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Z á p i s n i c a 
z 20. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 28. júla 2020 
o 17.00 hodine v sále Kultúrneho centra, ul. SNP č. 1, Nemšová,  na  prízemí. 
 

   1.  Otvorenie 

     Neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta JUDr. Miloš 
Mojto. Na úvod privítal prítomných poslancov, prednostu úradu, pracovníkov mesta a prítomných 
občanov. 
Primátor mesta konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 9 poslancov, t. j. 
69 %, čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice boli určení 
a schválení poslanci Stanislav Husár a Janka Filová. Ospravedlnení poslanci Mgr. Petra Šupáková, 
Branislav Krajči. Na rokovanie s oneskorením príde poslanec MUDr. Peter Daňo. Poslanec  
Bc. Oliver Vavro nie je prítomný. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková a za 
skrutátorku bola určená Bc. Barbora Koníčková. 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 prítomných poslancov na pripomienky alebo doplňujúce návrhy 
k programu rokovania. Keďže neboli predložené žiadne návrhy, primátor mesta dal  o predloženom 
návrhu programu hlasovať. Poslanci MsZ Nemšová 9 hlasmi schválili program rokovania: 
 
P r o g r a m: 
1.        Otvorenie 
2.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 – RO č. 5 
           Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
3.        Doplnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová 2014 - 2020   
           Predkladá: prednosta úradu 
4.        4. 1 Zrušenie uznesenia č. 1/F/5 zo dňa 10.12.1990, ktorým bol schválený Organizačný  
                  poriadok Mestského zastupiteľstva Nemšová 
           4.2  Zrušenie uznesenia č. 16/D-4/2004, ktorým bol schválený Pracovný poriadok                  
                  zamestnancov mesta Nemšová 
           4.3  Zrušenie uznesenia č. 7/B/6 zo dňa 15.10.1999, ktorým bol schválený Štatút VPS,  
                  m. p. o. Nemšová vrátane dodatkov 
           Predkladá: primátor mesta 
5.        Zmena v štatutárnom orgáne VPS, m. p. o. Nemšová 
           Predkladá: primátor mesta 
6.        Záver   
 
Primátor mesta do návrhovej komisie navrhol poslancov MsZ Ing. Zitu Bednárikovú a Ing. 
Rastislava Gugu. O návrhu dal hlasovať. Primátor mesta konštatoval, že Ing. Zita Bednáriková 
a Ing. Rastislav Guga boli schválení do návrhovej komisie. 
Hlasovanie : ÁNO: 7; NIE: 0; ZDRŽALI SA: 2 (Ing. Zita Bednáriková, Ing. Rastislav Guga) 
 
2. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 – RO č. 5 
 
Ing. Jarmila Savková, vedúca oddelenia finančného a správy ms. majetku predložila návrh na 
zmenu rozpočtu mesta Nemšová – rozpočtové opatrenie č. 5. V predkladanom návrhu nedochádza 
k zmene príjmov a výdavkov, robia sa presuny v rámci kapitálových výdavkov. Z dôvodu nutnosti 
zvýšenia rozpočtu v rámci realizácie rekonštrukcie vnútrobloku ul. Moravská je potrebné navýšiť 
rozpočet o 50.000,00 €. Rozpočtovú rezervu navrhuje mestský úrad znížiť o 20.000,00 €, 
rozpočtová rezerva vo výške 180.000,00 € sa javí v súčasnosti ako dostatočná na vykrytie výpadku 
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podielových daní a ďalej sa znižujú výdavky na stavbu Úprava okolia, spevnené plochy Kultúrneho 
centra o sumu 30.000,00 €.  
Na rokovanie MsZ prišiel poslanec MUDr. Peter Daňo. Počet prítomných poslancov je 10. 
Primátor mesta k prerokovávanému bodu otvoril diskusiu. Ing. Rastislav Guga, predseda 
finančnej komisie uviedol, že finančná komisia návrh na zmenu rozpočtu prerokovala a odporúča 
schváliť predložený návrh. Ing. Tomáš Prno sa informoval, či k zmene rozpočtu dochádza tak, ako 
bolo dohodnuté, že realizácia bude vo vyššom technologickom štandarde. Prednosta úradu 
reagoval, že predpokladaná cena zákazky bola vo výške cca 103.000,00 € a zo súťaže vznikla cena 
vyššia o 75.000,00 €. Jedná sa o rekonštrukciu pred oboma bytovkami s tým, že časť cesty bude 
pojazdná aj pre nákladné vozidlá. Ing. Zita Bednáriková požiadala o bližšie informácie k tomuto 
projektu a k súťaži. Prednosta úradu  uviedol, že povrch vozovky bude asfaltový od vstupu po 
garáže vrátane parkovacích miest pri bytovkách. Projekt nerieši zeleň. Stanislav Husár sa 
informoval na firmu, ktorá bude dielo vykonávať a predpoklad začatia prác. Prednosta úradu 
uviedol, že mesto ešte nepodpísalo zmluvu, je známy len víťaz. Práce sa začnú ešte tento rok. Ing. 
Zita Bednáriková sa informovala, či je do projektu zahrnutý priestor pred prvou bytovkou, ktorá 
patrí vojsku.  Prednosta úradu odpovedal záporne. Keďže v diskusii už nikto nevystúpil, primátor 
mesta diskusiu ukončil a požiadal návrhovú  komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Zita 
Bednáriková prečítala návrh uznesenia. O návrhu dal následne primátor mesta hlasovať. 
Hlasovanie: ÁNO: 10; NIE: 0; ZDRŽALI SA: 0 
 
