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Z á p i s n i c a 
z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 09. novembra 2016 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 9 poslancov,  čím je mestské 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnení poslanci: Ing. Dušan Duvač a Anton Krchňávek. Poslanci 
MUDr. Peter Daňo a Mgr. Petra Šupáková prídu na rokovanie s oneskorením. Za overovateľov zápisnice 
boli určení a schválení poslanci Stanislav Husár a Janka Filová. 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.  
Primátor mesta dal hlasovať o programe rokovania MsZ.  Poslanci MsZ Nemšová 10 hlasmi schválili 
program dnešného rokovania. 
 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 7 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. 
 
Na rokovanie MsZ Nemšová prišla poslankyňa Mgr. Petra Šupáková. Počet prítomných poslancov je 10. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení   
    Predkladá: Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka mesta Nemšová  
 
Ing. Papierniková, hlavná kontrolórka, predložila kontrolu plnenia uznesení z 19. zasadnutia MsZ Nemšová 
zo dňa 02.11.2016 č. 206, uznesenia z 18. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 28.09.2016 č. 198, č. 199, č. 
200, č. 201, č. 202, č. 203, č. 204, z 15. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 28.06.2016 č. 179, č. 182, č. 184, 
uznesenie zo 14. zasadnutia MsZ Nemšová č. 166, uznesenia z 10. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 
09.12.2015 č. 131, 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. 439, 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.  
 
Na rokovanie MsZ Nemšová prišiel poslanec MUDr. Peter Daňo. Počet prítomných poslancov je 11. 
 
Mgr. Šupáková sa informovala, či je v nájomnej zmluve Králikovho mlyna uvedená doba 20 rokov tak, ako 
bol prerokované. Či po dobe 10 rokov bude možná zmena nájmu. Ing. Jurisová odpovedala, že doba nájmu 
v zmluve je 10 rokov. Mesto Nemšová má predkupné právo. Ing. Bagin uviedol, že v súčasnosti sa rokuje  
o financiách.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej kontrolu plnenia uznesení zobralo na vedomie uznesením č. 207. 
 
3. Doplnenie členov MsV Ľuborča 
    Predkladal: Ján Gabriš, zástupca primátora 
 
J. Gabriš uviedol, že v Mestskom výbore Ľuborča zomreli dvaja členovia a jeden člen ukončil činnosť 
predsedu TJ Ľuborča. Na rokovaní výboru boli navrhnutí noví členovia: Emil Hrnčárik, Jaroslav Mačina 
a Ing. Ivan Schwandtner. Navrhnutí členovia s menovaním súhlasia. Tento pracovný materiál bol 
prerokovaný na pracovnej porade poslancov.  
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Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 208. 
 
4. Odkúpenie pozemku vo vlastníctve SR v správe SPF spoločnosťou RVSVV, s. r. o.  
    Predkladal: Ing. Zita Bednáriková, RVSVV, s. r. o. 
 
Ing. Bednáriková uviedla, že spoločnosť RVSVV, s. r. o. podpísala zmluvu o nenávratných finančných 
prostriedkoch / NFP / s MF SR. Je potrebné vysporiadať pozemky pre objekt prečerpávacej stanice na ul. 
Bottova. Pozemok  je v správe SPF. K tomuto je potrebný súhlas mesta Nemšová. Materiál bol prerokovaný 
na pracovnej porade poslancov, taktiež na finančnej komisii. Mgr. Šupákova sa informovala na cenu za 
pozemok. Ing. Bagin odpovedal, že cena je stanovená. Jedná sa o 6 m2. Mgr. Šupáková uviedla, že 
v návrhu uznesenia je uvedená vyššia výmera pozemku. Ing. Bagin dodal, že toto bolo prerokované na 
pracovnej porade. Jedná sa o 6 m2.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 209. 
 
