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Z á p i s n i c a 
zo 6. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 15. júla 2015 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 10 poslancov,  čím je mestské 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnený poslanec Ing. Stanislav Gabriš. Program rokovania obdržali 
poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. Za overovateľov zápisnice boli určení a 10 hlasmi schválení 
poslanci Ing. Dušan Duvač a Stanislav Husár. 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. 
Primátor mesta predložil návrh programu dnešného rokovania a spýtal sa na pripomienky alebo doplňujúce 
návrhy k programu rokovania.  
Primátor mesta dal hlasovať o programe dnešného rokovania MsZ. 
Poslanci MsZ 10 hlasmi schválili program dnešného rokovania MsZ.  
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 8 hlasmi Ing. Zita Bednáriková a Alžbeta 
Gurínová. Ing. Bednáriková a A. Gurínová sa hlasovania zdržali. 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
 
2. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 – RO č. 3 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  
 
Ing. Savková predložila návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č.3. Do 
časti príjmov aj výdajov zaraďujeme finančné prostriedky z dotácií, celkovo navyšujeme rozpočet o 93.230,-
€. Výnos dane z príjmov navyšujeme o 12.840,-€, štát nám poukázal doplatok z r. 2014. Do rozpočtu mesta 
zaraďujeme dotácie z environmentálneho fondu MK SR – knižný fond vo výške 1.700,-€, dotácia na softwer 
vo výške 3.000,-€dotácia z MV SR na kamerový systém mesta vo výške 8.000,-€. Získali sme dotácie na 
územný plán mesta vo výške 26.784,-€ v rámci kapitálových výdajov. Prevod z rezervného fondu vo výške 
30.000,-€. Znižujú sa príjmy o financie, ktoré zaplatí MUDr. Rác za opravu strechy na budove na ul. 
Odbojárov, keďže vysúťažená cena bola nižšia oproti predpokladanej sume o 1.036,-€. v zmysle dohody s Ing. 
Bednárikovou navyšujeme príjmy od RVS VV Nemšová o 5.000,-€. Do rozpočtu zaraďujeme poplatok za 
opatrovateľskú službu vo výške 2.000,-€. Sú to príjmy za službu, ktorú zabezpečujú nové opatrovateľky 
pracujúce cez projekty úradu práce. Zvyšuje sa poplatok za komunálny odpad vo výške 2.942,-€ a taktiež sa 
zvyšujú príjmy z MsŠH vo výške 2.000,-€. Všetky tieto príjmy navrhujeme použiť v nasledovnom členení: 
upravujeme finančné prostriedky na architektonickú štúdiu, zámery, územný plán v zmysle uzatvorenej 
zmluvy budú výdaje nižšie o 4.000,-€, ďalej odmeňovanie bývalého zástupcu primátora v zmysle schváleného 
uznesenia, tzv. odstupné vo výške 3.330,-€, výdaje na novú webovú stránku – poskytujeme služby občanom 
vo výške 1.000,-€. Dostali sme dotácie na kamerový systém, práce budeme realizovať, predpokladaná suma 
11.000,-€. Zo stavebného úradu vzišla požiadavka v rámci kanalizácie v m. č. Ľuborča zvýšiť rozpočet 
o 10.500,-€ čím by sa zabezpečilo 8 prípojok v Ľuborči a ďalšie predĺženie trasy v miestach, kde sa nachádza 
kúpalisko. V zmysle uznesenia z posledného MsZ na hokejbalové ihrisko čiastka 25.000,-€. Úprava 
a doplnenie dopravného značenia na Mierovom námestí v zmysle požiadavky stavebného úradu čiastka 
15.000,-€, oprava výtlkov na miestnych komunikáciách navyšujeme na 13.000,-€, z nich je vyčerpaná čiastka  
6.000,-€.Na opravu oplotenia cintorína v Ľuborči mesto prispeje VPS – ke čiastkou 800,-€, ďalej zakúpenie 
softweru pre knižnicu čiastka 3.300,-€, na sieťky na budovu na ul. Odbojárov vo výške 400,-€. Požiadavka 
nového vedúceho CSS na oplotenie CSS pre klientov vo výške 6.000,-€, úprava projektu kúpaliska 
v Nemšovej čiastka 4.300,-€. Na mzdy na CSS – odchodné vedúcej vo výške 2.700,-a odvody vo výške 900,-
€. Celkový rozpočet po schválení RO č. 3 bude vo výške 3,966.439,-€. V rámci tejto zmeny rozpočtu mesta 
Nemšová sa navrhuje posilniť príjmy rozpočtu mesta čiastkou 30.000,-€ z rezervného fondu mesta Nemšová. 
Tieto finančné prostriedky by boli použité na financovanie kanalizácie mesta vo výške 10.000,-€. Ide 
o kapitálové výdaje. Ďalej by sa vykryli výdaje na úpravu a doplnenie dopravného značenia na Mierovom 
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námestí v Nemšovej je vyčlenená čiastka 15.000,-€ a zostávajúca čiastka 5.000,-€ by bola použitá na 
realizáciu oplotenia CSS v Nemšovej.  
Počas predkladania bodu prišiel na rokovanie poslanec MUDr. P. Daňo. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí  prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
