Duvač dodal, aby sa nestalo, že niekto povie, že cena je nízka. Cena za takéto práce je vyššia. 
Ing. Bednáriková tak, ako už povedala na poslednej pracovnej porade poslancov s vedomím a súhlasom 
poslancov uviedla, že sa rozbehla plánovaná akcia Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh v hodnote 40 
miliónov € s tým, že je  možné, že vzniknú finančné problémy. Finančný problém vznikol. Je potrebné 
problém akútne riešiť. Dnes prišlo na účet spoločnosti 600 tisíc €, čo je 90 % - na spoluúčasť na úhradu 
faktúr z minulého roku pre spol. Strabag, pre spol. ENV pre stavebný dozor a pre dodávateľa stavby. 
Spoluúčasť mesta je 58.000,-€. Faktúry je potrebné uhradiť do 3 dní. Keďže vznikol problém s obcou 
Hrabovka, ktorá nechce založiť podiely, banka zatiaľ nechce uvoľniť úver. Dnes bolo rokovanie s ČSOB. 
Bolo dohodnuté, že sa zmluva podpíše už bez obce Hrabovka. Je vecou konateľov, ako to bude ďalej s obcou 
Hrabovka. Do 3 dní spoločnosť nie je schopná vybaviť úver. Ing. Bagin ozrejmil, že predošlý deň rokovali 
s obcou Hrabovka, ktorá nie našim zavinením, keďže nie je v aglomerácii a má cca 450 obyvateľov, nemá 
nárok na odkanalizovanie. RVS Vlára – Váh má projekty, kde je začlenená aj obec Hrabovka. Je vykonané 
majetkoprávne vyporiadanie. Obec Hrabovka môže dostať 100 % - ný vklad na tento projekt.  Mgr . 
Šupáková reagovala, že výzva je už dávno vyhlásená. Obec Hrabovka môže čerpať financie iba cez 
envirofond. Ing. Bagin uviedol, že obec Hrabovka predložila návrh zmluvy na Valné zhromaždenie, kde ak 
do 2 rokov nedostanú financie chcú, aby to zafinancovala RVS Vlára - Váh. Nemáme prečo obci Hrabovka 
budovať kanalizáciu. Môžeme jej vypracovať žiadosť a túto podať. Ak financie dostanú, už raz dostali 
a museli ich vrátiť. Chceme im pomôcť. Nemôžeme sa k ničomu zaviazať. Neskôr z kanalizácie budeme 
profitovať. Na základe vyhodnotenia Ing. Kleinertovej sú veci, ktoré RVS VV pomôžu. Jedna z nich je 
vodný zdroj pri kúpalisku. Dali sme urobiť 3 vrty a tieto budeme monitorovať, aby sme zistili kvalitu vody. 
Následne projektant vyhodnotí, či bude potreba veľkého chlórovacieho zariadenia alebo malého. 
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V súčasnosti nakupujeme vodu z TVK. Realita je, že 28 – 30 % vody, ktorú zaplatíme, uniká. Vodovodné 
potrubie je popraskané. Mesto dostalo financie z envirofondu na potrubie na ul. Šidlíkové, je to hlavné 
trasovanie. Musíme začať vodovodné potrubie postupne rekonštruovať. Plánujeme urobiť aj prepoj pri moste 
do Ľuborče. Je to dopad na spotrebu vody. Vodu nebudeme musieť nakupovať od TVK. Ing. Bagin požiadal 
poslancov o schválenie, aby sa mohla zrealizovať veľká zákazka. Kanalizáciu potrebujeme v Ľuborči. Pre 
mesto je najdôležitejšia ČOV – ka, ktorá by tento rok stratila funkčnosť. Mgr. Šupáková uviedla, že Ing. 
Múčka, projektový manažér povedal, že tento projekt bude financovaný zálohovými platbami. Je to tak 
uvedené aj v zmluve. ČSOB nechce spoločnosti poskytnúť úver pre problémy, ktoré vznikli zo strany obce 
Hrabovka. Informovala sa, na čo je úver spoločnosti, keďže dostali financie na úhradu faktúr. Ing. 
Bednáriková uviedla, že požadované financie sú spoluúčasť mesta na projekte.  Mgr. Šupáková sa ďalej 
