
Z á p i s n i c a 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 21. marca 2012 o 17.00 hodine 

vo veľkej sále Kultúrneho centra, Ul. SNP č. 1,  Nemšová, na prízemí. 
 
  
     Rokovanie  MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. František Bagin. Na úvod privítal prítomných 
poslancov, hlavnú kontrolórku mesta, prednostku úradu, vedúcich oddelení,  riaditeľov škôl 
a prítomných spoluobčanov. 
     Konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 10 poslancov,  čím je mestské 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne 
s materiálmi. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci  Ing. Dušan Duvač a p. Stanislav Husár. 
Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková, za skrutátorov určil primátor mesta Ing. Evu 
Brandoburovú a Barboru Blažejovú. S programom rokovania boli  poslanci ako aj  verejnosť 
v dostatočne časovom predstihu oboznámený, 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.  
Na rokovanie MsZ prišli poslanci MUDr. Peter Daňo a Ján Gabriš. 
Ing. Rea vzhľadom k tomu, že nemal k bodu 6, 7 materiál, navrhol bod 7,  zaradiť ako bod 15e),  
informácie. Návrh Ing. Reu nebol schválený;  E. Vavrušová a Ing. Rea hlasovali za predložený návrh, 
piati poslanci boli proti a piati sa hlasovania zdržali.  
Ing. Moravčík navrhol z rokovania stiahnuť bod 14 e)- majetkové záležitosti:  Odpredaj pozemku 
parc. KN-C č. 1929 trvalé trávne porasty o výmere 981 m2, LV  2106, k.ú. Ľuborča, vlastníctvo 1/1 
mesto Nemšová, z dôvodu nepredloženia znaleckého posudku na rokovanie finančnej komisie. 
Návrh schválilo prítomných 11 poslancov, Ing. Rea nehlasoval. 
Na rokovanie MsZ prišiel poslanec Pavol Chmelina. 
Ing. Gabriš navrhol doplniť do programu rokovania bod 14g) – majetkové záležitosti: Zriadenie 
vecného bremena na pozemkoch parc. KN-C č. 522 a KN-C 1059, k. ú. Trenčianska Závada, 
vlastníctvo v 1/14 – ine Mesto Nemšová. 
Návrh  Ing. Gabriša bol schválený 11 poslancami, nehlasoval poslanec Ing. Rea a Pavol Chmelina. 
Po predložených pripomienkach primátor mesta dal hlasovať o takto upravenom programe rokovania. 
12 prítomných poslancov bolo za schválenie programu, Ing. Rea nehlasoval. 
 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného programu.  
 
1. Voľba návrhovej komisie 
  
     Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté  a schválené  10 hlasmi Ing. Zita 
Bednáriková a Mgr. Anna Gajdošová. Ing. Bednáriková a Mgr. Gajdošová sa hlasovania zdržali, Ing. 
Rea nehlasoval. 
 
2.  Kontrola plnenia uznesení  
     Predkladala: Ing. Nadežda Papierniková, kontrolórka mesta 
 
 Ing. Papierniková predložila na rokovanie kontrolu plnenia uznesení č. 114, č. 115, č.  116, č. 117, č. 
118, č. 120, kontrolu uznesení z 10. zasadnutia MsZ dňa 14.12.2011: č. 102, č. 103, č. 106, č. 112,  
kontrolu plnenia uznesení z 9. zasadnutia MsZ dňa 30.11.2011: č. 87, č. 88, kontrolu plnenia uznesení 
z 8. zasadnutia MsZ dňa 13.10.2011: č. 78, kontrolu plnenia uznesení zo 7. zasadnutia MsZ dňa 
28.9.2011: č. 66, č. 73 a kontrolu plnenia uznesenia č. 24 zo zasadnutia MsZ dňa 27.4.2011. 
Konštatovala, že uznesenia sa plnia a podrobná správa ku kontrole i s ďalšími pracovnými materiálmi 
sú prílohou zápisnice č. 1. 
Ing. Jurisová uviedla k predloženiu výpočtu oprávnených nákladov na jedného klienta v CSS 
Nemšová, že tieto neboli podrobne predložené aj s vysvetlením  na sociálno – zdravotnú komisiu 
z dôvodu, že k termínu zasadnutia komisie nebolo k dispozícii vyúčtovanie tepla za zariadenie. 
K dnešnému dňu boli vypracované mesačné oprávnené náklady, ktoré sú vo výške 713,-€ na jedného 



