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Z á p i s n i c a 
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 27. decembra 2018 o 17.00 hodine v 

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

 1.  Otvorenie 
 
     Rokovanie  MsZ otvoril a viedol primátor mesta JUDr. Miloš Mojto. Na úvod privítal prítomných 
poslancov, pracovníkov mesta a občanov. 
Primátor mesta konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 11 poslancov, t. j. 85 %,  
čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Poslanec MUDr. Peter Daňo príde na rokovanie 
s oneskorením. Ospravedlnený bol poslanec Ing. František Bagin. Za overovateľov zápisnice boli určení 
a schválení poslanci Ján Gabriš a Ing. Stanislav Gabriš. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta 
Belková. Za skrutátorky boli určené  Mgr. Jarmila Raftlová a JUDr. Tatiana Hamarová. 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 webovej 
stránke mesta a taktiež vyhlásením v mestskom rozhlase. 
Primátor mesta predložil návrh programu rokovania a v zmysle Rokovacieho poriadku sa spýtal na 
pripomienky alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania.  
Ing. Z. Bednáriková, poslankyňa MsZ, navrhla zaradiť do programu rokovania bod 8.3 Zmena 
konateľa RVS VV s r. o.. JUDr. Mojto vysvetlil, že na Valnom zhromaždení RVS VV nepodarilo zvoliť 
konateľa za mesto Nemšová za odstupujúceho konateľa Ing. Bagina. Tento post je stále neobsadený, je 
nevyhnutné na dnešnom rokovaní MsZ touto otázkou zaoberať.  
Primátor mesta dal hlasovať o predloženom návrhu poslankyne Ing. Bednárikovej . 
Poslanci MsZ Nemšová  11 hlasmi schválili predložený návrh Ing. Bednárikovej. 
 
Primátor mesta dal hlasovať o upravenom programe rokovania MsZ.  Poslanci MsZ Nemšová 11 hlasmi 
schválili upravený program dnešného rokovania. 
 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnutí a schválení 9 hlasmi Ing. Zita Bednáriková a Eva 
Vavrušová.  Ing. Zita Bednáriková a Eva Vavrušová sa hlasovania zdržali. 
 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
 
2. Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2019 – 2021 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
 