Primátor mesta konštatoval, že MsZ Nemšová schválilo zmenu rozpočtu mesta Nemšová na 
rok 2020 – RO č. 5 v zmysle predloženého materiálu. Celkové príjmy rozpočtu mesta 
Nemšová na rok 2020  sa rozpočtujú vo výške 9.893.955,30 € a celkové výdaje rozpočtu mesta 
Nemšová na rok 2020 sa rozpočtujú vo výške 9.893.955,30 €. 
 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
3. Doplnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová 2014 - 2020   
 
Ing. Rudolf Kúkel, PhD., prednosta úradu uviedol, že dôvodom doplnenia PHSR je možnosť 
uchádzať sa o niektoré projekty s environmentálnou problematikou ako je monitorovanie kvality 
ovzdušia, úspornosť energetických zdrojov a monitorovania verejných priestorov. Toto spadá pod 
smart city, ktoré zefektívňujú používanie zdrojov, napr. elektriky. Máme záujem o vodozádržné 
technológie, kde v husto osídlených oblastiach je možné získať environmentálne projekt, ktoré 
zachytávajú a využívajú dažďovú vodu. Uviedol, že máme záujem odvodniť vodu zo strechy 
základnej školy na ul. Janka Palu a využívať vodu na polievanie okolitého parku v areáli školy. Na 
základe tohto navrhujeme v časti B. strategická časť, nadpis 3. Prioritná oblasť – Environmentálna sa 
pred podnadpis Mesto Nemšová vkladá odstavec. Prednosta úradu citoval jeho znenie. Primátor 
mesta otvoril diskusiu. Ing. Tomáš Prno sa informoval, či sa jedná o legislatívnu úpravu 
dokumentu. Prednosta úradu odpovedal súhlasne. Stanislav Husár dodal, že chýba monitoring 
ovzdušia, či to bude v dokumente zahrnuté. Prednosta úradu odpovedal, že monitoring ovzdušia 
v dokumente je.  Keďže nikto do diskusie nemal príspevok primátor mesta túto ukončil a požiadal 
návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Rastislav Guga prečítal návrh uznesenia. 
Následne dal primátor mesta o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: ÁNO: 10; NIE: 0; ZDRŽALI SA: 0 
 
Primátor mesta konštatoval, že MsZ Nemšová schválilo v súlade s Metodikou na 
vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola 
vydaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 18.8.2014 a to  
v nadväznosti na novelu Zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 18. 
júna 2014 dopĺňame „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová 2014 – 
2020“ o nasledujúce body: v Časti B: Strategická časť,  nadpis  3. Prioritná oblasť - 
ENVIRONMENTÁLNA sa pred podnadpis Mesto Nemšová vkladá odstavec:  Mesto 
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Nemšová s ohľadom na environmentálnu záťaž prostredia pochádzajúcu z priemyselnej 
činnosti na území mesta ale aj v jeho blízkom okolí sa bude usilovať o zapojenie sa do 
projektov zlepšujúcich kvalitu života ako aj projektov zlepšujúcich monitorujúcich kvalitu 
prostredia. V oblasti zefektívňovania používania zdrojov sa jedná najmä o modernizácia 
osvetlenia, kde prioritou mesta bude zabezpečenie efektívneho a inteligentného využitia 
energie na pouličné osvetlenie a zároveň zabezpečenie moderného prístupu k danej 
problematike. V rámci monitorovania životného prostredia sa bude mesto snažiť 
monitorovať kvalitu ovzdušia na svojom území a včas informovať svojich obyvateľov 
o aktuálnej situácii a v prípade potreby aj príslušné štátne orgány. V oblasti zlepšovania 
kvality prostredia sa mesto zapojí do environmentálnych projektov zameraných na 
ekologické využívanie dažďovej vody - vodozádržné opatrenia v osídlenej oblasti mesta. 
Zároveň snahou mesta je vybudovanie kamerových systémov, ktoré zabezpečia 
monitorovanie verejných priestranstiev a tým prispejú k znižovaniu priestupkov voči majetku 
mesta a poškodzovaniu životného prostredia (zakladanie nepovolených skládok, a pod.)    
 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 
4. 4. 1 Zrušenie uznesenia č. 1/F/5 zo dňa 10.12.1990, ktorým bol schválený Organizačný  
           poriadok Mestského zastupiteľstva Nemšová 
    4. 2 Zrušenie uznesenia č. 16/D-4/2004, ktorým bol schválený Pracovný poriadok  
           zamestnancov mesta Nemšová 
     4. 3 Zrušenie uznesenia č. 7/B/6 zo dňa 15.10.1999, ktorým bol schválený Štatút VPS,  
            m. p. o. Nemšová vrátane dodatkov 
 