klienta. Ďalej uviedla, že na komisiu sociálno – zdravotnú bude predložená podrobná kalkulácia 
oprávnených nákladov a po jej prerokovaní bude predložená na ďalšie rokovanie MsZ. 
    
MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie správu ku kontrole plnenia uznesení. 
 
3.  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na r. 2012 – RO č. 1  
     Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca finančného a správy ms. majetku 
 
Ing. Savková predložila materiál s tým, že súčasný rozpočet mesta na r. 2012 je prebytkový. Výška 
prebytku je 66.173,-€. Rozpočtovým opatrením č. 1 dôjde k nasledovným zmenám. V časti náhodilých 
príjmoch: v mesiaci január prišli na účet mesta preplatky za plyn a za úhrady dobropisov vo výške 9. 
870,-€. V časti výdaje: v programe 1. Plánovanie, manažment a kontrola sa zvyšuje rozpočet o 3.000,-€ 
na architektonické štúdie – Územný plán mesta, tieto práce sú už vykonané, tento bol prerokovaný na 
MsZ, je zazmluvnených 18.000,-€. Program 2: Interné služby a administratíva:  bude zahrnutá do 
rozpočtu daň z príjmu, ktorú mesto musí zaplatiť z titulu odpredania 2 bytov,  odpredania nebytových 
priestorov spoločnosti ENT Centrum, MUDr. Rácovi, zámenných zmlúv  a odpredaj pozemkov vo výške 
13.006,-€. Ostatné tovary a služby: faktúra spoločnosti Winston za manažment pri projekte rekonštrukcii 
ZŠ Nemšová, je to najstaršia neuhradená faktúra. Softwarové  dovybavenie – katastrálne mapy vo výške 
1.000,-€, navyšujeme  náklady na kúrenie na ASO, plyn o 620,-€.  Program 3: Bezpečnosť, právo 
a poriadok: osvetlenie prechodov pre chodcov – mali by byť nasvietené minimálne dva vo výške 2.000,-
€. Program 5: Prostredie pre život a miestne komunikácie – zaraďujeme v rámci kapitálových výdajov 
oplotenie parku, čiastka je veľmi nízka: 5.050,-€, bude potrebné prehodnotiť rozpočet,  program 6: 
Vzdelávanie -   dovybavenie zariadenia kuchyne v ŠJ ZŠ Nemšová vo výške 2.400,-€,  program 8: kultúra 
-  dotácia pre SZZ na energie za priestory - grant na základe nájomnej zmluvy vo výške 1.017,-€ - podľa 
skutočných vyúčtovacích faktúr. V rámci prehodnocovania výdajov bolo dohodnuté, že od 1.6.2012 
nebude mesto Nemšová hradiť poplatky za bezdrôtový internet spol. TPrint. Občania, ktorý využívajú 
tieto služby, si budú  na ne prispievať, týmto sa podarilo znížiť rozpočet 4.100,-€. Ďalšie tri roky, ktoré 
má spol. TPrint zazmluvnené, mesto ušetrí ročne 8.000,-€. Dodatok č. 2 s touto spoločnosťou bol 
prerokovaný na MsZ.  Program 9: Bývanie – pre pracovníkov cez UPSVaR dorozpočtovávame 8.000,-€, 
neuhradené faktúry na 16 b. j. a 8 b. j. vo výške 8.000,-€,  oporný múr pri 16 b. j. vo výške 4.300,-€ , 
ďalej vykrytie straty – nevyplatenie príspevku za r. 2011 pre VPS m.p.o. Nemšová, z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov na účte mesta v r. 2011 vo výške 11.313,-€,  účelový príspevok na nákup vozidla 
7.037,-€ a taktiež príspevok na mzdy a odvody pre pracovníka BRO vo výške 8.500,-€, spolu za program 
9: Bývanie 42.250,-€.  Po týchto zmenách rozpočet mesta Nemšová na r. 2012 bude vyrovnaný, príjmy a 
výdaje budú rozpočtované v rovnakej výške  6.886.273,00€. 
Mgr. Gajdošová sa informovala, prečo v programe 9. Bývanie – rozvoj obcí dorozpočtovávame  čiastku 
8.000,-€ ? 
Ing. Savková odpovedala, že mesto Nemšová v zmysle uzatvorenej zmluvy s UPSVaR TN musí uhradiť 
za r. 2011 mzdy a odvody za pracovníkov.  UPSVaR TN nám na nich neprispieva plnou čiastkou. 
Mgr. Gajdošová sa informovala, koľko je takýchto pracovníkov? 
Ing. Savková povedala, že presne nevie odpovedať ale ak bude treba dodatočne predloží počet 
pracovníkov.  
Ing. Jurisová poznamenala, že v materiáloch, ktoré dostali dnes na stôl je zoznam neuhradených faktúr 
k dnešnému dňu, taktiež ako vyplynulo z požiadavky na rokovaní komisie finančnej a správy ms. majetku 
prehľad detí v MŠ a demografická krivka detí v MŠ.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto  zápisnice. 
 