Ing. Savková predložila návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019, ako aj výhľad na 
roky 2020 – 2021. Rozpočet mesta na r. 2019 bol veľmi podrobne prerokovaný na finančnej komisii, na 
pracovnej porade poslancov. Rozpočet je predkladaný ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu bol zverejnený 
a rokovalo sa o celkových príjmoch vo výške 6.345.606 € a tak isto výdajová časť vo výške 6.345.606 €. 
V rámci výdajovej časti rozpočtu rozpočtuje mesto Nemšová 10 programov: plánovanie, manažment, 
kontrola; interné služby a administratíva, bezpečnosť, právo a poriadok; odpadové hospodárstvo a ochrana 
životného prostredia; prostredie pre život a miestne komunikácie; vzdelávanie; šport; kultúra; bývanie; 
sociálne služby. Súčasťou príjmovej aj výdajovej časti sú finančné operácie o ktorých sa hovorilo 
na finančnej komisii aj na pracovnej porade. V rámci diskusie na pracovnej porade primátor mesta spolu s 
poslankyňou Ing. Bednárikovou predložili návrh, aby na základe žiadosti RVS VV, s r. o. Nemšová bola 
poskytnutá návratná finančná výpomoc vo výške 220.000 €. V prípade, že bude rozpočet schválený 
vrátane návratnej finančnej výpomoci, ktorá by bola splatná do konca apríla, najneskôr do konca júna 
2019. Celkové príjmy aj výdaje by sa zvýšili na sumu 6.665.606 €. V rámci kapitálových výdavkov na r. 
2019 mesto rozpočtuje tie akcie, ktoré sú započaté, pripravené, nevyhnutné, zazmluvnené. V r. 2019 sú to 
projektové dokumentácie 25.000 €, projektová dokumentácia IB Pod horou 25.810 €, nákup pozemkov 
10.000 €, rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice v Nemšovej 44.776 €, verejné osvetlenie prechodu pri 
autobusovej zastávke pri bývalom kine 10.500 €. RVS VV v rámci kapitalizácie pohľadávky 59.780 € 
a do kapitálových fondov peňažný vklad 3.025 €. Hokejbalové ihrisko 86.484 € prvá etapa, rekonštrukcia 
MK ul. Sládkovičova 30.000 €, rekonštrukcia chodníka ul. Ľuborčianska 2. etapa 38.000 €, rekonštrukcia 
chodníka pri bývalom kine bude finančne ukončená až v r. 2019 v sume 21.300 €. Vnútroblok ul. 
Moravská 30.000 €, kapitálová dotácia na splátku úveru kúpaliska 100.000 €, rekonštrukcia a nadstavba 
MŠ v Ľuborči 348.970 €, rekonštrukcia telocvične ZŠ na ul. J. Palu 117.800 €, kapitálová rezerva pre 
školstvo 9.491 €, odkúpenie časti budovy NTS a stavieb v areáli NTS 151.064 €, Kultúrne stredisko 
Trenčianska Závada na nákup sporáka 2.800 €, vodovodná šachta a napojenie na vodovod pri MsŠH, resp. 
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ide o samostatné meranie vody, úprava okolia spevnené plochy Kultúrne centrum, rekonštrukcia 
Králikovho mlyna,  nákup kosačky pre VPS, m. p. o.. Rozpočet uvažuje aj s rozpočtovou rezervou, ktorá 
je vo výške 61.399 €.  
Ing. Papierniková, hlavná kontrolórka v zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) predložila stanovisko k návrhu 
Programového rozpočtu Mesta Nemšová na roky  2019 – 2021. Návrh rozpočtu je zostavený podľa 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, je v súlade so zákonom o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, je v súlade so zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobné stavebné odpady, je v súlade so zákonom o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení, je v súlade s ústavným zákonom rozpočtovej zodpovednosti  ako aj 
v  súlade so zákonom o obecnom zriadení. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s: VZN o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, VZN o poskytovaní 
dotácií  z rozpočtu Mesta Nemšová, Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Nemšová, VZN o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na 
dieťa školského zariadenia so sídlom na území Mesta Nemšová. Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa 
12.12.2018 v meste na úradnej tabuli MsÚ a na webovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote 15 
dní pred jeho schválením. Návrh rozpočtu na r. 2019 - 2021 bol zostavený v súlade s platnou rozpočtovou 
klasifikáciou, a v zmysle Príručky MF na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na r. 2019 až 2021. 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť SR zverejnila hrubý dlh verejnej správy, ktorý k 22. októbru 2018 
dosiahol úroveň 50,9 % HDP. V zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti možno konštatovať, že 
zverejnená výška dlhu neprekročila úroveň 55 % HDP a nie je nutné pristúpiť k návrhu rozpočtu 
maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roku. Návrh rozpočtu je 
koncipovaný ako vyrovnaný rozpočet. Príjmová časť návrhu rozpočtu pre r. 2019 predpokladá s celkovým 
objemom príjmov  vo výške 6.345.606 € čo je v porovnaní rozpočtom roka 2018 pokles o cca 10 %. 
Príjmy bez finančných operácií sú navrhované vo výške 5.986.622 € čo je v porovnaní s rokom 2018 na 
približne rovnakej percentuálnej úrovni. V príjmovej časti možno vidieť nárast dane z príjmu fyzických 
osôb, ktorá je najstabilnejším zdrojom rozpočtu. V kvantitatívnom vyjadrení ide o celkový príjem v sume 
2.990.000 €, ktorý je však veľmi opatrne navrhnutý, očakáva sa plnenie na úrovni až 3.050.000 €.  
Zvýšenie podielu na výnose dane z príjmu fyzických osôb zvyšuje mieru samofinancovania. Znamená to 
väčšie dispozície pri zabezpečovaní rozsahu a kvality verejných služieb poskytovaných obyvateľom.  V 
medziročnom horizonte má teda výnos dane poukazovanej územnej samospráve naďalej pozitívny rastúci 
trend. V medziročnom horizonte  je zrejmý nárast len bežných príjmov, ktoré na sa odhadujú s 
medziročným nárastom o 10%. Pozitívnym  ukazovateľom na strane príjmov je aj daň z nehnuteľností 
odhadovaná vo výške 509.800 €. Nedaňové príjmy, ktoré mesto nadobúda z hospodárenia s vlastným 
majetkom sú odhadované na úrovni 111,3 %  r. 2018. Návrh kapitálových príjmov rozpočtu predpokladá 
príjem vo výške 602.017 €, ktoré tvoria najmä transfery a dotácie z ministerstiev. Do návrhu rozpočtu 
bolo zaradených viacero schválených investičných projektov najmä na podporu rozvoja školstva. 
Predkladaný návrh rozpočtu príjmov je nutné považovať za rámcový, ktorý nevyhnutne prejde určitými 
zmenami v súvislosti s plnením príjmov. Prípadné zmeny vývoja príjmov a výdavkov budú reflektované v 
ďalšom procese návrhu úpravy rozpočtu v priebehu r. 2019. Nielen v minulom roku ale aj za ostatné roky 
sa mestu darilo plniť rozpočet bežných príjmov minimálne na úrovni odhadovaného návrhu rozpočtu, 
čoho výsledkom bolo prebytkové hospodárenie mesta v uplynulých rokoch. Predložený návrh rozpočtu v 
nastávajúcom rozpočtovom roku 2019 Mesto Nemšová predpokladá prijatie finančných prostriedkov 
formou kontokorentného úveru, čím sa však  miera zadĺženosti nezvýši, nakoľko sa predpokladá s jeho 
splatením v roku 2019. Naopak v priebehu roka 2019 miera zadĺženosti mesta zníži o splátky istina a 
úrokov. Výdavková časť rozpočtu je na rok 2019 navrhovaná s celkovým objemom vo výške 6.345.606 
eur, z toho bežné výdavky 4.427.830 eur, kapitálové výdavky 1.418.426 eur a výdavkové finančné 
operácie 499.350 eur. Koncepcia navrhovaného vyrovnaného rozpočtu uvažuje medziročne s nárastom 
bežných výdavkov o 6,82 %. Bežné výdavky sú zároveň v celej výške pokryté navrhovanými bežnými 
príjmami, bežný rozpočet je nevrhnutý ako prebytkový, s výškou prebytku 956.775 eur. Prebytok bežného 
rozpočtu bude použitý na dofinancovanie schodkových rozpočtov v oblasti finančných operácií aj 
kapitálového rozpočtu. Kapitálové výdavky sú navrhované s indexom 0,70 čo značí pokles o 30 %v 
porovnaní s rokom 2018. Kapitálové výdavky sú zamerané najmä na investičné zámery mesta : projektové 
dokumentácie, nákup pozemkov, vklad mesta do kapitálového fondu RVS VV s.r.o., rekonštrukcie 
miestnych komunikácií, dofinancovanie rekonštrukcie kúpaliska, nadstavba MŠ ul. Ľuborčianska, 
rekonštrukcia telocvične ZŠ Janka Palu, finančné vysporiadanie NTS s.r.o. , dokončenie rekonštrukcie 
kultúrneho centra v Nemšovej a Králikovho mlyna. V rámci výdajových finančných operácií sú zahnuté 
splátky istín úverov v súlade s platnými úverovými zmluvami. Navrhovaný rozpočet je zostavený tak, aby 
minimalizoval mieru možných rizík. Je  v porovnaní s rokom 2018 menej ambiciózny najmä v 
kapitálových výdavkoch. Podobne ako v predchádzajúcich obdobiach aj v nastávajúcom rozpočtovom 
roku je dôležité disciplinovane pristupovať najmä k čerpaniu prostriedkov v zmysle jednotlivých 