K bodu 4.1 primátor mesta uviedol, že MsZ v Nemšovej schválilo uznesenie č. 1/F/5 dňa 
10.12.1990, Organizačný poriadok Mestského zastupiteľstva Nemšová, ktorého účinnosť nadobudol 
dňa 10.12.1990. Organizačný poriadok bol súčasťou sústavy vnútorných organizačných predpisov 
mestského zastupiteľstva a podrobnejšie boli upravované v ďalších vnútorných predpisoch: rokovací 
poriadok MsZ, pracovný poriadok, poriadok odmeňovania pracovníkov mesta, pracovné náplne, 
činnosti mestského úradu, štatút mesta a zásady jednotnej evidencie a rozpracovanosti uznesení MsZ, 
rady a komisií. Organizačný poriadok MsZ, prípadne jeho zmeny a doplnky boli schvaľované 
mestským zastupiteľstvom na návrh poslancov MsZ, primátora mesta  a mestskej rady. V zmysle 
zákona č. 102/2010 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov, § 13 ods. 4 písm. d), primátor mesta vydáva pracovný 
poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; 
 informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu. 
Vzhľadom k platnosti zmeny zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov, navrhujeme vyššie uvedené uznesenie zrušiť. Primátor mesta k tomuto bodu 
rokovania otvoril diskusiu. MUDr. Peter Daňo poznamenal, že sa dávajú do súladu interné predpisy 
s platnými zákonmi. Keďže v diskusii už nikto nevystúpil, primátor diskusiu ukončil a požiadal 
návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Rastislav Guga prečítal návrh uznesenia. 
Následne dal primátor mesta o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: ÁNO: 10; NIE: 0; ZDRŽALI SA: 0 
 
Primátor mesta konštatoval, že MsZ Nemšová zrušilo Uznesenie č. 1/F/5 zo dňa 10.12.1990, 
týkajúce sa Organizačného poriadku Mestského zastupiteľstva Nemšová. 
 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
 
K bodu 4.2 primátor mesta uviedol, že MsZ v Nemšovej schválilo uznesenie č. 16/D-4/2004 dňa 
15.11.2004 Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Nemšová, ktorého účinnosť nadobudol dňa 
1.12.2004. Účelom tohto Pracovného poriadku bolo v súlade s vtedy platnými všeobecne 
záväznými predpismi upraviť podrobnosti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov Mesta 
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Nemšová. V zmysle zákona č. 102/2010 Z. z., účinného dňom 1.10.2013, ktorým sa zmenil 
a doplnil zákon SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 13 
ods. 4 písm. d), primátor mesta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu  
a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;  informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách 
organizačného poriadku obecného úradu. Naše interné predpisy dávame do súladu s platnými 
aktuálnymi zákonmi. Primátor mesta otvoril diskusiu. Ing. Zita Bednáriková predložila 
pripomienku k miestu vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu 
zamestnávateľa, a táto sa obsadzuje na základe výberového konania. Navrhla takéto znenie 
ponechať v dokumente. V tom prípade primátor mesta menuje štatutára a MsZ ho schvaľuje. Potom 
môže byť vypustená výberová komisia. Primátor mesta odpovedal, že táto povinnosť vyplýva zo 
zákona o výkone práce vo verejnom záujme. MUDr. Peter Daňo dodal, že je v platnosti vyhláška 
č. 117/2017 o štátnych zamestnancoch, kde je toto uvedené. Primátor mesta dodal, že každý 
vedúci zamestnanec mestského úradu musí byť vybratý na základe výberového konania.  Ak by sa 
o tom hlasovalo, bolo by to duplicitné so zákonným znením. Ing. Nadežda Papierniková uviedla, 
že toto je uvedené v zákone č. 552/2003 Z. z. § 5 ods. 1. Primátor mesta citoval znenie zákona 
a dodal, že u nás na mestskom úrade vedúci zamestnanec nie je menovaný alebo volený 
kolektívnym orgánom do funkcie. Nevzťahuje sa na neho výnimka uvedená v zákone podľa ktorej 
je potrebné výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca. Jeden prípad je funkcia hlavného 
kontrolóra mesta, ktorého volí mestské zastupiteľstvo a druhý prípad je funkcia prednostu úradu, 
ktorého menuje primátor mesta. Keďže v diskusii už nikto nevystúpil, primátor mesta diskusiu 
ukončil a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Zita Bednáriková 
prečítala návrh uznesenia. Následne dal primátor mesta o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: ÁNO: 10; NIE: 0; ZDRŽALI SA: 0 

 
Primátor mesta konštatoval, že MsZ Nemšová zrušilo Uznesenie č. 16/D-4/2004 zo dňa 
15.11.2004, týkajúce sa Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Nemšová. 
 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 
K bodu 4. 3 primátor mesta uviedol, že MsZ v Nemšovej schválilo uznesenie č. 7/C/5 dňa 
15.10.1999, Štatút Verejnoprospešných služieb, m. p. o. Nemšová, ktorého účinnosť nadobudol dňa 
15.10.1999. Následne boli prijaté doplnky č. 1 až 8. Keďže štatút z väčšej časti obsahuje 
ustanovenia identické či obdobné s ustanoveniami uvedenými v zriaďovacej listine a existencia 
štatútu nie je obligatórne povinná pre činnosť príspevkovej organizácie je možné v rámci 
debyrokratizácie a zefektívnenia práce štatút VPS m. p. o. zrušiť. Vzhľadom k uvedenému, 
navrhujeme predmetné uznesenia zrušiť, aby neboli dva dokumenty, ktoré upravujú v podstate tie 
isté náležitosti. Dodatky č. 1 až č. 8 upravovali štatút VPS a taktiež Zriaďovaciu listinu VPS.  
Primátor mesta otvoril diskusiu. Ing. Tomáš Prno sa informoval, že v prípade, že sa štatút zruší, či 
sa preverilo, či sú dostatočne ošetrené veci v zriaďovacej listine? Primátor mesta odpovedal 
kladne. Keďže v diskusii už nikto nevystúpil, primátor mesta diskusiu ukončil a požiadal návrhovú 
komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Zita Bednáriková prečítala návrh uznesenia. 
Následne dal primátor mesta o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: ÁNO: 10; NIE: 0; ZDRŽALI SA: 0 
 