MsZ Nemšová schválilo počtom hlasov 12 zmenu rozpočtu  mesta Nemšová na r. 2012 – RO č. 1 tak, že 
dôjde k zvýšeniu príjmovej časti rozpočtu mesta o čiastku 9.870,-€ a zvýšenie výdajovej časti rozpočtu 
mesta o čiastku 76.043,-€, čím rozpočet mesta bude po zmene vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti  
vo výške  6.886.273,- € ( Ing. Rea nehlasoval). 
 
4.  Návrh VZN č. .../2012 o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,   
     dieťa MŠ a na dieťa  školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 
     Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 



 
Ing. Jurisová predložila Návrh VZN č. .../2012 o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
ZUŠ, dieťa MŠ a na dieťa  školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová, ktorý  je 
vypracovaný v súlade s rozpočtom mesta Nemšová na r. 2012. V zmysle toho sa poskytne na r. 2012 
náklad na prevádzku a mzdu na jedného žiaka normatív na dieťa ,  menila sa celá VZN, v čl. 3 ods. 5, 
6 sú podmienky, keď sa dotácia nevyčerpá, musí sa vrátiť na účet mesta, akým spôsobom si MsZ 
vyhradzuje právo túto dotáciu upravovať v zmysle dane z príjmu.  Návrh bol zverejnený na úradnej 
tabuli mesta , boli podané tri pripomienky, ktoré boli vyhodnotené. Pripomienky predložili riaditeľ 
SKŠ Nemšová, riaditeľka ZŠ Nemšová a riaditeľ ZUŠ Nemšová. Pripomienky sa týkajú  len 
ekonomiky, ods. 7. Ak sa VZN schváli, prijali by sa pripomienky, rozpočet by sa navýšil o čiastku 
38.728,58€. Ďalej uviedla, že by bolo vhodné pripomienky len prehodnotiť a VZN dať v mesiaci jún 
na prerokovanie v komisiách, následne v mesiaci september zapracovať do rozpočtu mesta r. 2012.  
S pripomienkami zo strany ZŠ a ZUŠ, kedže sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, dalo by sa 
rokovať o finančných prostriedkoch – aj o znížení. Do rozpočtu mesta sa zaradila čiastka 2.400,-€ na 
dovybavenie kuchyne,  túto využíva  ZŠ Nemšová aj SKŠ Nemšová. 
Z rokovania MsZ sa ospravedlnil a odišiel poslanec S. Husár. 
Ing. Rea si osvojil návrh SKŠ Nemšová na zvýšenie dotácie , ktoré sú uvedené v pripomienkach. 
Citoval žiadosť riaditeľa SKŠ Nemšová o prehodnotenie návrhu dotácií na mzdy a prevádzku na žiaka 
pre ŠKD  pri SKŠ Nemšová a jej navýšenie o 16.199,58€. Žiadosť riaditeľa SKŠ Nemšová tvorí 
prílohu č. 3 tejto zápisnice. Ďalej navrhol, aby v čl. 3 ods. 7 výška dotácie pre ŠKD pre počet žiakov 
62, aby mohol tento klub fungovať aj pre špeciálno–vzdelávacie potreby,  z pôvodných navrhovaných 
dotácií 224,72€ zvýšiť na 486,-€, tieto pokryjú len základné potreby. 
A. Krchňávek si osvojil návrh riaditeľky ZŠ Nemšová a žiadal navýšiť dotáciu zo sumy 89,11 € na 
sumu 118, 74€. Spýtal sa, prečo je  rozdiel vo výške dotácie kde pre  ŠKD pri SKŠ Nemšová je 118, 