 3

programov, podprogramov a projektov dodržiavaním zásady hospodárnosti, aby sa v konečnom dôsledku 
dodržala koncepcia navrhovaného vyrovnaného rozpočtu. Pri tvorbe návrhu rozpočtu spracovateľ 
vychádzal z reálnych čísiel pri tvorbe príjmovej časti rozpočtu a z oprávnených a nevyhnutných 
požiadaviek na plynulý chod mesta, ako aj jeho rozpočtových a príspevkových organizácií. Preskúmaním 
predloženého návrhu rozpočtu na r. 2019 konštatovala, že je spracovaný transparentne, zohľadňuje 
súčasnú ekonomickú situáciu mesta ako aj predpokladaný vývoj hospodárenia Slovenskej republiky 
v súlade s platnými právnymi predpismi. Predložený  návrh rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2019 
odporúčala MsZ schváliť  a navrhované rozpočty na roky 2020 a 2021 zobrať na vedomie. 
Mgr. Šupáková, poslankyňa MsZ, sa informovala na výdavok Králikov mlyn. Jedná sa o sumu 145.000 
€. Sú to financie cez Intereg alebo vlastné prostriedky mesta, ktoré plánujeme investovať? Ing. Savková 
uviedla, že v časti príjmovej je zahrnutá dotácia na Králikov mlyn vo výške 135.000 €, plus 5 % 
spolufinancovanie. Ing. Bednáriková k návratnej finančnej výpomoci pre RVS VV uviedla, že 
spoločnosť požiadala o výpomoc listom, pretože má vo výške 450.000 € neuhradených faktúr firme 
Strabag. Posledné prefinancovanie je formou refundácie. Predpokladajú, že financie vrátia do konca mája. 
Podobne to bolo v mesiaci september t. r., kedy mesto požičalo spoločnosti sumu 158.000 € a tieto 
financie aj v určenom termíne vrátili. Spoločnosť získa financie od ministerstva a tieto vráti mestu 
Nemšová. JUDr. Mojto požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu. Ing. Bednáriková prečítala 
znenie návrhu uznesenia. Primátor mesta dal o návrhu hlasovať.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 a č. 2 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 11 hlasmi zobralo na vedomie: dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu mesta 
Nemšová na roky 2019-2021, rozpočet mesta Nemšová na rok 2019  s výhľadom na roky  2020 
a 2021, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 s výhľadom 
na roky 2020-2021, schválilo 1. viacročný rozpočet mesta Nemšová na roky 2019-2021:  
 
a.)   ako záväzný na rok 2019  vrátane programového rozpočtu pri týchto príjmoch a výdavkoch: 

PRÍJMY  
Bežné 
príjmy 

Kapitálové 
príjmy 

Finančné 
operácie 

ROZPOČET 
SPOLU 

 
 Rozpočet 2019 5.384.605 602.017 578 984 6.565 606 

 
 

 
 
 
 

b.)   ako orientačný (nezáväzný) na roky 2020 – 2021; 2.)  Prijatie kontokorentného úveru vo výške 
300.000,00 € od VÚB a.s. k základnému bežnému účtu mesta Nemšová s lehotou splatnosti do 
15.12.2019. Spôsob ručenia: blankozmenka. Ďalej MsZ v Nemšovej schválilo 3.) Poskytnutie 
návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh s.r.o., 
Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová vo výške 220.000,- € s lehotou splatnosti do 30.4.2019. Návratná 
finančná výpomoc sa poskytuje výhradne na  úhradu nákladov  súvisiacich  s realizáciou  projektu 
Odkanalizovanie  Mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová - na úhradu zostatku 
faktúry č. 1898819017 od spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. .  
 
3. Návrh programového rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2019 – 2021 
    Návrh finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2019 
    Predkladá: Katarína Strečanská, ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
 
K. Strečanská predložila návrh programového rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2019 -2021. 
Tento pracovný materiál bol podrobne prerokovaný na finančnej komisii a taktiež na pracovnej porade 
poslancov MsZ. Rozpočet na rok 2019 organizácia navrhuje vyrovnaný, celkovo vo výške 525.500 €. 
Bežné príjmy navrhujú vo výške 522.000 , kapitálové príjmy 3.500 €. Nad rámec hlavnej činnosti 
vykonáva organizácia podnikateľskú činnosť, kde navrhujú príjmy z nákladnej dopravy a za pohrebnú 
dopravu vo výške 26.060 € a výdaje vo výške 25.860 €. JUDr. Mojto k prerokovanému bodu otvoril 
rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil do rozpravy, požiadal primátor mesta o predloženie návrhu. Ing. 
Bednáriková predložila návrh uznesenia. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
 

VÝDAJE 
Bežné 
výdaje 

Kapitálové 
výdaje 

Finančné 
operácie 

ROZPOČET 
SPOLU 

Rozpočet 2019 4.427.830 1 418 426 719 350 6.565 606 
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MsZ v Nemšovej 11 hlasmi zobralo na vedomie Rozpočet VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2019 – 
2021, Finančný plán VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2019 a schválilo Rozpočet VPS, m. p. o. Nemšová 
na rok 2019: príjmy vo výške 525.500 € / bežné príjmy – 522.000, kapitálové príjmy – 3.500 /, výdaje 
vo výške 525.500 € / bežné výdaje – 522.000, kapitálové výdaje – 3.500 /. Finančný plán VPS, m. p. o. 
Nemšová na rok 2019: príjmy vo výške  26.060 € a výdaje vo výške  25.860 €. 
 
4. Návrh  VZN č. .../2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej  
    umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území  
    mesta Nemšová,  ktoré dopĺňa a mení VZN č. 8/2012 
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu      
 