Primátor mesta konštatoval, že MsZ Nemšová zrušilo Uznesenie č. 7/C/5 zo dňa 15.10.1999, 
týkajúce sa Štatútu Verejnoprospešných služieb, mestská príspevková organizácia Nemšová, 
Uznesenie č. 7/B/3 zo dňa 29.09.2003, ktorým sa prijal doplnok č. 1 k Štatútu 
Verejnoprospešných služieb, mestská organizácia Nemšová, Uznesenie č. 13 zo dňa 
28.06.2004, ktorým sa prijal doplnok č. 2 k Štatútu Verejnoprospešných služieb, mestská 
organizácia Nemšová, Uznesenie č. 8/B/12 zo dňa 13.09.2007, ktorým sa prijal doplnok č. 3  
k Štatútu Verejnoprospešných služieb, mestská organizácia Nemšová, Uznesenie č. 21 zo dňa 
19.11.2008, ktorým sa prijal doplnok č. 4 k Štatútu Verejnoprospešných služieb, mestská 
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organizácia Nemšová, Uznesenie č. 22 zo dňa 15.12.2008, ktorým sa prijal doplnok č. 5  
k Štatútu Verejnoprospešných služieb, mestská organizácia Nemšová, Uznesenie č. 132/A/1 zo 
dňa 21.03.2012, ktorým sa prijal doplnok č. 6 k Štatútu Verejnoprospešných služieb, mestská 
organizácia Nemšová, Uznesenie č. 132/A/3 zo dňa 21.03.2012, ktorým sa prijal doplnok č. 7  
k Štatútu Verejnoprospešných služieb, mestská organizácia Nemšová, Uznesenie č. 138 zo dňa 
24.02.2016, ktorým sa prijal doplnok č. 8 k Štatútu Verejnoprospešných služieb, mestská 
organizácia Nemšová. 
 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
 