MUDr. Daňo sa informoval prečo je v časti príjmovej uvedená položka oprava strechy a nachádza sa  aj 
v časti výdajovej. 
Ing. Savková reagovala, že ide o finančné prostriedky od MUDr. Ráca, ktorý je spoluvlastníkom budovy na 
ul. Odbojárov. Ide o rekonštrukciu strechy. Rátali sme, že bude drahšia. Podiel MUDr. Rác zaplatil presne 
podľa vlastníctva. Rozpočet na rekonštrukciu budovy bol na čiastku 17.000,-€. Skladal sa z okien a strechy. 
Strechu sme vysúťažili lacnejšie. Na túto prispieval MUDr. Rác. Ponuka však bola vyššia. Na rekonštrukciu 
budovy potrebujeme 17.400,-€. 
MUDr. Daňo sa ďalej informoval, či je rozpočte zahrnutá odmena zástupcovi primátora spolu s odvodmi.  
Ing. Savková odpovedala kladne. 
MUDr. Daňo a Ing. Jurisová diskutovali o vyplatení odstupného vedúcej CSS. Či nemá nárok na vyplatenie 
od štátu, keďže mesto dostáva financie  na chod CSS od štátu. Vedúca CSS bola zamestnankyňou mesta. 
Odstupné vyplatí mesto. 
Mgr. Šupáková sa informovala, čo bude zahŕňať suma, na úpravy a doplnenie dopravného značenia na 
Mierovom námestí. Suma je vysoká. 
Ing. Bagin odpovedal, že mesto má schválený projekt na tieto úpravy. Po stretnutiach s tvorcom štúdie vzišlo, 
že musí byť odčlenené parkovanie od štátnej cesty. Bude to vhodné aj do budúcna pri riešení námestia. Bude 
v týchto miestach pešia zóna a chodník. Je to dočasné značenie. Poslanci diskutovali o financovaní značenia, 
o vlastníctve pozemku. 
Na rokovanie MsZ prišla poslankyňa J. Filová. 
Mgr. Šupáková sa ďalej informovala na financie určené na úpravu projektu na kúpalisku v Nemšovej. Bolo 
povedané, že projekt je už upravený, zjednodušený. 
Ing. Bagin reagoval, že projektant upraví projekt. Vypustí atrakcie na ktoré nemá mesto financie. Bazén bude 
skrátený. Poslanci diskutovali o problematike kúpaliska, o možnom financovaní z eurofondov.  
Ing. Duvač navrhol zvolať stretnutie s hráčmi hokejbalu z dôvodu osadenia ihriska. Uviedol, že osadenie 
ihriska len na jestvujúcu plochu nevychádza. Mesto uvažuje v týchto miestach viesť komunikáciu. 
Ing. Jurisová odpovedala, že je v kontakte s p. Kakodym. T. č. je na RD. Po návrate bude zvolané stretnutie. 
Poslanci diskutovali o vhodnosti stretnutia, o hokejbalovom výbore a o možnosti vytvorenia parkoviska 
vedeného od ul. Mládežníckej. Primátor mesta dal do pozornosti, že títo hráči hrávali na ihrisku za SKŠ 
Nemšová. 
A.Krchňávek sa informoval na oplotenie Centra sociálnych služieb. 
Ing. Bagin uviedol, že mesto má pred budovou altánok, ktorý by sa oplotením pozemku viac využíval. 
Oplotenie bude vedené medzi starým internátom a budovou CSS. Od potoka bude oplotenie po roh budovy. 
Voľná bude prístupová cesta k vchodu do budovy. Priestor bude určený výlučne pre klientov CSS, nie pre 
bývajúcich na vyšších podlažiach. Poslanci diskutovali o využití priestoru, o oplotení budovy a taktiež 
o nevhodnosti jestvujúcej budovy pre klientov CSS. 
A.Krchňávek sa informoval na II. etapu opravy výtlkov. 
J. Kiačik poznamenal, že je rozpočtovaných 13.000,-€. Informoval sa, čo sa za túto sumu vykonalo. 
MUDr. Daňo sa informoval, či je napočítaná suma na Záhumnie. 
Ing. Bagin odpovedal, že sa t. č. súťaží. 
Ing. Jurisová informovala poslancov o vypísaní zbierky pre rod. Záhorcovú, bytom Nová Nemšová, ktorej pri 
požiari zhorela strecha rodinného domu a osobný automobil. Z uvedeného dôvodu primátor mesta zvolá 
neplánované mestské zastupiteľstvo na deň 31. júla o 08.00 hod. Primátor mesta navrhol, aby tejto rodine bola 
vyčlenená čiastka 1.000,- € z rozpočtu mesta na novovytvorený účet zriadený pre tento účel. 
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi schválili zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 – RO č.3 v zmysle 
predloženého materiálu. Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na r. 2015 sa rozpočtujú vo výške 
3.966.439,00€ a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na r. 2015 sa rozpočtujú vo výške 3.966.439,00€. 
Prevod čiastky 30.000,00 € z rezervného fondu mesta Nemšová na vykrytie výdajov v zmysle predloženého 
RO č. 3. Ide o financovanie akcií: Kanalizácia mesta Nemšová – Ľuborča, Úprava dopravného značenia na 
Mierovom námestí v Nemšovej, Oplotenie Centra sociálnych služieb v Nemšovej. S. Husár a J. Kiačik sa 
zdržali hlasovania. 
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3. Odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 976/1, k.ú. Nemšová  
     Predkladala: Ján Gabriš, zástupca primátora 
 