Ing. Jurisová, prednostka úradu uviedla, že každoročne schvaľuje MsZ dotáciu na jedného žiaka škôl 
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová. Na rok 2019 z rozpočtu mesta 
vyčleňujeme z podielovej dane sumu 1.296.642 €. Jedná sa celkovo o 17.556,1 prepočítaných žiakov. 
Vyčleňujeme finančné prostriedky na školy, na rozvoj a opravu objektov a taktiež financie pre cirkevné 
školstvo. V tabuľkách sú uvedené počty žiakov, výška podielovej dane a rozpočet na rok 2019. Tiež sú tu 
uvedené všetky príjmy, ktoré školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti majú. Sú to vlastné 
príjmy, financie z ministerstva školstva, z krajského školského úradu, tiež finančné dary. Je tu návrh 
rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v r. 2019. Základná škola získa 705.000 €, prostredníctvom 
Krajského školského úradu. Návrhom VZN sa mení príloha, kde pre 301 žiakov v individuálnej forme 
vyučovania v ZUŠ poukazujeme 1.078,588 € na žiaka, v skupinovej forme 359,18 €, pre materskú školu 
na ul. Odbojárov a tak isto aj pre cirkevnú materskú školu poukazujem rovnako v sume 2.368,783 € na 
žiaka, na školské kluby pri ZŠ aj pri KSŠ v rovnakej sume 404,79 € na žiaka a rovnakej sume aj pre centrá 
voľného času pri ZŠ a pri KSŠ sumu 92,857 € na žiaka. Pre zariadenie školského stravovania pre 
stravníkov z oboch škôl poukazujeme sumu 121,31 €. V návrhu VZN je návrh finančnej dotácie pre centrá 
voľného času na žiaka, ktoré sú mimo územia mesta Nemšová. Požiadavka je z Piaristického gymnázia 
Trenčín pre 4 žiakov, kde poukazujeme sumu 47 €. V rozpočte zostáva suma 9. 491 €. Suma 2.000 € pôjde 
pre ZUŠ a pre Katolícku spojenú školu 7.491 €. Tieto financie boli dnes schvaľované. JUDr. Mojto 
k prerokovanému bodu otvoril rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil do rozpravy, požiadal primátor mesta 
o predloženie návrhu. Ing. Bednáriková predložila návrh uznesenia. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 11 hlasmi schválilo VZN č. 10 / 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so 
sídlom na území mesta, ktoré  dopĺňa a mení VZN  č. 8/2012; dotáciu  na jedného žiaka  s trvalým 
pobytom v Nemšovej pre CVČ mimo územia mesta Nemšová, ktoré o to požiadajú a to vo výške 
47,00 €. 
 
5. Návrh  VZN č. .../2018 ktorým sa mení VZN č. 2 /2018 o školských poplatkoch 
   Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu      
 
Ing. Jurisová predložila návrh na zmenu režijných nákladov pre stravníkov – zamestnancov škôl 
a cudzích stravníkov v školskej jedálni, zvýšenie o 0,07 €. Požadujú zvýšiť režijné náklady z 1,38 € na 
1,45 €, čím by sa zmenila úhrada nákladov z 2,57 € na 2,64 €. Takto predložené VZN bolo zverejnené. 
Z dôvodu, že takéto zvýšenie nebolo prerokované s riaditeľom cirkevnej školy, neuvažovali sme 
o navýšení režijných nákladov pre deti Materskej školy sv. Gabriela. Dňa 17.12.2018 rokovala komisia 
kultúry, školstva a športu, kde bol prítomný riaditeľ cirkevnej školy a súhlasil s tým, aby sa upravili aj 
režijné náklady pre stravníkov – deti MŠ. Aj tu by sa zvýšili režijné náklady zo sumy 2,57 € na 2,64 €. 
Ing. Jurisová uviedla, že v návrhu VZN tým bude zapracované zvýšenie režijných nákladov aj pre deti 
z MŠ sv. Gabriela.  JUDr. Mojto k prerokovanému bodu otvoril rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil do 
rozpravy, požiadal primátor mesta o predloženie návrhu. Ing. Bednáriková predložila návrh uznesenia. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 11 hlasmi schválilo VZN č. 11 / 2018, ktorým sa mení VZN č. 2 /2018 o mieste 
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení  výšky 
príspevkov pre školy  a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová so 
zapracovaním pripomienky z komisie kultúry, školstva a športu o zvýšení režijných nákladov aj pre 
deti Materskej školy sv. Gabriela. 
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Na rokovanie MsZ prišiel poslanec MUDr. Peter Daňo. Počet prítomných poslancov je 12. 
 