5. Zmena v štatutárnom orgáne VPS, m. p. o. Nemšová 
 
Primátor mesta uviedol, že 31. júla 2020 zanikne pracovný pomer súčasného vedúceho VPS. 
Vzhľadom k tomu, že je potrebné formálno-právne splniť ustanovenia § 11 odsek 4 písm. l/ zákona 
o obecnom zriadení v platnom znení, navrhol odvolať zo štatutárneho orgánu súčasného vedúceho 
VPS s účinnosťou k 31. júlu 2020. Zároveň navrhol menovať do funkcie vedúceho VPS 
s účinnosťou od 1. augusta 2020 Mgr. Kvetoslava Navrátila. Zánik funkcie vedúceho VPS bol na 
základe samotného návrhu Mgr. Ladislava Paličku. Primátor mesta Mgr. Paličkovi za dlhodobú, 
15 – ročnú prácu štatutárneho orgánu poďakoval. Prítomní vyjadrili súhlas potleskom. Primátor 
mesta ďalej pokračoval, že v zákone je nešťastne formulované, že menuje a odvoláva vedúceho 
VPS. Zákon o obecnom zriadení nerieši situáciu, keď si štatutár buď dá výpoveď, alebo požiada 
o skončenie pracovného pomeru dohodou. To, že sa vedúci odvoláva je len reakcia, aby to bolo 
formálno–právne poriešené aj uznesením MsZ. Keďže k 31. júlu zanikne funkcia terajšiemu 
vedúcemu, primátor mesta sa rozhodol navrhnúť na vymenovanie za vedúceho VPS Mgr. Navrátila. 
Je to obyvateľ Nemšovej. Primátor mesta otvoril diskusiu. MUDr. Peter Daňo sa informoval, či je 
to funkcia, ktorá je naviazaná na výberové konanie. A či sa výberové konanie robilo. Primátor 
mesta odpovedal, že nie a výberové konanie sa robilo, aj keď zo zákona taká povinnosť nie je, 
pretože v čase keď sa prijal štatút organizácie a zriaďovala príspevková organizácia, tak v tom čase 
sa výberové konanie robilo. Novelou  zákona o obecnom zriadení sa posilnila právomoc primátora 
a ten môže teraz priamo navrhnúť vymenovanie konkrétnej osoby bez výberového konania. 
Primátor mesta citoval znenie zákona č. 552/2003 Z. z. § 5ods. 1 a ods. 2. Dodal, že právnické 
osoby zriadené zákonom, obcou alebo štátnym orgánom, tento zákon sa sťahuje na právnické 
osoby, ktoré boli zriadené obcou čo je náš prípad, lebo verejno- prospešné služby sú mestská 
príspevková organizácia, takže tento zákon sa sťahuje aj na vedúceho VPS Nemšová. Zákon 
o obecnom zriadení § 11 ods. 4 hovorí, že mestské zastupiteľstvo menuje a odvoláva na základe 
návrhu starostu vedúceho organizácie, ktorú mesto zriadilo. Je to komplikované, ale v tých 
prípadoch  sa výberové konanie podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme nemusí 
realizovať. To bol dôvod, prečo sa rozhodol takým spôsobom navrhnúť pána Navrátila. Uviedol, že 
také výberové konanie spravil. Boli štyria záujemci. Stále platíme daň za to, že sa to nezosúladilo 
s aktuálnym právnym stavom, ale napriek tomu výberové konanie bolo. Zvyšný dvaja záujemci boli 
z Nemšovej a jeden z Dubnice. Ing. Zita Bednáriková sa informovala na členov výberovej 
komisie. Primátor mesta uviedol, že členmi výberovej komisie boli prednosta úradu, Ing. 
Prílesanová a pani Tršková. MUDr. Peter Daňo dodal, že nemá nič proti p. Navrátilovi. Smeruje 
k trápnej diskusii na sociálnych sieťach, ktorých sme mohli byť ušetrení. Podmienky výberového 
konania mohli byť postavené inak, údajne sa menili. Primátor mesta uviedol, že nemá čo tajiť. To, 
čo bolo zverejnené na sociálnej sieti je pravda. Došlo k nesprávnemu zápisu, pretože pôvodné 
podmienky výberového konania bolo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a ďalší bod bol 
vzdelanie technického zamerania. Administratívnou chybou došlo k tomu, že sa to spojilo a zmenilo 
to význam. Nevšimol si to, keď to podpisoval a nebude hovoriť, kto to spôsobil, berie to na seba. 
Takto to bolo. Pokyn, ktorý písomne dával, lístoček, je súčasťou spisu. Jemu samému je to trápne 
a smutné, čo sa stalo, pretože to vypadá, že sme podmienky účelovo menili. MUDr. Peter Daňo 
dodal, že to nevrhá dobré svetlo na primátora mesta, na vedenie a na poslancov, ktorí sú takýmto 
spôsobom manipulovaní. Dodal, že nemá nič voči p. Navrátilovi, ale mohli byť ušetrení týchto 
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trápností a mohol primátor mesta p. Navrátila priamo navrhnúť. Žiadne výberové konanie sa 
nemuselo konať. Pána Navrátila poznajú, bez problémov by za neho zahlasovali aj bez výberového 
konania. Nemuselo sa konať. Ing. Zita Bednáriková dodala, že v podmienkach jej chýbal 
minimálny plat, ktorý mal byť uvedený. Primátor mesta odpovedal, že výberové konanie podľa 
zákona o výkone práce vo verejnom záujme nevyhlásil. Vyhlásil výberové konkurzné konanie. To, 
čo je v starom, 15- ročnom štatúte a vtedy tento zákon ani nebol v platnosti. Nemusel urobiť 
výberové konanie, tým, že ho urobil, to zneprehľadnil. Býva to zákon schválnosti. Stalo sa, čo sa 
stalo. Zodpovedá za mesto, za mestský úrad. Dodal, že sa nebude na verejnosti vyhovárať na osobu, 
ktorá to spôsobila. Zodpovedá za to sám. K platu uviedol, že vedúci VPS je verejný funkcionár, 
takže tento plat podlieha informačnej povinnosti a k tomu platu sa dostanú tak, ako k platu vedúcich 
zamestnancov. Ako by sa mal zverejniť plat, keď sa ani nevie aký základný plat je? Nevieme, koľko 
majú ľudia odpracovaných rokov. Ing. Zita Bednáriková reagovala, že sa mal zverejniť minimálny 
plat. Primátor mesta uviedol, že minimálny plat je minimálna mzda. Ing. Tomáš Prno 
poznamenal, že s nomináciou nemá žiadny problém, chcel by zaželať, v prípade, že by bolo 
uznesenie schválené, veľa šťastia vo funkcii p. Navrátilovi. To, čo sa stalo, je pre všetkých poučenie 
do budúcna. Ján Gabriš reagoval, že nemá voči p. Navrátilovi nič, do budúcna je treba byť na 
sociálnych sieťach opatrnejší. Vyzerá to, že je celý mestský úrad zlý. Ste nové vedenie, niečo ste 
zabezpečovali, odrazu sa to tlačí na osobu, že pochybila. Zo strany p. Navrátila, by na sociálnu sieť 
nepísal. Primátor mesta uviedol, že poslanec Gabriš má pravdu, má skúsenosti. Bol v tejto pozícii 
a vie, že človek musí byť odolnejší na týchto pozíciách. MUDr. Peter Daňo dodal, že je to 
poučenie do budúcnosti. Niekedy dobrý úmysel vyznie rozpačito a je to kontraproduktívne. Miloš 
Husár poznamenal, že ľudia všetko riešia cez facebook. Ing. Tomáš Prno dodal, že niektorí ľudia 
majú pocit, že Facebook je komunikačná brána na mestský úrad. Veľakrát aj kolega p. Gabriš mal 
skúsenosti s tým, že niekto dal na Facebook reklamáciu diery na ceste a na druhý deň prišli 
asfaltovať. Vznikol dojem, že ten podnet mal efekt, že na druhý deň prišli asfaltéri. To, že bola 
aktivita objednaná dva týždne vopred, to už nikto neriešil a to nevníma. Potom sa to ťažko ľuďom 
vysvetlí. Emócie by nemuseli vôbec vzniknúť, keby sa reálne niekto prišiel spýtať a pán primátor 
by im to vysvetlil tak, ako teraz poslancom. Musíme to naučiť niektorých užívateľov sociálnych 
sietí. Primátor mesta uviedol,  že sa to tej konkrétnej osobe nedá vysvetliť, pretože osoba, ktorá to 
zverejnila, reálne pod tým menom neexistuje. Zopakoval, že pochybenie berie na seba, chyba, ktorú 
urobila osoba pri písaní si nevšimol a podpísal to. Je to jeho chyba.  Bol by veľmi nerád, keby mal 
niekto záujem to stiahnuť na zamestnanca mestského úradu. Primátor mesta uzatvoril diskusiu 
a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhov uznesení jednotlivo. Ing. Rastislav Guga 
prečítal návrh uznesenia časť A. Následne dal primátor mesta o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: ÁNO: 8; NIE: 0; ZDRŽALI SA: 0; NEHLASOVAL: 1 (Ing. Zita Bednáriková); 
NEPRÍTOMNÝ: 1(Stanislav Husár) 