5. Zriadenie záložného práva na obchodný podiel 
    Predkladal: Ing. Zita Bednáriková, RVSVV, s. r. o. 
 
Ing. Bednáriková uviedla, že zriadenie záložného práva súvisí s uzatvorenou zmluvou o NFP. Vodárenská 
spoločnosť dostala na stavbu 38 miliónov eur. Spoluúčasť spoločnosti je 10 %. Spoločníkmi sú obce a mesta; 
banka požaduje, aby mesto Nemšová a obce ručili svojimi obchodnými podielmi. Jedná sa o sumu 
3,879,000,-€. Mesto Nemšová má 89,68 % podiel v spoločnosti, Obec Horná Súča 4,25 %, Obec Dolná Súča 
4,34 %, Obec Horné Srnie 1,55 %, Obec Skalka nad Váhom 0,09% a Obec Hrabovka 0,09 %. Toto je 
aktuálny stav podľa súčasnej spoločenskej zmluvy. Pracovný materiál bol prerokovaný na pracovnej porade 
poslancov a taktiež na finančnej komisii.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 210. 
 
6.   Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.09.2016  
      Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
 
Ing. Savková na rokovaní predložila plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.09.2016. Pracovný materiál bol 
podrobne prerokovaný na finančnej komisii a taktiež na pracovnej porade poslancov. Výdaje sa naplnili vo 
výške 3,333.745,69 €, čo je plnenie na 70,89 %. Príjmy sa naplnili vo výške 3,765.700,90 €, čo je plnenie na 
80,07 %. Na účtoch mesta Nemšová bolo k 30.09.2016 464.207,33 €. Súčasťou materiálu je tabuľková časť 
rozpočtu vrátane dlhovej služby mesta. Tá k 30.09.2016 predstavuje čiastku 15,86 % podiel dlhu na bežných 
príjmoch predchádzajúceho roku. Oproti r. 2012 ide o výrazné zníženie dlhovej služby, keďže v tomto roku 
dosiahla výšku 45 %.  Ing. Bagin reagoval, že došlo k výraznému zníženiu dlhovej služby mesta Nemšová 
oproti uplynulým rokom. V mesiaci december mestský úrad pripravuje návrh zmeny rozpočtu v oblasti 
zdravotníctva. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.09.2016 zobralo na vedomie uznesením č. 211. 
 
7. Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2016       
    Predkladala: Katarína Strečanská, ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
       
K. Strečanská  na rokovaní predložila plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová 
k 30.09.2016, ktorý bol predmetom rokovania finančnej komisie a na pracovnej porade poslancov. Príjmy na 
hlavnej činnosti boli naplnené vo výške 252.360 €, čo je plnenie na 75 %. Výdaje na hlavnej činnosti boli 
naplnené vo výške 254.602 €, čo je plnenie na 74 %. Na hlavnej činnosti organizácia vykazuje stratu vo 
výške 2.242 €. Nad rámec hlavnej činnosti vykonáva organizácia podnikateľskú činnosť, kde tržby 
k 30.09.2016 boli vo výške 17.192 €, čo je plnenie na 99 %. Náklady boli naplnené vo výške 16.295 €, čo je 
plnenie na 95 %. Hospodársky výsledok: zisk vo výške 897 €. Celkovo organizácia k 30.09.2016 vykazuje 
stratu vo výške 1.345 €.    
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.  
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MsZ v Nemšovej plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2016 zobralo na 
vedomie uznesením č. 212. 
 
8. Návrh operačného plánu zimnej údržby komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev   
    v meste Nemšová na rok 2016/2017 
    Predkladal: Mgr. Ladislav Palička, vedúci VPS, m. p. o. Nemšová 
 
Mgr. Palička predložil tak ako každoročne návrh operačného plánu zimnej údržby. Organizácia má 
podpísané zmluvy o spolupráci s firmou Vagricol a so samostatne hospodáriacim roľníkom z Bolešova. Majú 
pripravenú techniku aj posypový materiál. Ing. Bagin požiadal poslancov, aby vo svojich častiach upozornili 
občanov na parkovanie vozidiel na chodníkoch alebo na svojich pozemkoch nielen z dôvodu vykonania 
kvalitnej zimnej údržby ale najmä z dôvodu možného poškodenia zaparkovaných vozidiel na komunikácii. 
Mesto bude občanov o tomto informovať aj cestou mestského rozhlasu.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie návrh operačného plánu zimnej údržby komunikácií, chodníkov 
a verejných priestranstiev v meste Nemšová na rok 2016/2017 uznesením č. 213. 
 