74€  a pre žiakov zo ZŠ Nemová 89,11 € ? Uznal investíciu pre  školskú jedáleň, aby  fungovala na 
úrovni. 
Ing. Moravčík uviedol , že na rokovaní komisie finančnej bola VZN prerokovaná , navrhovala 
nevyhovieť požiadavkám z finančného hľadiska, novým rozpočtovým opatrením bude rozpočet 
upravený, aby sa vyhovelo požiadavkám jednotlivých škôl. 
Ing. Rea upozornil, že schválili rozpočet r. 2011 prebytkový, finančných prostriedkov je dosť, peniaze 
sú občanov tohto mesta,  je na manažmente mesta, kde peniaze sú, schválili sme vrátenie projektov 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov;  my máme zodpovednosť za financie občanov tohto 
mesta. Na verejné školy je normatív 100 % na žiaka, normatív  na neštátne školy je len 88 %, financie 
v našom rozpočte sú prostriedky aj tých detí, ktoré chodia na cirkevnú školu. Zistil,  že peniaze na  
ZUŠ sme vybrali od rodičov, ale my sme im ich naspäť nevrátili. Príjem je transferovaný podľa 
vyhlášky na počty detí. Keď to nevychádza, sme povinní, poskytnúť im  finančné prostriedky.  Je aj na 
kontrolórke mesta, aby nám dala informáciu, aby vykonala kontrolu týchto zariadení kde peniaze 
dávame. Dodal, že vrátiť sa k tomuto návrhu VZN až v septembri bude neskoro. 
Ing. Duvač žiadal o vysvetlenie, prečo je taký veľký rozdiel v dotácii na mzdy a prevádzku na žiaka,  
keď školský klub pri ZŠ Nemšová má 66 detí, školský klub detí pri SKŠ Nemšová má 62 detí. 
Ing. Jurisová reagovala, že rozpočet schvaľovaný v r. 2011 bol prebytkový. Dnešný deň po schválení 
rozpočtového opatrenia č. 1 je rozpočet  vyrovnaný. Rozpočet na školské zariadenia sa napočítava 
z podielovej  dane,  napočíta sa 40 % z podielovej dane  - tie pripadnú školstvu , vydelí sa počtom detí 
vyjde koeficient a tým sa prepočítajú žiaci jednotlivých zariadení. Koeficienty sú pre obecné 
zariadenia vyššie, ako pre neštátne a cirkevné. Je to z toho dôvodu, že 12 % by si malo mesto  
ponechať na kapitálové výdavky pre obecné školstvo, preto sú výšky koeficientov pre obecné 
a neštátne cirkevné školstvo iné. Celých 40 % z podielovej dane čo je  733.000,- € je rozdelené. 
V decembri pri schvaľovaní rozpočtu boli upravené finančné čiastky pre neštátne školské zariadenia. 
Podielová daň  pre školské zariadenia je dnes vo výške  752.000,- €, čo je viac ako 40 %. Ďalej 
uviedla, že v prípade schválenia pripomienky riaditeľa SKŠ Nemšová by bola dotácia pre ŠKD  486,-
€, pre  ŠKD pri ZŠ opäť  menej a to 338,70,- €, pre školské stredisko záujmovej činnosti  ZŠ by bola 
dotácia vo výške 118,74 €.   
Ing. Čižmárik uviedol, že je rozdiel v prevádzkovaní školského klubu detí SKŠ Nemšová a ŠKD pri 
ZŠ Nemšová a to tým, že v ŠKD pri SKŠ Nemšová sa vzdelávajú aj deti so špeciálnymi výchovno – 
vzdelávacími potrebami.  Školský zákon definuje koľko detí môže byť v klube,  keď sú to deti, ktoré 