Primátor mesta konštatoval, že MsZ Nemšová odvolalo na základe návrhu primátora mesta 
z funkcie vedúceho Verejnoprospešných služieb, mestská príspevková organizácia Nemšová 
s účinnosťou k 31.07.2020 Mgr. Ladislava Paličku. 
 
Ing. Rastislav Guga prečítal návrh uznesenia časť B. Následne dal primátor mesta o návrhu 
hlasovať. 

Primátor mesta konštatoval, že MsZ Nemšová vymenovalo na základe návrhu primátora 
mesta do funkcie vedúceho Verejnoprospešných služieb, mestská príspevková organizácia 
Nemšová s účinnosťou od 01.08. 2020 Kvetoslava Navrátila. 

Hlasovanie: ÁNO: 8; NIE: 0; ZDRŽALI SA: 0; NEHLASOVAL: 1(Ing. Zita Bednáriková); 
NEPRÍTOMNÝ: 1(Stanislav Husár) 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
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Primátor mesta otvoril všeobecnú diskusiu. MUDr. Peter Daňo oznámil, že ministerstvo 
hospodárstva vypisovalo výzvy na podporu elektro mobility, financovalo vo výške asi 6.000,00 € 
jednu dobíjaciu stanicu na elektromobil. Informoval sa, či mesto reflektovalo na túto ponuku. Prvé 
kolo prebehlo, z 81 žiadostí bolo 75 žiadostí uspokojených. Ešte bude druhé kolo. Prednosta 
úradu reagoval, že mesto o výzve vie. Preto sa aj dnes dávala zmena do PHSR. Táto elektro 
mobilita je naviazaná na zefektívnenie verejnej siete, kedy v rámci smart city sa prerobia stožiare 
osvetlenia, aby boli stále pod prúdom a na ne bude napojená nabíjačka. Tento projekt sa zvažuje na 
dvoch miestach. MUDr. Peter Daňo pokračoval, že je aj ďalší program na dobíjanie elektro 
bicyklov a na cyklotrase pri inteligentnej lavičke by to mohlo byť osadené tak, aby to 
bolo monitorované kamerou. Prednosta úradu doplnil, že sa to všetko dá spojiť do jedného, 
kamery, monitorovanie ovzdušia, verejné osvetlenie a dobíjacie stanice. Ing. Zita Bednáriková sa 
spýtala, či nebude nejaká výzva na solárne panely na kúpalisko, aby sa predĺžila sezóna. Ďalej sa 
informovala ohľadne miesta referenta na životnom prostredí, či už bol vybratý kandidát. Prednosta 
úradu  odpovedal, že o výzve nemá žiadne informácie a k obsadeniu miesta uviedol, že sa 
prihlásilo 19 uchádzačov, väčšinou nespĺňajú požiadavky. S časťou uchádzačov boli vykonané 
pohovory. Primátor mesta doplnil, že kvôli tomuto nechcel robiť výberové konanie. Mal 
vytypované 2 osoby, ktoré majú skúsenosti a pracujú v štátnej správe v oblasti životného prostredia. 
Zo začiatku to vyzeralo dobre, že by mali človeka ale potom na poslednú chvíľu, keď sa mali 
dojednávať, tak si to rozmysleli. Rozhodol sa to zverejniť a vybrať z tých, ktorí sa prihlásia. 
Výberové konanie je ukončené a osoba, ktorá bola úspešná, nemá vyjadrenie ohľadom nástupu. Do 
konca týždňa má dať vedieť kvôli zamestnaniu. Prichádzajú do úvahy dve osoby. Sú z Nemšovej. 
Ing. Zita Bednáriková  reagovala, že funkcia je dôležitá, bolo by vhodné ju čo najskôr obsadiť. 
Ing. Rastislav Guga predložil podnet občanov, týka sa to aj ul. Moravskej, za horným železničným 
priecestím, kde sa ide na cintorín. Keď sa prejde hneď za železničným priecestím, naľavo sa 
rozšírila cesta, bola tam pekne nakreslená krajnica ale je málo viditeľná. Treba ju obtiahnuť alebo 
do budúcna zvážiť chodník lebo je to tam dosť nebezpečné a ľudia tam prechádzajú zmätene a autá 
tiež. Bolo by to bezpečnejšie. Primátor mesta uviedol, že sa na to pozrú. Problematiku vysvetlil 
poslanec Ján Gabriš. Ing. Rastislav Guga sa ďalej informoval, či cesta do Trenčianskej Závady je 
v správe VÚC. Na kraji sú jamy. MUDr. Peter Daňo oznámil, že sa cesta ide rekonštruovať. 
Primátor mesta uviedol, že išiel z Hrabovky do Trenčína, robia tam cestu a predpokladá, že tam 
keď skončia, tak sa presunú do Trenčianskej Závady. Poslanci diskutovali o potrebe rekonštrukcie 
cesty do Trenčianskej Závady. MUDr. Peter Daňo oznámil, že by to mala byť revitalizácia 
odtokových žľabov okolo cesty, vyspravenie asfaltu a náletové dreviny by mali krovinorezom 