9. Návrh VZN č. .../2016 o školských poplatkoch 
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová predložila návrh VZN o školských poplatkoch . Nakoľko išlo o veľa zmien, bol pripravený 
návrh VZN v celom rozsahu a zruší sa VZN č. 8/2015. V článku 4 za pobyt dieťaťa  do troch rokov 
v materskej škole sa zo sumy 20,-€  zjednocuje výška príspevku na sumu 13,-€ mesačne za jedno dieťa. 
V článku 6 v školskom klube sa zvyšuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zo sumy 3,50 € na 
sumu 5,-€. V článku 7 CVČ sa znižuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zo sumy 7,-€ na sumu 
3,-€. V článku 8 školská jedáleň sa doplňuje text  najmä v materskej škole, kde sa zavádza poplatok za 
čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 2,-€ / mesiac za jedno dieťa MŠ. Taktiež sa upravujú poplatky 
na štúdium žiakov v základnej umeleckej škole pre individuálne, kolektívne štúdium a štúdium pre 
dospelých. Na základe požiadavky riaditeľky základnej školy, aby sa zápis detí na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole presunul z druhého týždňa na prvý týždeň v mesiaci apríl bežného roka. Všetky 
zmeny boli prerokované v radách školy, požiadavky boli na mestský úrad zaslané. Materiál bol prerokovaný 
v komisii kultúry, školstva a športu, ktorá odporučila, aby sa takto navrhnuté poplatky schválili. J. Kiačik  sa 
informoval na poplatok za dieťa v materskej škole. Prečo sa poplatok zavádza až teraz? Ing. Jurisová 
uviedla, že je možné, aby sa platil poplatok za dieťa na režijné náklady súvisiace s chodom školských 
jedální. Jedná sa o 2,- €. Doteraz poplatok nebol. Ing. Gabriš dodal, že návrh VZN bol prerokovaný na 
finančnej komisii a táto doporučila VZN prijať. Poplatky sú v návrhu jednotlivo rozčlenené.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej prijalo VZN č. 3/2016 o školských poplatkoch uznesením č. 214. 
 
10. Schválenie zápisu do kroniky mesta Nemšová za rok 2014 
      Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová uviedla, že každoročne sa schvaľuje kronika mesta. Kronikou za rok 2014 sa končí 
predchádzajúce volebné obdobie. Kroniku posledný krát písala Mgr. Zuzana Haliaková. Kroniku za rok 2015 
píše Mgr. Miroslava Juzeková. Kronika bola opravená a doplnená na základe pripomienok členov komisie 
kultúry, športu a školstva.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej schválilo zápis do kroniky mesta Nemšová za rok 2014 uznesením č. 215. 
 
11. Finančné zhodnotenie sezóny Letného kúpaliska v r. 2016 a výhľad do r. 2017 
      Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Ing. Bagin ospravedlnil neúčasť p. Škutu na rokovaní MsZ z dôvodu pracovnej smeny v mestskej pálenici.  
P. Škuta bude pracovať mimo sezóny letného kúpaliska v mestskej pálenici. Poznamenal, že je pripravený 
projekt na kúpalisko, ktorý bude predložený na rokovanie v komisiách. Hospodárenie kúpaliska je zisk vo 
výške 8.500,-€. S. Husár sa informoval, prečo materiál nepredkladá konateľ spoločnosti p. Petrík. MUDr. P. 
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Daňo navrhol bod stiahnuť z rokovania a opätovne bod predložiť na rokovaní MsZ v mesiaci december. 
Mgr. Šupáková uviedla, že súhlasí s návrhom p. poslanca MUDr. Daňu a doporučila, aby bol materiál 
dopracovaný tak, ako predkladá materiál napr. VPS, m. p. o.. Dodala, že na použitie zisku z kúpaliska nebolo 
prijaté žiadne uznesenie. Ing. Bagin uviedol, že mestský podnik služieb má svoju webovú stránku, kde 
dokumenty zverejňujú. Ing. Papierniková upozornila, že zisk z roku 2015 bol schválený a v rámci 
hospodárenia použitý. 10,000,-€ zisk mal byť použitý v rámci kúpaliska.   
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 216. 
 