6. Delegovanie členov rád školy a školských zariadení a Redakčnej rady Nemšovského spravodajca  
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová uviedla, že vždy na začiatku štvorročného funkčného obdobia, by si malo mesto určiť 
svojich zástupcov do rady školy a školských zariadení. Taktiež by sa malo prehodnotiť zloženie 
Redakčnej rady Nemšovského spravodajcu. V návrhu uznesenia je pripravené odvolanie členstiev 
uplynulého funkčného obdobia za mesto Nemšová v školských radách a v redakčnej rade. Taktiež 
v návrhu uznesenia sú navrhnutí noví zástupcovia mesta. V rade škôl je konštituovaných 11 členov, z toho 
4 sú vždy delegovaní za zriaďovateľa – za mesto Nemšová. Návrhy boli prehodnocované tak, aby 
v radách škôl mali zastúpenie poslanci MsZ, aby boli informovaní priamo na zasadnutí rady škôl. Rada 
školy zasadá jeden krát za štvrť roka. Tu prejednávajú plány, správy o činnosti, hospodárenie školy. 
Poslanci tu získajú informácie, čo škola rieši, s čím má škola problémy.  Redakčná rada Nemšovského 
spravodajcu je navrhnutá v osvedčenej šesť člennej zostave. Je zložená prevažne z pedagógov: po jednej 
z pani učiteliek je zo základnej školy, z cirkevnej školy, riaditeľka materskej školy. Za šport je navrhnutý 
Vladimír Gajdoš, za mesto Nemšová Bc. Barbora Koníčková. Za predsedu redakčnej rady je navrhnutá 
Ing. Jana Králiková. O prácu v novinách prejavila záujem. S prácou šéfredaktorky jej pomôže Ing. 
Marcela Prekopová, ktorá už v Redakčnej rade Nemšovského spravodajcu pracovala. Noviny vychádzajú 
4 krát za rok. Práca v redakčnej rade je ohodnotená. JUDr. Mojto k prerokovanému bodu otvoril 
rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil do rozpravy, požiadal primátor mesta o predloženie návrhu. Ing. 
Bednáriková predložila návrh uznesenia. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi prijalo uznesenie:  
1.V Redakčnej rade Nemšovského spravodajca a) odvoláva: Ing. Ivetu Jurisovú za predsedu 
redakčnej rady, členov redakčnej rady:  Ing.  Marcelu Prekopovú,  Bc. Soňu Kňažkovú, Vladimíra 
Gajdoša,  Mgr. Lenku Trškovú, Mgr. Máriu Urbánkovú, Bc. Miroslavu Dubovskú;  
b) schvaľuje: Ing. Jana Králikovú za predsedu redakčnej rady, členov redakčnej rady:  Vladimíra 
Gajdoša,  Mgr. Lenku Trškovú, Mgr. Máriu Urbánkovú, Bc. Miroslavu Dubovskú, Bc. Barboru 
Koníčkovú.  
2.V školských radách a) odvoláva: Jána Gabriša, Antona Krchňávka, Františka Begáňa a Ing. Zitu 
Bednárikovú ako delegovaných zástupcov mesta Nemšová do Rady školy pri Materskej škole, 
Odbojárov 177/8A v Nemšovej -  od ustanovujúceho funkčného obdobia novovytvorenej rady školy, 
Jána Gabriša, Ing. Máriu Haljakovú, Vladimíra Gajdoša a Stanislava Husára  ako delegovaných 
zástupcov mesta Nemšová do Rady školy pri Základnej škole, Janka Palu  2 v Nemšovej - do 
skončenia funkčného obdobia súčasnej rady školy  ako aj do následne novovytvorenej rady školy, 
Jána Gabriša, Františka Begáňa, Janku Filovú, Ing. Petra Gabriša, ako delegovaných zástupcov 
mesta Nemšová do Rady školy pri Základnej umeleckej škole, ul. Ľuborčianska 2 v Nemšovej – do 
skončenia funkčného obdobia súčasnej rady školy  ako aj do následne  novovytvorenej rady školy; 
b) schvaľuje: Jána Gabriša,, Branislava Krajču,  Ing. Zitu Bednárikovú, Ing. Stanislava Gabriša 
delegovaných zástupcov mesta Nemšová do Rady školy pri Materskej škole, Odbojárov 177/8A 
v Nemšovej  do skončenia funkčného obdobia súčasnej rady školy  ako aj do následne  
novovytvorenej rady školy, Jána Gabriša, Stanislava Husára, Vladimíra Gajdoša a Ing. Rastislava 
Gugu  ako delegovaných zástupcov mesta Nemšová do Rady školy pri Základnej škole, Janka Palu  
2 v Nemšovej - do skončenia funkčného obdobia súčasnej rady školy  ako aj do následne 
novovytvorenej rady školy, Vladimíra Adamca,  Ing. Tomáša Prnu, Evu Vavrušovú a  Ing. Petra 
Gabriša, ako delegovaných zástupcov mesta Nemšová do Rady školy pri Základnej umeleckej škole, 
ul. Ľuborčianska 2 v Nemšovej – do skončenia funkčného obdobia súčasnej rady školy  ako aj do 
následne  novovytvorenej rady školy. 
 
7. Návrh plánu zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2019                                     
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu  
 
Ing. Jurisová tak, ako každoročne, predložila na rokovaní návrh plánu zasadnutí MsZ Nemšová na rok 
2019 tak, aby MsZ bolo minimálne jeden krát za štvrťrok. Tak, aby v zmysle zákona o obecnom zriadení 
mohlo prerokovať všetky náležitosti. Návrh je zosúladený so štátnymi sviatkami, s prázdninami. Na 
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základe výsledkov pracovnej porady boli upravené dátumy MsZ na štvrtok. V r. 2019 budú rokovania 
MsZ vždy vo štvrtok, v zasadačke na poschodí v budove kultúrneho centra, prípadne iné určené miesto, 
spravidla o 17.00 hodine.  Návrh zasadnutí je nasledovný: 28. február, 16. máj, 27. jún, 26. september, 14. 
november a 12. december. V dôvodovej správe je uvedené, aby jednotlivé komisie pracovali pred 
rokovaním MsZ, pretože vždy týždeň pred MsZ by malo byť pracovné stretnutie poslancov. Rokovania sa 
týkajú aj mestských výborov, pokiaľ potrebujú v MsZ prerokovať určité náležitosti. JUDr. Mojto 
k prerokovanému bodu otvoril rozpravu. Keďže sa nikto neprihlásil do rozpravy, požiadal primátor mesta 
o predloženie návrhu. Ing. Bednáriková predložila návrh uznesenia. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi schválilo Plán zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2019 v zmysle 
predloženého návrhu.                                     
 
8. Majetkové záležitosti: 
    8.1 Schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom  nehnuteľnosti  - nebytový    
          priestor v budove – Dom služieb“ 
    8.2 Schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom areálu Nemšovského     
          telovýchovného spolku“  
   Predkladala: JUDr. Tatiana Hamarová, odborná referentka odd. finančného a správy ms. majetku 
 
K bodu 8.1 JUDr. Hamarová predložila výsledky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového 
priestoru, ktorý pozostáva z jednej miestnosti o výmere 37,40 m2. Ide o nebytový priestor, kde mala 
prevádzku p. Lišková. verejná súťaž prebiehala v čase od 14.11. 2018 do 30.11.2018. vyhodnotenie súťaže 
uskutočnila trojčlenná komisia menovaná primátorom mesta dňa 14.12.2018. Do súťaže sa prihlásil jeden 
uchádzač – spoločnosť Elexgas, s r. o. Dubnica nad Váhom. Minimálne cenová ponuka bola 40 €/m2/rok. 
Spoločnosť ponúkla cenu 40,10 €/m2/rok. Komisia vyhodnotila, že spoločnosť splnila všetky ostatné 
podmienky a jednohlasne navrhla uzatvoriť nájomnú zmluvu so spoločnosťou Elexgas s r. o.. Komisia 
požiadala predložiť víťazný návrh na schválenie MsZ a zároveň požiadala zverejniť výsledky súťaže 
v súlade s platnou legislatívou. JUDr. Mojto k prerokovanému bodu otvoril diskusiu. MUDr. Daňo sa 
informoval, že ako dlho pred vyhodnotením verejnej súťaže podali svoju ponuku. JUDr. Hamarová 
odpovedala, že to bolo v ten deň, krátko pred vyhodnotením. Mgr. Šupáková sa informovala na zloženie 
komisie. JUDr. Hamarová uviedla, že S. Husár, Ing. Holúbek a ona osobne. S. Husár uviedol, že táto 
spoločnosť má od mesta v prenájme susedný nebytový priestor. Podmienky poznajú. JUDr. Mojto 
k prerokovanému bodu otvoril diskusiu. Keďže sa už nikto nič nemal, požiadal primátor mesta 
o predloženie návrhu. Ing. Bednáriková predložila návrh uznesenia. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor, ktorý 
pozostáva z jednej miestnosti o výmere 37,40 m2 a nachádza sa v budove Domu služieb so súpisným 
číslom 167 na ul. SNP v Nemšovej, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie 
Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín so spoločnosťou ELEXGAS, s. r. o. Pod hájom 1359/143, 
018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 46 501 266 – víťazom verejnej obchodnej súťaže, ktorého 
odporučila komisia v rámci vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže na „ Prenájom nehnuteľnosti – 
nebytový priestor v budove – Dom služieb“.   
 