odstrániť.  Výletníci to berú ako cestu mimo obce a idú tam 90- tkou a na kraji vidia jamu, idú viac 
do stredu a oproti môže ísť auto. Miloš Husár upozornil, že jazdný pruh nezodpovedá jazdným 
parametrom. Keď ide autobusom, musí ísť za čiaru, pretože by bol v priekope. Niečo škrabne, 
policajt mu povie, že bol za čiarou. Primátor mesta dodal, že rekonštrukcia nebude ideálna ale 
buďme radi, že sa tam niečo také urobí. Za každú jednu úpravu cesty môžeme byť vďační aj keď si 
myslí, že do budúcna tam budú chodiť hlavne nákladné autá. Ing. Tomáš Prno požiadal už nového 
šéfa VPS-ky, jedná sa o priestor pred kúpaliskom a súčasné problémy s búrkami, sú tam tri 
problémy. Prvý problém je, že dva cestné líniové žľaby, ktoré tam sú, sú upchaté a zanesené 
nečistotami a tým pádom nedochádza k odtoku dažďovej vody do kanalizácie, ale voda z celej 
križovatky steká dolu a preteká to do priestoru, ako je vstup na kúpalisko. Zatápa to tam. Máme asi 
5 alebo 6 výjazdov hasičov na miesto, kde sa odčerpávala voda a vytápa to priestor pokladne alebo 
miesto klubu dôchodcov. Je otázne, kedy to spraví veľké škody. Druhá vec je, že sa odstránila 
dlažba z hlavnej schodiskovej podesty na staré kúpalisko, čo spôsobilo,že voda natečie do bazéna 
a drží sa tam a zateká cez konštrukciu do vnútra, kde vo vnútri je hlavný rozvádzač. Je to 
nebezpečné a treba to vyriešiť. Buď to nejak ošetriť alebo prečistiť zvody. Ďalšia vec, ktorá súvisí 
s kúpaliskom a pekným počasím sa začína zhoršovať, je parkovanie. Ľudia zaťažujú ľudí 
z bytoviek. Snažia sa robiť prejazdové skúšky, aby boli v nejakej frekvencii ale nedá sa tam byť 
vždy. Spustili preventívnu akciu 3 metre k plotu. Robia to bez súčinnosti polície a nechcú, aby to 
zašlo k súčinnosti s políciou. Primátor mesta dodal, že žľaby sa riešiť budú, schodisko tento rok 
treba spraviť aj so zastrešením a tretia vec, ako sa otvorila cyklotrasa, nerátali s tým, že bude viac 
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návštevníkov. Parkujú tu aj tí, ktorí si idú zajazdiť na korčuliach alebo na bicykli. Bude potrebné 
s tým niečo urobiť. Prejazd po Mierovom námestí k športovej hale je náročný. Prítomní o  
problematike parkovania diskutovali. Vzadu je obytná štvrť, treba sa zamyslieť, čo s tými autami 
lebo je to problém v celej Nemšovej čo sa týka parkovacích miest. Možno sa zamyslieť aj čo 
s priestorom, ktorý je pri pálenici. Ján Gabriš požiadal o zaasfaltovanie diery na ul. SNP, kde bola 
porucha vodovodu. Primátor mesta dodal, že to budeme musieť spraviť sami. Tento mesiac by 
sme mali asfaltovať diery, bude sa robiť aj ulica Školská. Janka Filová oznámila, že bola na 
mieste, kde sa predáva zelenina. Boli tam nahádzané špačky. Informovala sa, či by sa predajné 
stánky nedali spraviť. V spolupráci s políciou priestor kontrolovať. Všetko je to tam porozbíjané. 
Deti si tu robia pikniky. Primátor mesta reagoval, že z hľadiska bezpečnosti stánky musia ísť preč. 
Čo sa týka policajtov, by túto vec moc nerozvíjal. Deti to nelikvidujú, likvidujú to osoby, ktoré 
používajú látky, ktoré nie sú moc legálne. V Nemšovej je viacero takýchto lokalít. Niečo už aj 
rozbehol. Niektoré deti sú také, že na Facebook zavesia ako si aplikujú takéto zakázané látky. Tu 
v Nemšovej. Janka Filová pokračovala, že chodí okolo Gibalex-u, ktorý sme predali. Nový majiteľ 
tam povyhadzoval neporiadok. Pozemok, ktorý mu mesto nepredalo, na ňom má odstavené autá. 
Má priestor prenajatý? Primátor mesta odpovedal, že pozemok neprenajímame. Dodal, že 
vlastníkovi napíšeme výzvu na odstránenie odpadu. Bude to treba dokumentovať, pokiaľ tam 
parkuje autá. Vyrúbime mu poplatky, ktoré sú v našich predpisoch. Eva Vavrušová za  
m. č. Kľúčové poďakovala vedúcemu VPS Mgr. Paličkovi za dlhoročnú dobrú  spoluprácu. Miloš 
Husár za m. č. Trenčianska Závada poďakoval Mgr. Paličkovi za dobrú spoluprácu. Upozornil na 
problémy, ktoré vznikajú pri prívalových dažďoch, ktoré spôsobujú vytápanie rodinných domov. 