J. Gabriš predložil na rokovaní materiál – odkúpenie pozemku na ul. Školskej. V týchto miestach sa zamieňali 
pozemky pozdľž cesty. Nedopatrením 134 m2 zostalo v súkromnom vlastníctve. Mesto od štyroch vlastníkov 
tieto pozemky chce vykúpiť. Na tejto ulici je cirkevná škola, plánuje ju mesto asfaltovať. S vlastníkmi je 
prerokovaná suma 5,-€/m2.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi schválilo majetkovoprávne vyporiadanie (odkúpenie) pozemku parc. KN-C č. 
976/1 záhrady o výmere 134 m², k.ú. Nemšová, pozemok vedený Okresným úradom Trenčín, Katastrálny 
odbor na liste vlastníctva 435, a to nasledovne: od Michala Kristína, rod. Kristín, nar. 20.10.1933, občan SR, 
bytom ul. Sklárska 178/6, 914 41 Nemšová spoluvlastnícky podiel 1/3-ina za cenu 5,00 €/m², čo pri výmere 
pozemku 134 m² a veľkosti odkupovaného spoluvlastníckeho podielu 1/3-ina predstavuje odkupnú cenu  
223,33 EUR, od Jozefa Kristína, rod. Kristín, nar. 18.03.1937, občan SR, bytom 913 32 Dolná Súča, súp. č. 
293 spoluvlastnícky podiel 1/3-ina za cenu 5,00 €/m², čo pri výmere pozemku 134 m² a veľkosti 
spoluvlastníckeho odkupovaného podielu 1/3-ina predstavuje odkupnú cenu  223,33 EUR, od Patrika Chrvalu, 
rod. Chrvala, nar. 14.10.1994, občan SR, bytom ul. Jána Hajdóczyho 772/23, 917 01 Trnava spoluvlastnícky 
podiel 1/6-ina za cenu 5,00 €/m², čo pri výmere pozemku 134 m² a veľkosti odkupovaného spoluvlastníckeho 
podielu 1/6-ina predstavuje odkupnú cenu  111,67 EUR, od Nikoly Chrvalovej, rod. Chrvalová, nar. 
20.07.1996, občan SR, bytom ul. Jána Hajdóczyho 772/23, 917 01 Trnava spoluvlastnícky podiel 1/6-ina za 
cenu 5,00 €/m², čo pri výmere pozemku 134 m² a veľkosti odkupovaného spoluvlastníckeho podielu 1/6-ina 
predstavuje odkupnú cenu  111,67 EUR.  
 
4. Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval všetkým 
za účasť a rokovanie ukončil. 
 
 
Ing. František Bagin       Ing. Iveta Jurisová 
   primátor  mesta                    prednostka úradu 
 
 
Overovatelia:  Ing. Dušan Duvač 
            Stanislav Husár 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