tieto potreby nemajú, na jednu vychovávateľku pripadá 25 detí, avšak do ŠKD sa prihlásili aj deti so 
špeciálnymi vzdelávacími potrebami, uviedol, že môže mať na jedného pedagóga  najviac 6  detí. 
Tento potrebuje mať vyštudovanú špeciálnu pedagogiku, takýto učiteľ je zaradený v platovej triede 
 10,  v pracovnej skupine 2, tu je rozdiel v plate, preto vychádza rozdiel požiadavky na jedného žiaka, 
ako na žiaka ŠKD pri ZŠ Nemšová. Spýtal sa, prečo mesto nezapracovalo požiadavky jednotlivých 
škôl , a zapracovalo finančné prostriedky na oplotenie,  na pracovníka BRO 8.000,-€ na 9 mesiacov, 
ktorý taktiež musí spĺňať kvalifikačné predpoklady. Po prepočte vychádza pre vychovávateľku 343,-€   
v hrubom bez odvodov, musí zaplatiť aj odvody vo výške 1,352,  ako vysvetlí svojim pedagógom, 
ktorí pracujú v školskom klube už od septembra,  že nemá na výplaty a musí čakať do septembra t. r., 
aby  im mohol doplatiť mzdu, vždy k 15.9. sa mu počty detí menia, mesačne na 2,5 pedagóga dostane 
1.161,-€  na hrubú mzdu a odvody, taktiež potrebuje financie aj na prevádzkové náklady, o ktorých 
momentálne nehovorí.  
Mgr. Mazanovská požiadala o prehodnotenie koeficienta ich školského strediska ,tak ako iné školské 
strediská na území mesta, týmto koeficientom je to v ich neprospech viac ako 5.900,- € za kalendárny 
rok. Je rada, že sa dali financie na  inventár kuchyne, je to len tretina vlastných príjmov,  ktoré mali za 
minulý kalendárny rok a neboli im poskytnuté,  takže neberú nič mimo rozpočtu mesta.   
Ing. Rea sa spýtal, ako to je s 1/3 príjmami z jedálne za minulý rok, z čoho sú? 
Mgr. Mazanovská odpovedala, že príjmy za minulý rok boli viac ako 7.000,-€, ktoré im neboli 
poskytnuté, museli ich odviesť zriaďovateľovi, sú to príjmy za prenájom telocvične, za tábor v jedálni 
bolo viac ako 5.000,- €. Keďže mali kontrolu z hygieny, žiadali o financie na jedáleň. Ešte by 
potrebovali a žiadali 500,-€ na chladničku. 
Ing. Jurisová informovala, že v minulom roku vlastné príjmy za školské zariadenia zostali na účte 
zriaďovateľa. Tento rok vlastné príjmy dostanú nasledovne : MŠ 23.000,- €,  ZUŠ 15.000,- €, školský 
klub detí vo výške 2.000,- €, školská jedáleň 11.376,- € a školské stredisko záujmovej činnosti vo 
výške 2.000,-€. Tento rok sú vlastné príjmy v rozpočte príjmom školských zariadení. 
Ing. Rea reagoval, kde sú peniaze za minulý rok, keď rozpočet bol na konci roku 2011 0,- €? 