Jedná sa o ul. Podhorskú v mieste, kde býva p. J. Gabriš navrchu. Ján Gabriš reagoval, že si to tam 
dosť spôsobili sami. Kedysi tam bývala priekopa, všetci to tam pozavážali. Teraz je tam široký 
priestor, ale voda nemá kam ísť. Všetko je to zasypané a voda nemá kam ísť. Mgr. Kvetoslav 
Navrátil uviedol, že tu má 15 rokov chatu a po tejto strane, kde je rigol, voda nikdy nešla. Dodal, 
že voda sa valí po ceste a preto zateká do chalúp. Teraz si to tam ľudia vyriešili schodíkmi, zdvihli 
cestu a všetka voda ide do domov. Ján Gabriš uviedol, že minulý rok išla voda od hájovne, urobili 
rigoly, aby voda z cesty odtekala.  Mgr. Kvetoslav Navrátil dodal,  že chyba je na ceste na 
vysielač. Ing. Zita Bednáriková sa poďakovala Mgr. Ladislavovi Paličkovi a popriala mu zdravie 
a rodinnú pohodu.  Janka Filová sa informovala na IBV Pod Horou v Kľúčovom. Či prebehlo 
žrebovanie pozemkov. Prednosta úradu uviedol, že nie. Nie je podpísaná zmluva. Čakáme na 
námietky do 3. augusta a až po tomto termíne môže byť podpísaná zmluva. Budúci týždeň budú 
robiť hydrogeologické sondy našich pozemkov. Všetky žiadosti sú zaevidované. Až keď sa podpíše 
zmluva, budeme mať cenu, s ktorou sa oboznámia. Následne prejdú finančnou komisiou, mestským 
zastupiteľstvom a keď sa bude vedieť za koľko sa predáva m2, záujemcom sa cena korektne 
oznámi. Primátor mesta uviedol, že to nie je jednoduchý proces ale hlavne potrebujeme vedieť, 
kedy reálne to začne, treba si odsúhlasiť termíny so zhotoviteľom. Má to nadväznosť na to, odkedy 
budú môcť majitelia stavať. Najskôr musia byť urobené cesty a potom sa začne stavať.  
MUDr. Peter Daňo upozornil, aby to nedopadlo ako na ulici Višňovej, kde sú 3 alebo 4 pozemky 
odkúpené minimálne 12 rokov a nič sa na nich nedeje. Pozemky zarastajú burinou. Do zmlúv treba 
doplniť termíny, dokedy začať stavať, dokedy sú povinný skolaudovať. Aby nezačali stavať, keď 
bude hotová výsadba, budú hotové komunikácie. Ing. Rastislav Guga sa informoval na počet 
žiadostí. Zástupca primátora oznámil, že žiadostí je približne 90. MUDr. Peter Daňo dal do 
povedomia, že z Bruselu prídu financie, je potrebné, aby s najväčšou ostražitosťou a pozornosťou 
projektový manažér sledoval všetky výzvy, ktoré prídu a aby sa hneď reagovalo. Aby sme mohli 
hneď zareagovať. Niektoré projekty pripravené máme. Aby sme mali šancu uspieť. Treba tomuto 
venovať maximálnu pozornosť. V novinách sa píše, že internet sa bude dávať pomaly na lazy, aby 
sa minuli financie. Prednosta úradu reagoval, že taktiež financie na smart city sú uvoľnené. Viac 
by financie potešili na nový vodovod a kanalizáciu. Výzvy sledujeme. Na vodovod výzvy sú len pre 
obce s nižším počtom obyvateľov. Eva Vavrušová sa informovala na cyklotrasu medzi Kľúčovým 
a Ľuborčou, či už je podpísaná zmluva s pozemkovým fondom. Primátor mesta odpovedal, že  24. 
júla slovenský pozemkový fond zverejnil na webstránke dve zmluvy s mestom, treba ešte počkať 14 
dní, lebo až po 14 dňoch budú podpísané. Treba požiadať o ďalšie predĺženie lehoty, primátor mesta 
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predpokladá, že 20. augusta budú zmluvy zavkladované a budú na to peniaze. Potom sa už 
rozhodneme, či na jeseň pôjdeme do toho, ale pravdepodobne nie, až na budúci rok na jar. Ján 
Gabriš sa informoval na cyklotrasu pri pálenici. Primátor mesta oznámil, že vďaka tomu, že 
máme poslanca v župe, ktorý pomohol. Na začiatku bolo tvrdené, že to nepôjde, zrazu sa to pohlo. 
V prípade škôlky v Ľuborči, tam sa robí. Cyklotrasa pálenica-Lidl sú všetky administratívne veci  
zrealizované a ide sa odovzdávať stavenisko. Ďalej primátor mesta oznámil, že v mesiaci august 
bude zrejme ešte neplánované rokovanie MsZ. 
 
6. Záver 
 
Primátor mesta poďakoval poslancom a poslankyniam MsZ, prítomným občanom za účasť 
a neplánované rokovanie MsZ ukončil.  
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