K bodu 8.2 JUDr. Hamarová uviedla, že prebehla obchodná verejná súťaž, ktorá bola zverejnená na 
úradnej tabuli v súlade so zákonom. Taktiež bola zverejnená v týždenníku pardon. Súťaž prebiehala od 
14.11.2018 do 14.12.2018. Predmetom súťaže bola areál NTS – budova pre šport a rekreačné účely 
a s tým súvisiace pozemky. Vyhodnotenie súťaže uskutočnila trojčlenná komisia menovaná primátorom 
mesta dňa 14.12.2018. Bol podaný jeden návrh dňa 14.12.2018, p. Peter Ďuriš z Nemšovej. Vzhľadom 
k tomu, že návrh neobsahoval všetky požadované náležitosti, vyjadrenia a prílohy, všetci členovia komisie 
navrhli vyradiť tento návrh zo súťaže z dôvodu neúplnosti a o výsledku informovať MsZ.  Mgr. 
Šupáková uviedla, že podmienky súťaže boli schvaľované na predchádzajúcom MsZ a už vtedy bolo 
otázne. Bolo by vhodné podmienky prerobiť, keďže bol len jeden uchádzač a uvidíme, či sa p. Ďuriš 
zapojí do súťaže a podklady doplní. Od prenajímateľov sme chceli rentabilné veci a potom to nie je 
konkurencie schopné. JUDr. Mojto uviedol, že najbližšie rokovanie MsZ je naplánované na 28.02.2019. 
Koncom mesiaca januára budeme vedieť viac. Pokiaľ by bola verejná súťaž, pôvodne nastavené 
podmienky by boli upravené tak, aby sa našiel záujemca, ktorý by bol ochotný do toho ísť. Dodal, že 
v tejto veci podnikol isté kroky. Oslovili nás futbalisti Spartak Dubnica nad Váhom. Ing. Prno sa 
informoval, či sa ustrážili meradlá energií. JUDr. Mojto odpovedal, že zamestnanci úradu dnes z tohto 
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dôvodu na NTS – ke boli. Keďže v diskusii nikto nevystúpil, primátor mesta požiadal návrhovú komisiu 
o predloženie návrhu. Ing. Bednáriková prečítala návrh uznesenia.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi zobralo na vedomie dôvodovú správu o vyhodnotení verejnej obchodnej 
súťaže: „ Prenájom areálu Nemšovského telovýchovného spolku“, ktoré uskutočnila trojčlenná 
komisia menovaná primátorom mesta. 
 
8.3 Zmena konateľa za mesto Nemšová v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára  
      Váh, s r. o. 
      Predkladal: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 
 
JUDr. Mojto oboznámil prítomných poslancov s výsledkami rokovania Valného zhromaždenia RVS VV, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 20.12.2018, predmetom okrem iných bodov bola aj zmena v orgánoch 
spoločnosti. Zmena konateľa spoločnosti nakoľko sa poslanec Ing. Bagin vzdal funkcie konateľa. Vzdanie 
sa deklaroval aj na Valnom zhromaždení / ďalej len VZ /. Mandát konateľa zanikol dňom, kedy sa VZ 
dozvedelo o vzdaní sa funkcie konateľa a to dňa 20.12.2018. Na základe zániku mandátu konateľa zostal 
uvoľnený jeden post konateľa. V tejto spoločnosti sú 4 konatelia – zástupcovia obcí Hornej Súče, Dolnej 
Súče, Horného Srnia a zástupca za mesto Nemšová. Na rokovaní MsZ dňa 19.12.2018 bola za konateľa 
spoločnosti ako zástupca za mesto Nemšová navrhnutá poslankyňa Ing. Zita Bednáriková. Návrh nebol 
schválený. Dvaja konatelia boli proti návrhu mesta a jeden konateľ – zástupca obce Horné Srnie sa zdržal 
hlasovania. Dodal, že informoval na VZ, že pokiaľ nebude zvolený zástupca za mesto Nemšová, tak 
spoločnosť zostane paralizovaná. V zmysle Spoločenskej zmluvy spoločnosť nemá štatutárny orgán, 
nakoľko štatutárny orgán koná a podpisuje za spoločnosť tak, že vždy je potrebný podpis Ing. Bagina, 
resp. zástupcu za mesto Nemšová. Keďže Ing. Bednáriková nebola zvolená za konateľa, k dnešnému dňu 
za vodárenskú spoločnosť nemôže nikto konať. Spoločníci trvali na tom, aby došlo k zmene v spôsobe 
konania spoločnosti, kde chceli vypustiť klauzulu, podľa ktorej za spoločnosť vždy koná nominant mesta 
Nemšová. JUDr. Mojto na VZ uviedol, že s týmto nesúhlasí a dodal, že pokiaľ nebude nominant za mesto 
Nemšová v tejto spoločnosti, ktorú navrhne mesto Nemšová, ďalej sa nepohneme. Toto akceptovali. 
Oboznámil konateľov, že MsZ zasadá dnes. Následne konateľom oznámi návrh mesta Nemšová. JUDr. 
Mojto navrhol za mesto Nemšová do funkcie konateľa Ing. Petra Kiačika. Dodal, že by to mal byť človek, 
ktorý je úzko spätý s vodárenskou spoločnosťou. Projekt by mal byť ukončený za 2 mesiace. Primátor 
mesta k prerokovávanému bodu otvoril diskusiu. Ing. Prno na funkciu konateľa spoločnosti navrhol 
zástupcu mesta Nemšová, primátora mesta. JUDr. Mojto sa k návrhu vyjadril, že konateľa spoločnosti 
a spoločnosť viesť nechce. Ako primátor mesta bude mať dosť povinností na meste. Ing. Bednáriková 
uviedla, že rovnocenný partner konateľom spoločnosti RVS VV je primátor mesta Nemšová. K návrhu sa 
priklonil MUDr. Daňo. Mesto Nemšová je majoritný vlastník vodárenskej spoločnosti. Prítomní 
diskutovali o danej problematike možných kandidátoch na konateľa spoločnosti za mesto Nemšová. Po 
ukončení diskusie primátor mesta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. 
Bednáriková prečítala návrh. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi : A/   ruší uznesenie  č. 8 zo dňa 19.12.2018 v časti B/   súhlasí s výkonom 
práv spoločníka mesta Nemšová zastúpeného primátorom mesta Nemšová na Valnom zhromaždení 
spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váh, s r. o., v zmysle nasledovného:  
nesúhlasiť s návrhom na zmenu Spoločenskej zmluvy podľa ktorej by za spoločnosť mohli konať 
konatelia aj bez konania konateľa nominovaného za mesto Nemšová,  navrhnúť za nového konateľa 
spoločnosti JUDr. Miloša Mojtu za mesto Nemšová. 
 