Ing. Jurisová podotkla, že vlastné príjmy za minulý rok musí školské zariadenie odviesť na účet mesta, 
zostali na účte, mesto školskému zariadeniu príjmy vráti alebo nevráti. 
Ing. Rea povedal, že sú to príjmy, ktoré platia aj chudobní rodičia za deti. Je rád, že prednostka úradu 
prišla s novým modelom, vracajú sa peniaze tam, kde majú. Minulý rok žiadal primátora mesta,  aby 
vypracoval v zmysle nakladania s peniazmi rozpočtové opatrenie, aby bol tok financií zachytený. 
Ing. Savková podotkla, že mesto Nemšová v posledných troch rokoch realizovalo financovanie 
veľkých projektov, medzi nimi aj rekonštrukcia ZŠ a MŠ. Tieto vlastné príjmy školských zariadení 
boli použité na financovanie projektov a vylepšenie prostredia v základnej škole a v materskej škole. 
Ing. Rea dal do pozornosti, že “  tie veľké čiastky tu vytvárali aj korupciu, my sme sa na tú korupciu 
v rámci 5 % skladali. Za veľké peniaze sme opravili školu deťom. Dobrým príkladom ako sa to má 
robiť, je adekvátna základná škola v Trenčianskych Stankovciach, kde ju zrekonštruovali za oveľa 
menej financií a ponechali v triedach drevenné parkety, dokázali ich opraviť. My sme ich vytrhali. 
Žiadame z ministerstva 50.000,-€ na dvere a  kde sú tie staré dvere? Boli to peniaze mimo rozpočtu 
mesta, boli to štátne peniaze?  Nepleťme, že sme z takýchto prostriedkov niečo pre základné 
amaterské školy urobili.  Urobili sme jednu školu pre pár detí. MŠ na Ul. Kropáčiho je v dezolátnom 
stave. Taktiež  dal do pozornosti firmu Eurobuilding, ktorá projekt realizovala, nevie sa, či v rámci 
projektu kachličky mali zostať, alebo nie.“ 
MsZ 8 hlasmi neschválilo pozmeňujúci návrh Ing. Reu, ktorý navrhol zvýšiť dotáciu pre ŠKD pri SKŠ 
Nemšová z 224,72€  na 486,-€. Ing. Rea, MUDr. Daňo a E. Vavrušová hlasovali za predložený návrh. 
MsZ 6 hlasmi neschválilo pozmeňujúci návrh A. Krchňávka , ktorý navrhol dotáciu zo sumy z 89,11€ 
na 118,74€ a z  224,72 € zvýšiť na sumu 338,71€. 4 poslanci sa zdržali hlasovania ( F. Begáň, Ing. 
Bednáriková, Ing. Moravčík a Mgr. Gajdošová), Ing. Rea a Ing. Gabriš nehlasovali. 
P. Osrman sa spýtal, či sa bude hlasovať o jeho pripomienke. 
Ing. Jurisová reagovala, že pripomienky už boli vyhodnotené, a návrhy zo strany poslancov boli  
vznesené. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto  zápisnice. 
 