12.   Majetkové záležitosti: 

12. 1 Žiadosť o odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 2, k.ú. Trenčianska Závada ..Andrej Pavlačka 
 12. 2 Žiadosť o odkúpenie budovy garáže a pozemku v Ľuborči....Bono-development, s.r.o.  
 12. 3 Schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom nehnuteľnosti – verejná lekáreň  
          v Nemšovej 
12. 4 Zriadenie vecného bremena – Jozef Vydrnák, Nemšová 
12. 5 Zámena pozemkov medzi Mestom Nemšová a členmi Spoločenstva bývalých urbárnikov  
         a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové  spoločenstvo   
 Predkladal: Ján Gabriš, zástupca primátora 

 
K bodu 12. 1 J. Gabriš predložil žiadosť p. Andreja Pavlačku o odkúpenie pozemku v k. ú. Trenčianska 
Závada. Materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov a taktiež na komisii výstavby a komisii 
finančnej. Finančná komisia odporučila predať pozemok za cenu 40,-€/m2. V materiáloch sú priložené 
súťažné podmienky.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 11 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 217.  
 
K bodu 12. 2 J. Gabriš predložil žiadosť o odkúpenie budovy garáže a pozemku v Ľuborči spol. BONO – 
DEVELOPMENT. Na pracovnej porade bolo prerokované, aby sa budova neodpredala, ale poskytla naďalej 
do prenájmu. T. r. končí uvedenej spoločnosti nájomná zmluva. Mgr. Šupáková sa informovala na dôvod, 
prečo komisia výstavby odpredaj neodporúča. Ing. Bagin reagoval, že pri garážach je pozemok, ktorý je 
v majetku mesta. Tieto pozemky je možné prenajať firmám, ktoré budú realizovať práce na kanalizácii – na 
skládky. Doba nájmu sú dva roky. Prítomní diskutovali o možnosti využitia pozemku v budúcnosti, napr. na 
výstavbu nájomných bytov. Taktiež o plánovanej komunikácií.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 12 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 218.  
 
K bodu 12. 3 J. Gabriš k prerokovávanému bodu uviedol, že prebehla verejná súťaž. Prihlásil sa jeden 
záujemca. Spoločnosť Secretex, s. r. o. ponúkla 220,-€/m2 za prenájom. Ing. Bagin doplnil, že súťaž sa 
zopakovala. Teraz spoločnosť ponúka za prenájom viac. Ing. Gabriš uviedol, že finančná komisia 
doporučuje schváliť prenájom. Dodal, že komisia rokovala aj o rozšírení parkovacích miest za budovou 
lekárne. Komisia odporučila v tejto veci osloviť MUDr. Ráca, aby sa spolupodieľal na výstavbe parkovacích 
miest. Parkovacia plocha by mohla byť vyložená zámkovou dlažbou. Ing. Bagin uviedol, že mesto plánuje 
robiť centrálnu mestskú zónu / CMZ / , kde pri budove centra sociálnych služieb parkovacie miesta 
pribudnú. V r. 2017 bude možnosť získať na tieto aktivity financie cez eurofondy. MUDr. Daňo dodal, že 
CMZ je naprojektovaná.  Ing. Bagin súhlasil s vykonaním spevnených plôch za budovou lekárne.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 13 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 219.  
 
K bodu 12. 4 J. Gabriš predložil žiadosť Jozefa Vydrnáka o zriadenie vecného bremena – vedenie 
kanalizačnej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta, nakoľko si chce umiestniť mobilný dom na svojej 
záhrade. Materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov. Ing. Bagin uviedol, že stavebný úrad 
nemôže vydať stavebné povolenie bez prístupovej komunikácie. Tu sa jedná o poľnú, dočasnú cestu. Mesto 
dalo vytýčiť hranice pozemku. Ulica má názov, cestu môžeme len zaviesť vhodným materiálom. Sú traja 
záujemci, ktorí chcú v tejto lokalite stavať.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 14 tejto  zápisnice. 
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MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 220.  
 