9. Finančné záležitosti 
    9 a) odmena bývalému zástupcovi primátora mesta za funkčné obdobie 2014 - 2018 a preplatenie  
           dovolenky 
    9 b) odmena hlavnej kontrolórke 
    9 c) návrh na schválenie mesačného platu primátora mesta Ing. Bagina s účinnosťou od  
           01.12.2018 do skončenia mandátu primátora mesta 10.12.2018 a preplatenie nevyčerpanej  
           dovolenky 
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
K bodu 9a) Ing. Jurisová predložila návrh na schválenie odmeny bývalému zástupcovi primátora Jánovi 
Gabrišovi za funkčné obdobie 2014 - 2018, ktorý skončil vo funkcii 10.12.2018 vo výške troch platov, t. j. 
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2.646 € z dôvodu, že nastupuje na starobný dôchodok. Ako zástupca primátora nemá nárok na vyplatenie 
odchodného pri prvom odchode do starobného dôchodku ani z postu zástupcu primátora a ani u bývalého 
zamestnávateľa. Ďalej požiadala, aby poslanci schválili bývalému zástupcovi primátora nevyčerpanú 
dovolenku v počet 33 dní, ktoré nebolo možné vyčerpať z dôvodu ukončenia funkčného obdobia. JUDr. 
Mojto otvoril k bodu diskusiu. Keďže sa nikto do diskusie neprihlásil, požiadal návrhovú komisiu 
o prečítanie návrhu. Ing. Bednáriková prečítala znenie návrhu uznesenia.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 11 hlasmi schválilo vyplatenie odmeny pánovi Jánovi Gabrišovi, bývalému 
zástupcovi primátora mesta Nemšová za 4 – ročné funkčné obdobie 2014 – 2018 vo výške 2.646,- € 
a preplatenie jeho nevyčerpanej dovolenky. 
 
K bodu 9b) Ing. Jurisová uviedla, že raz ročne predkladáme návrh na vyplatenie odmeny hlavnej 
kontrolórke mesta za obdobie od 01.12.2018 do 30.11.2018. Navrhla, aby jej bola vyplatená odmena vo 
výške 30 % z mesačného platu hlavnej kontrolórky za každý mesiac v období od 01.12.2018 do 
30.11.2018. JUDr. Mojto k bodu otvoril diskusiu. Mgr. Šupáková navrhla, aby bola výška odmeny 20 
%. Primátor mesta ukončil diskusiu a dal hlasovať o návrhu poslankyne Mgr. Šupákovej. JUDr. Mojto po 
hlasovaní konštatoval, že návrh Mgr. Šupákovej nebol schválený 9 hlasmi. MUDr. Daňo a E. Vavrúšová 
sa hlasovania zdržali.  Mgr. Šupáková hlasovala za návrh. Keďže návrh nebol schválený, primátor mesta 
dal hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 11 hlasmi schválilo vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Nemšová za 
obdobie od 01.12.2017 do 30.11.2018 vo výške 30 % z mesačného platu hlavnej kontrolórky za 
každý mesiac v období od 01.12.2017 do 30.11.2018 v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásad odmeňovania.  
J. Gabriš sa hlasovania zdržal.  
 
K bodu 9c) Ing. Jurisová predložila návrh na schválenie mesačného platu bývalého primátora Ing. 
Františka Bagina v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 2.480,40 € a jeho zvýšenie o 43,5 %, t. j. 
v celkovej výške 3.560,- € s účinnosťou od 01.12.2018 do skončenia mandátu primátora mesta, t. j. do 
10.12.2018. Dôvodom je schválená novela zákona, kde sú upravené % a násobky podľa veľkosti miesta  
obcí. Ďalej dala návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky vo výške 6,5 dňa po skončení mandátu 
primátora mesta z dôvodu jeho žiadosti. JUDr. Mojto k tomuto bodu otvoril diskusiu. Mgr. Šupáková sa 
informovala, že keď by sa schválil bod a), potom  odstupujúce štyri platy, ktoré primátorovi prislúchajú zo 
zákona, by boli podľa tejto sadzby. Ing. Jurisová odpovedala, že nie. Napočíta sa za priemerný plat za 
celý rok. Keďže nikto v diskusii nevystúpil, primátor mesta túto ukončil a požiadal o prečítanie uznesenia. 
Ing. Bednáriková prečítala návrh uznesenia.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 13 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 11 hlasmi určilo mesačný plat primátora mesta Nemšová Ing. Františka Bagina 
podľa § 3 ods. 1 a § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 2.480,40 € a jeho zvýšenie o 43,5 %, 
t. j. v celkovej výške 3.560,- € s účinnosťou od 01.12.2018 do skončenia mandátu primátora mesta 
a súhlasí v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov s poskytnutím 
náhrady platu Ing. Františkovi Baginovi za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 6,5 dňa po skončení 
mandátu primátora mesta. 
Mgr. Šupáková sa hlasovania zdržala. 
 