MsZ 7 hlasmi neschválilo návrh VZN č. .../2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
ZUŠ, dieťa MŠ a na dieťa  školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 



4 poslanci sa hlasovania zdržali ( MUDr. Daňo, A. Krchňávek, Mgr. Gajdošová a E. Vavrušová), Ing. 
Rea nehlasoval. 
 
5.  Návrh VZN č. .../2012 o odpadoch 
     Predkladá: Ing. Eva Brandoburová, odborná referentka OSSVPŽPaK 
 
Ing. Brandoburová predložila návrh VZNč. .../2012 o odpadoch. Predošlé VZN č. 37/2001 svojim 
znením nezodpovedalo podmienkam s nakladaním odpadu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov v meste Nemšová v súčasnom období. 
V predloženom návrhu dochádza k doplneniam a zmenám hlavne  v nasledovných  paragrafoch: 
§2 bod1 -vymedzenie základných pojmov doplnené písmená m – u (zber odpadov, stredisko 
triedeného zberu, množstvový zber, separovaný zber, atď.) ďalej v §3 – §4 práva a povinnosti pôvodcu 
odpadu a práva a povinnosti mesta  konkrétnejšie popísané, §7 povinnosti PO a FO disponujúcich 
nehnuteľnosťami na rekreáciu a garážami – doplnené povinnosti majiteľov garáží. §8 Povinnosti PO 
a FO oprávnených podnikať - konkrétnejšie popísané. Doplnené:§9 pravidlá zavedenia množstvového 
zberu. §11-nakladanie s drobným stavebným odpadom – doplnené množstvo, ktoré môže občan 
priviezť na zberný dvor,§12 bod 3 Nakladanie s odpadom zo záhrad a parkov – doplnený údaj 
o Regionálnom centre spracovania biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý nadobudne účinnosť po 
oznámení spôsobom obvyklým. §15  bod 1 ruší sa  povinnosť mesta rozmiestniť veľkoobjemové 
kontajnery v teritóriu mesta počas jarného a jesenného upratovania, ďalej v §15 bod 4 je doplnený 
údaj o BRO, ktorý nadobudne účinnosť po oznámení na úradnej tabuli. §17 Nakladanie 
s nebezpečnými odpadmi vložený konkrétnejší údaj, doplnené body 5,6,7,8, v §18 Zberný dvor mesta 
Nemšová –  funkcia a prevádzka zberného dvora odpadov, § 22 separovanie odpadov – doplnená 
povinnosť separovať tetrapakové obaly a intervaly zberu separovaného odpadu, §24 priestupky 
a pokuty – upravené v zmysle platnej legislatívy. Návrh VZN bol zverejnený v 15 dňovej, zákonom 
stanovenej lehote, na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. Uviedla, že k dnešnému dňu 
neboli uplatnené pripomienky.  
J. Gabriš uviedol, že pred jarným upratovaním by sme sa mali vrátiť k rozmiestneniu  kontajnerov, 
aspoň dva krát do roka. Ďalej uviedol, že znevýhodníme tých, ktorý majú žumpy, budú platiť dva krát. 
A. Krchňávek spomenul, že  na starý cintorín by sa mal dať v tomto jarnom období kontajner. Tie , 
ktoré tam sú, sú stále plné. Po jarnom upratovaní sa môžu vrátiť k 1.100 l smetným nádobám. 
Mgr. Palička reagoval, že keď bola otvorená skládka odpadu Luštek,  problém nebol. Po uzatvorení 
skládky nemáme odpad z kontajnerov kde likvidovať, zberný dvor je otvorený celoročne, občania 
stavebnú suť môžu likvidovať tu. V rozmiestnených  kontajneroch bola suť, konáre,  momentálne 
mesto nemá kde odpad vyvážať. Rozobratý nábytok odvezú pracovníci VPS. Na cintorín v Ľuborči 
a v Nemšovej sa dala 1100 l smetná nádoba, vyvážajú sa každý týždeň. Neporiadok pracovníci upracú. 
K návrhu VZN poznamenal, že je navrhovaná 1 t na domácnosť a rok – je to veľa, treba prehodnotiť 
návrh na 0,5 t na domácnosť a rok. 
Ing. Bednáriková sa spýtala, či mesto eviduje výmenu smetných nádob. V § 8 Zberný dvor jej  chýba , 
aby bolo uvedené: bezplatne  iba obyvatelia s trvalým pobytom v Nemšovej. V § 15 či by nemohlo 
byť uvedené : kontajneri rozmiestniť výnimočne, nie trvale. 
Ing. Jurisová uviedla, že v návrhu VZN je  uvedené, že na zberný dvor môžu voziť odpad len občania 
s trvalým pobytom v Nemšovej. 
Primátor mesta poznamenal, že rozmiestnenie kontajnerov je iné  v meste Trenčín a iné v našom 
meste. Do rána máme okolo kontajnerov neporiadok.  Vyložený odpad pracovníci VPS stíhajú 
odviezť, je to ekonomicky výhodnejšie. 
Mgr. Palička spomenul, že od r. 2009 sa evidencia smetných nádob robí. V prípade straty alebo 
krádeže si smetnú nádobu musí občan zaplatiť. 
A. Krchňávek sa spýtal na možnosť výmeny plechových smetných nádob  1100 l, pri internáte sú 
deravé. 
Mgr. Palička reagoval, že tieto opravuje cez pracovnú doby pracovník VPS. Snažia sa ich opravovať 
a obmieňať.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4  tejto  zápisnice. 
 