K bodu 12. 5  J. Gabriš predložil materiál zámenu pozemkov medzi mestom Nemšová a členmi SBUL 
Nemšová. Materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov. Ing. Bagin dodal, že sa jedná o hlavný 
prívod vody, ktorý je trasovaný cez ul. Šidlíkové, ul. SNP až po Mierové námestie. Je potrebné pozemky 
vysporiadať z dôvodu získania financií z envirofondu na rekonštrukciu vodovodu. Na vodovode sú časté 
poruchy. J. Kiačik  sa informoval, či na pozemkoch nie je ďalší majiteľ. Ing. Bagin odpovedal, že majiteľ je 
len jeden. Ing. Jurisová uviedla, že SBUL nemá k pozemku právo 1:1. SBUL má do 90 % podielov, 
s ktorými môžu operovať; takto to uviedli členovia SBUL. Urbárnici žiadali mesto o vysporiadanie 
viacerých pozemkov, ale 1:1. Mesto také pozemky o ktoré by mali záujem, nemá. Pre mesto je dôležitý 
pozemok pre vodovod a pre SBUL pozemok na konci ul. Šidlíkové. Pozemky môže SBUL sceliť a odpredať 
na stavebné pozemky. Mgr. Šupáková sa informovala, či mesto predáva pozemky 1:1. Ing. Jurisová 
odpovedala, že mesto predá len podiel na parcele. Bude v takom podiele, v akom budú mať oni.  Je potrebné 
vzájomne si pozemky vysporadúvať. Prítomní diskutovali o danej téme.   
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 15 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 221.  
 