informovala, či len mesto Nemšová hradí spoluúčasť, keď dávame výpožičku? Čo ostatné obce. Ing. 
Bednáriková reagovala, že spoločnosť má pripravené zmluvy o príspevkoch od obcí, aby sa spolupodieľali 
na každej prípojke. Je to rozpočítané na počet odberateľov. Každá obec bude finančne na projekte 
participovať. Je to v štádiu návrhu zmluvy. Mgr. Šupáková dodala, že gro projektu je pomôcť obciam, čo je 
v poriadku. Avšak nie je správne, aby spolufinancovanie platilo iba naše mesto. Ing. Bagin povedal, že je to 
len výpožička. Mgr. Šupáková uviedla, že keď financie teraz požičiame, niekto to zaplatiť musí. Berieme si 
na to úver. Ing. Bednáriková dodala, že potom už úver bude otvorený. Mgr. Šupáková upozornila, že 
spoluúčasť 4 milióny € nie sú z fondov. Nemá problém s pôžičkou. Chcela si ujasniť, aké sú vzťahy medzi 
mestom a obcami, ktorých sa projekt týka. Ing. Bagin odpovedal, že vzťahy sú dobré okrem obce Hrabovka. 
Za prípojky nám zaplatia obce. Ing. Bednáriková dodala, že nevieme, či obce budú financie pýtať od 
občanov. Mgr. Šupáková sa opätovne informovala, či máme zabezpečené, že obce sa budú spolupodieľať 
na financovaní projektu. Ing. Bagin odpovedal, že áno. Obce nám budú platiť za prípojky, zaviažu sa za 
občanov. Mgr. Šupáková požiadala pripraviť materiál, kde bude uvedené,  ako RVS Vlára – Váh plánuje, 
koľko sa budú obce finančne podieľať na spoluúčasti. V akej finančnej výške. Ing. Bednáriková navrhla 
materiál predložiť na rokovanie MsZ po uzávierke, v mesiaci jún. Dodala, že toto bolo prezentované Ing. 
Klajnertovou, ktorá vypracovala analýzu , koľko by mali obce prispievať. Vychádzali z jej podkladov. 
Napočítala vklad. Ing. Bagin doplnil, že  ČSOB vypracovala splátkový kalendár pre RVS VV na 30 rokov. 
Museli sme byť opatrní. Mgr. Šupáková dodala, že jediné čo chce, aby to celé neznášala Nemšová. K tomu, 
aby to celé neznášala Nemšová sa pripojila aj Ing. Bednáriková. Dodala, že z pracovných stretnutí 
vychádzajú závery od spoločníkov, že keď mesto Nemšová nepustí podiely, nebudú prispievať. Ing. Bagin 
uviedol, že budú prispievať. MUDr. Daňo reagoval, že možnosť, aby do toho vstúpili, je stále otvorená. Aby 
sa nepovedalo, že navýšenie podielov je pre nich nerealizovateľné. Ing. Bagin dodal, že problém bude 
doriešený jednou vecou. Každá obec, hlavne Horná a Dolná Súča keďže vedia, v akom stave majú 
vodovody, si kúpili od RVS – ky pripokládku. T. z., že sa chcú vymaniť z úniku vôd. Časom, keď budú 
chcieť vkladať materiál, budú vkladať vodovod, ktorý je urobený podľa normy. Mgr. Šupáková na margo 
predloženého listu od Ing. Reu uviedla, že to, čo uvádza v poslednej časti nie je pravda. Je to organizácia 
zriadená mestom a neriadi sa zákonom uvedeným v liste. Nie je to pravda. Ing. Jurisová potvrdila 
vyjadrenie  Mgr. Šupákovej, že v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov, starosta môže byť štatutár obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta. Nesmie sa za 
funkciu štatutára poberať finančná odmena. Ing. Bagin dodal, že všetko spĺňame. MUDr. Daňo sa 
informoval, keďže to bolo na dnešnom rokovaní často spomenuté, či je overené to, že vlastnícka štruktúra 
v RVS Vlára – Váh, pokiaľ beží tento projekt, je nemeniteľná? Ing. Bagin uviedol, že tak ako uviedla Ing. 