10. Diskusia 
 
Mgr. Šupáková sa informovala na predaj pozemkov v m. č. Kľúčové, občania mesta nevedia, na koho sa 
majú obrátiť. Požiadala o zverejnenie informácií na webovej stránke. JUDr. Hamarová uviedla, že 
radíme občanov, aby žiadosti dávali súbežne na Slovenský pozemkový fond aj na Mestský úrad 
v Nemšovej. Ing. Prílesanová reagovala, že občania budú včas informovaní. Dôležité je mať vydané 
územné rozhodnutie, ktoré bude na začiatku roka 2019. Keď budeme vedieť investičný náklad na 
infraštruktúru, bude cena stanovená. Pozemky sú štandardnej veľkosti. Parcelizácia pozemkov je na úrade 
k nahliadnutiu. Jedná sa o 61 pozemkov. M. Patka uviedol, či by sa mesto mohlo podieľať pri 
inžinierskych sieťach tak, ako to bolo pri každej IBV. Bolo by to diskriminačné. JUDr. Hamarová 
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uviedla, že Slovenský pozemkový fond vždy určuje cenu, oni budú pozemky predávať. Sú vlastníkom. 
Prebehli reštitúcie. Ing. Savková uviedla, že stavať sa v r. 2019 určite nebude. Vyporiadanie pozemkov 
bude zložité. Mesto bude musieť pristúpiť k úveru. Cena by mala byť do 70 €, čo by malo pokryť náklady 
na inžinierske siete aj cena pozemku. Zo strany mesta je aj príspevok 28.000 € na projektovú 
dokumentáciu. Prítomní o danej téme diskutovali. Mgr. Šupáková sa informovala, či zastávka pri kine 
bude rovnaká aj na druhej strane. Je pekná. Ing. Jurisová uviedla, že až keď bude vybudovaný chodník. 
S. Husár sa informoval na osvetlenie prechodu pre chodcov vo výške 10.000 €. Ing. Prílesanová uviedla, 
že osvetlenie prechodu bude začiatkom r. 2019. E. Vavrúšová uviedla, že kaštieľ v Kľúčovom bol 
predaný a stále chátra. Kaštieľ je na predaj. M. Patka reagoval, že sú tam život ohrozujúce podmienky. 
Treba listom osloviť majiteľa kaštieľa. Opadáva omietka. J. Gabriš požiadal o vyzvanie majiteľa 
motorového vozidla, ktorý parkuje na novovybudovanom chodníku na ul. Ľuborčianska. Ing. Prno dodal, 
že takáto situácia je aj na ul. Železničná. Bude potrebné dať ľuďom do povedomia, že stoja v zákaze, 
v križovatke. Taktiež chodník bude zničený. Prítomní o danej téme diskutovali. JUDr. Mojto uviedol, že 
občania parkujú na trávnikoch. Spolu so stavebným oddelením sa bude snažiť túto situáciu riešiť. Pravidlá 
treba dodržiavať. Ing. Bednáriková upozornila na parkovanie na Záhumní. Nič sa zatiaľ neurobilo. Ing. 
Prno upozornil na dodržiavanie rýchlosti na ul. J. Palu. Je potrebné občanov na toto upozorňovať 
z dôvodu častých dopravných nehôd. Prítomní o téme diskutovali.  Ing. Jurisová uviedla, že mesto riešilo 
parkovanie na sídlisku, pod oknami bytoviek. Občania sa sťažovali. Bola požiadavka na podzemné garáže.  
E. Vavrúšová sa informovala na spojenie č. Ľuborča a č. Kľúčové pre cyklistov. Stromy sa vyrúbali, nič 
sa nerobí. JUDr. Hamarová uviedla, že pozemky stále nie sú vysporiadané. Zostáva jeden vlastník, ktorý 
má najväčší pozemok. Ďalej Vodohospodársky podnik, Slovenský pozemkový fond a Cirkev. Cirkev 
nesúhlasí s kúpnou cenou. MUDr. Daňo sa informoval na návrh ceny od Biskupského úradu. JUDr. 
Hamarová uviedla, že Biskupský úrad uviedol, že nám pozemky predá za cenu najmenej 6 €. Kúpna 
zmluva bola vypracovaná, schválená MsZ za cenu 6 €. Zástupca farnosti v Nemšovej zmluvu nepodpísal. 
S kúpnou cenou 6 € nesúhlasí, keďže od fyzických osôb kupujeme za cenu 10 €. MUDr. Daňo dodal, že 
sa mohlo uviesť, že mesto prispelo na orgán. JUDr. Hamarová doplnila, že mesto argumentovalo, že v r. 
2016 nám občania mesta predali pozemky za 5 €.  Ing. Gabriš na situáciu s vodou v Trenčianskej Závade 
uviedol, že počas vianočných sviatkov mali dostatok vody vďaka vodárenskej spoločnosti. Vodu do 
rezervoáru doviezli. Dnes už zasa voda nie je. Je potrebné sa týmto zaoberať. Prítomní o téme diskutovali.   
JUDr. Mojto na záver požiadal prednostku úradu, aby novozvoleným poslancom predstavila prítomné 
riaditeľky základnej školy, materskej školy a riaditeľku základnej umeleckej školy. Prednostka úradu 
predstavila riaditeľky: Mgr. Emíliu Mazanovskú, Bc. Miroslavu Dubovskú a  Dis art. Vieru Muntágovú. 
 
11.  Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval 
všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 
 
V prípade zverejnenia zápisnice na webovej stránke mesta prílohy k tejto zápisnici tvoria materiály: 

- materiály pod názvom Pracovné materiály na rokovanie MsZ dňa 27.12.2018 
-    hlasovanie poslancov MsZ Nemšová konaného dňa 27.12.2018  
-    uznesenia z 3. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 27.12.2018. 

 
 
  
                                                                                                          JUDr. Miloš Mojto  
                                                                                                            primátor  mesta   
           
 
 
Overovatelia: Ján Gabriš 
 
                       Ing. Stanislav Gabriš 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