13. Diskusia. 
 
MUDr. Daňo uviedol tak, ako na pracovnej porade poslancov, že jestvujúci sonograf, ktorý zakúpilo mesto 
Nemšová pred cca 20 rokmi pre diagnostikovanie pre občanov nášho mesta je opotrebovaný a už 
neopraviteľný. Na pracovnej porade bola vôľa zo strany poslancov zakúpiť nový sonograf. Dodal, že skôr, 
ako sa vypíše verejná súťaž je potrebné schváliť sumu. Taktiež oslovil lekárov gynekológa a internistu. 
Vyjadrili sa, čo by mal sonograf obsahovať. Jedná sa o prístroj strednej triedy. Občania by nemuseli na 
vyšetrenie cestovať. Ing. Bagin doplnil, že mesto musí nájsť finančné prostriedky na kúpu prístroja a vyhlási 
verejnú súťaž. Prístroj by používali lekári: internista, chirurg a gynekológ. Pre občanov mesta Nemšová by 
boli úkony bezplatne. Návrh na kúpu prístroja podporil. Ďalej uviedol, že finančná komisia návrh podporuje, 
bude potrebné zistiť sumu na kúpu prístroja. MUDr. Daňo dodal, že by sa jednalo o max. 25 tisíc eur. Bolo 
by potrebné prístroj kúpiť urýchlene, pretože v súčasnosti sa jestvujúci nepoužíva. Ing. Jurisová uviedla, že 
mesto vyhlási verejnú súťaž na dodanie prístroja. Parametre poznáme. Musíme vedieť predpokladanú 
hodnotu. Na rokovaní MsZ v mesiaci december by sa predložila na  schválenie suma na kúpu prístroja. Ing. 
Bagin poznamenal, že na vyšetrenia chodia aj občania obce Horné Srnie. Osloví starostu, aby poslanci 
rokovali o možnosti prispieť na kúpu sonografu. Taktiež občania Horného Srnia by za vyšetrenie neplatili. 
Starosta z dôvodu prerokovania návrhu v obecnom zastupiteľstve požaduje výšku sumy na sonograf. Na 
kúpu sonografu chcú prispieť. Mgr. Šupáková uviedla, že keď sa podarí urobiť prieskum trhu bez DPH do 
20 tisíc eur, tak súťaž môže byť skončená do troch týždňov. Je potrebné prijať rozpočtové opatrenie. F. 
Begáň uviedol, že nie je proti kúpe sonografu. Bude to majetok mesta. Lekári vykonávajú činnosti 
súkromne, čiže podnikajú.  Nepočul návrh od lekárov, že by na kúpu sonografu čiastkou cca 2 - 3 tisíc eur  
prispeli a mesto či by vedelo ostatné financie nájsť. Zdá sa mu to neseriózne. Nie sú na to žiadne pravidlá. Sú 
tu aj iní súkromní podnikatelia. Aj oni si môžu dať žiadosť na 25 tisíc eur . Ing. Bagin reagoval, že zdravie 
občanov je pre neho prvoradé. F. Begáň dodal, že možno aj on bude takéto vyšetrenie potrebovať. Navrhol 
určiť nejaké pravidlá. Prítomní diskutovali o danej problematike. MUDr. Daňo reagoval, že keby on z toho, 
čo má v jednotlivých  poisťovniach zazmluvnené za sonografie, tak by sonograf  splatil takmer za 12 rokov. 
Služby by sa síce poskytovali, ale po uplynutí 11 – 12 rokov by mu zostal morálne a fyzicky bezcenný 
prístroj. Limity naplní aj inou činnosťou. Sonograf nepotrebuje. Sonograf lekári nesplatia. Ďalej poznamenal, 
že kedy sa naposledy dali financie do zdravotníctva. Možno 10 – 12 rokov. Každý rok sa dávajú financie do 
športu. Treba to chápať tak, že je to služba obyvateľstvu. Z diskusie vyplynul záver, že mesto urobí verejné 
obstarávanie s požiadavkami na prístroj. Požiadavky dajú lekári. Ďalej bude potrebná cena prístroja, servis, 
záruka, termín dodania a podobne. Materiál bude predložený na rokovanie MsZ v mesiaci december. Mgr. 
Šupáková sa informovala na personálne obsadenie v spoločnosti RVS VV. Stav spred 6 mesiacov nebol 
dobrý. Podiely v spoločnosti sa nezmenili, takže o dianí v spoločnosti by mohol informovať primátor mesta. 
Ing. Bagin oznámil, že adepti na funkciu riaditeľa spoločnosti podmienky nespĺňali. V rámci organizačnej 
štruktúry bol prijatý technik. K dnešnému dňu už spĺňa spôsobilosť. Spoločnosť teraz funguje. Poruchy sa 
odstraňujú. V súčasnosti riaditeľ nie je potrebný.  Bolo  potrebné zohnať zodpovednú osobu. Starosta Hornej 
Súče bol ako správca vodovodov na skúškach. Uspel, vlastní oprávnenie. Ako konateľ RVS VV nemôže 
práce faktúrovať. Na tomto šetríme. Riaditeľa v súčasnosti nepotrebujeme. Ing. Bagin uviedol, že v RVS 