Lacková, počas realizácie projektu sa to nesmie meniť. JUDr. Lacková nám poslala vyjadrenie, v ktorom to  
neguje. Ing. Gabriš reagoval, aby sa poslal dotaz na riadiaci orgán, na ministerstvo. K tomuto sa pripojili 
poslanci MUDr. Daňo, Mgr. Šupáková. Je potrebné mať veci ujasnené. Koniec realizácie projektu je 
v auguste r. 2018. Mgr. Šupáková dodala, že projektový manažér to zistí. Verí, že sa to nemôže meniť. 
MUDr. Daňo dodal, že preto, lebo projekt a prostriedky boli schvaľované na istú štruktúru. Má to logiku. 
Financie schvália pre  obce  a vstúpi do toho ďalší subjekt, podiely spoločníkov nemajú nič spoločné 
s projektom. Rozdielne investície projektu vôbec neodrážajú realitu či už v hlasovacích právach alebo na 
majetkových podieloch. Ďalej dodal, že dobre vie,  že viac sa teraz preinvestuje v Súči. Po realizácii projektu 
prerozdeľovanie zisku by mohlo byť zaujímavé pre tých, ktorí do projektu vstúpili. Ing. Bagin uviedol, že 
podľa vyjadrenia Ing. Kleinertovej a taktiež Ing. Šutovskej, potom majetkové práva budú naše a hlasovacie 
podľa nároku. Každý si musí hlasovacie práva ustrážiť. MUDr. Daňo dodal, že hlasovacie právo nemusí byť 
v rovnakej váhe ako majetkový podiel. Ing. Bagin dodal, že je to tak. Obce v našom okolí, okrem obce 
Horné Srnie, ktoré je vyňaté, sa budú robiť z peňazí, ktoré dostala RVS Vlára - Váh. Preto sa nemôžu 
rozdeliť medzi obce. Zodpovedná je RVS Vlára – Váh,  kde cca 90 % -ný vlastník je mesto Nemšová. Mgr. 
Šupáková o obci Hrabovka uviedla, že starostka sa vyhráža, že vystúpi. Že nepotrebuje RVS - ku.  Ing. 
Bagin uviedol, že o vystúpení obce Hrabovka budú rokovať s právnym zástupcom. Starostka predložila 
neprijateľnú zmluvu. Mgr. Šupáková dodala, že sa tu hovorí, že sa nedajú meniť hlasovacie práva 
a následne, že môžu. Ing. Bagin doplnil, že pre obec Hrabovka je pripravený projekt, ktorý môže obec 
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využiť. Nemusí nič platiť. Mgr. Šupáková uviedla, že z čias  bývalého starostu obce sú všetky zápisnice 
a uznesenia platné. Ing. Bagin doplnil, že starostka obce Hrabovka toto neguje. Spolu s prítomnými 
poslancami diskutovali o súčasnej situácii v spoločnosti.  
Počas rokovania odišiel poslanec S. Husár. 
Počet prítomných poslancov je 11. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 19 tejto zápisnice.  
Príspevok Ing. Jozefa Reu tvorí prílohu č. 20 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 259. 
 
7. Diskusia. 
 
Mgr. Šupáková požiadala, aby v pracovných materiáloch k majetkovým záležitostiam bola prikladaná aj 
fotografia.  
 
8. Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval všetkým 
za účasť a rokovanie ukončil. 
 
V prípade zverejnenia zápisnice na internete prílohy k tejto zápisnici tvoria materiály: 

- materiály pod názvom Pracovné materiály na rokovanie MsZ dňa 22.02.2017 
-    hlasovanie poslancov MsZ Nemšová konaného dňa 22.02.2017  
-    uznesenia z 23. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 22.02.2017. 

 
 
 
Ing. František Bagin       Ing. Iveta Jurisová 
   primátor  mesta                    prednostka úradu 
 
 
Overovatelia:  Ján Gabriš 
                        Stanislav Husár 
   
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