VV je projektový manažér Ing. Múčka, ktorý koordinuje celý projekt. 1 pracovník je v Bratislave. MUDr. 
Daňo poznamenal, že spoločnosť je personálne poddimenzovaná. Po ukončení prác na projekte, o 18 
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mesiacov sa s 8 ľuďmi asi nebude dať obhospodarovať také množstvo km kanalizácie, množstvo 
prečerpávačiek a odberné miesta. Ing. Bagin uviedol, že personálne chce spoločnosť posilniť. RVS – ka t. č. 
žije z toho, čo dostáva. Do budúcna musia vodný zdroj pri kúpalisku kde je kvalitná voda, opraviť a vodu 
predávať. Spoločnosť bude na tom profitovať. Taktiež bude potrebné urobiť prepoj Ľuborča, Nemšová. 
V potrubí uniká veľa vody. Bude sa robiť cyklotrasa Ľuborča – Kľúčov. V rámci RVS – ky je dohodnuté, že 
pri pokládke popri ceste sa položí vodovodné potrubie. Iba Nemšová odoberá vodu z obce Horné Srnie.  
Mgr. Šupáková sa informovala, že v prípade vzniku problémov pri realizácii projektu, kto bude problémy 
vysvetľovať. Ak dôjde ku korekcii, kto bude za to zodpovedný. Kto je zodpovedný za implementáciu 
projektu? Ing. Bagin odpovedal, že zodpovední sú konatelia. Prítomní diskutovali o navrhovanom 
kvalifikovanom riaditeľovi spoločnosti, ktorý nebol prijatý. Bola vyjadrená nespokojnosť s jeho neprijatím. 
Jedná sa o projekt za 38 miliónov. Ďalej Ing. Bagin uviedol, že projekt nám spravuje agentúra. Korekcie sú 
uvedené na troch stranách, kde je uvedené, čo sa môže a čo nie. Prítomní poslanci rokovali o návrhoch VZN 
o miestnom poplatku za rozvoj obce a o pyrotechnike. Po diskusii sa poslanci rozhodli, že v súčasnosti sa 
poplatky za rozvoj nebudú vyberať. Taktiež v súčasnosti sa nebudú upravovať časy na používanie 
pyrotechniky v meste Nemšová. Ing. Jurisová oznámila, že mesto Nemšová dalo návrh na ocenenie štyroch 
občianok – Senior 2016. Za každú mestskú časť bola navrhnutá jedna žena. Za mesto Nemšová bola 
navrhnutá Ing. Viktória Korbašová, za č. Ľuborča p. Alžbeta Gurínová, za č. Kľúčové p. Anna Vydrnáková 
a za časť Trenčianska Závada p. Emília Belková. Akciu organizuje ministerstvo kultúry a bude sa konať 
v Bojniciach. Mgr. Šupáková poďakovala prednostke úradu za zapojenie sa do výzvy na materskú školu. 
Uviedla, že je veľká šanca, že mesto Nemšová bude úspešné. Požiadala, aby sa v jarných mesiacoch začali 
práce na ul. Železničnej. Ing. Bagin reagoval, že ul. Železničná nie je v majetku mesta Nemšová. Železnice 
SR požadujú od mesta Nemšová prenájom za chodníky vo výške 0,22€/m2. Spoločnosť požadovala 
1,00€/m2. Jedná sa o opravu 1.800 m2. Ing. Jurisová povedala, že do rozpočtu na rok 2016 plánuje mestský 
úrad dať na túto ulicu celú čiastku. F. Begáň uviedol, že keď sa robil chodník pred základnou školou, prečo 
sa neopravil aj vstup do areálu školy pri budove Fox-u. Ing. Bagin odpovedal, že práce sa vykonávali tesne 
pred začiatkom školského roku, bolo to akútne. F. Begáň ďalej poznamenal, že chodník pred budovou Fox je 
v dezolátnom stave. P. Štefánek požiadal o vykonanie nájazdu na chodník zo zdravotných dôvodov jeho 
syna. Ing. Bagin reagoval, že práce v tomto úseku sú naplánované. Vykoná ich firma, ktorá má k dispozícii 
liaty asfalt. Ďalšia naliehavá oprava je chodník pri drogérii na ul. J. Palu, pri prevádzke p. Puliša. Ing. Bagin 
prisľúbil nájazdy na chodníky. J. Kiačik  požiadal o osadenie tabule zákaz sypania smetí v č. Kľúčové. 
Nevedia zistiť mená tých, ktorí smeti doviezli. F. Begáň upozornil, že pri malej vodárni na Volovcoch je 
navozený odpad, igelity. Ing. Bagin reagoval, že máme zberný dvor, tento je využívaný. Avšak sú občania, 
ktorí odpad likvidujú vyvezením. Je to celoslovenský problém. 
 
14. 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 09.11.2016 
-    hlasovanie poslancov MsZ Nemšová konaného dňa 09.11.2016  
-    uznesenia z 20. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 09.11.2016. 
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