MsZ 11 hlasmi schválilo VZN č. .../2012 o odpadoch, J. Gabriš sa hlasovania zdržal. 



 
6.  Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo medzi mestom Nemšová a GEO3 Trenčín, s. r. o  
     Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Primátor mesta uviedol, že mesto Nemšová uzatvorilo 7.10.2008 so spoločnosťou GEO3 Trenčín 
Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo spracovanie dokumentácie pre majetkovoprávne usporiadanie 
k. ú. Nemšová na účely získania stavebného povolenia na stavebnú akciu „ Odkanalizovanie 
mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“. RVS VV, s. r. o. na základe Dodatku č. 2 
pristupuje ako nový účastník zmluvy k prevzatiu všetkých práv a povinností za Mesto Nemšová, 
vrátane prevzatia a úhrady doterajších aj budúcich finančných závúzkov zo Zmluvy o dielo, pričom 
výsledok diela hodlá použiť pre svoje potreby – ako podklady pre projekty, ktorými sa uchádza 
o získanie  finančných prostriedkov z EU. Spoločnosť RVS VV, s. r. o. sa stáva novým dlžníkom 
a splní za objednávateľov peňažný závazok vyplývajúci zo Zmlúv o dielo: medzi obcou Horné Srnie 
a GEO3 Trenčín, obcou Horná Súča a SGT Trenčín, obcou Dolná Súča a GEO3 Trenčín, obcou 
Hrabovka a GEO3 Trenčín a obcou Skalka nad Váhom a SGT Trenčín. Dodatky č. 2 k Zmluvám budú 
podpísané konateľmi spoločnosti RVS VV, s. r. o.,  t. j. Ing. Františkom Baginom a ďalším konateľom 
spoločnosti. 
Ing. Rea uviedol, že nie je v dôvodovej správe odôvodnené, na akú výšku je toto dielo zmluvne 
ohodnotené. Spýtal sa čo je dodatok č. 1 a zmluva? Chce odpoveď od kontrolóky mesta, keď má MsZ 
schvaľovať dodatok č. 2. Prečo máme schvaľovať niečo za Horné Srnie, Hornú Súču a spol.? 
V Hornom Srní to bola suma cca 60.000,-€, koľko to bude v Nemšovej. Prenesie sa to na RVS VV, a z 
RVS VV na mesto, keďže mesto je vlastníkom 99% spoločnosti. Chcel vysvetlenie k tejto 
problematike od primátora mesta.  
Primátor mesta reagoval, že nebol pri zakladaní spoločnosti, preto je na rokovaní JUDr. Lacková, aby 
podala k tomuto vysvetlenie. 
JUDr. Lacková uviedla, že mesto Nemšová uzatvorilo zmluvu o dielo v r. 2008 so spoločnosťou  GEO 
3 Trenčín, predmetom zmluvy bolo spracovanie dokumentácie pre majetkovoprávne vysporiadanie –
identifikácie vlastníkov dotknutého územia. V Dodatku č. 1 z r. 2009 bol zhotoviteľom diela 
dohodnutý termínovník dodávok diela a termínovník splátok diela,  na základe dnešného dodatku, 
ktorý je predložený na rokovanie,  preberá v zmysle zákona všetky práva a záväzky za mesto Nemšová 
spoločnosť  RVS VV. Obce sú spoločníkmi RVS VV, za spoločnosť vždy podpisuje zástupca mesta 
Nemšová a jeden z konateľov, spolu sú štyria. V Dodatku č. 2 teda preberá RVS všetky záväzky za 
mesto Nemšová. Do budúcna by spoločnosť získala pre mesto Nemšová finančné prostriedky na 
projekty. Suma v zmluve o dielo bola dohodnutá spolu s DPH  2.314.550,-Sk. Dielo sa odovzdáva 
postupne. RVS je samostatný právny subjekt. 
Ing. Papierniková reagovala, že pripravuje Ing. Reovi odpoveď na túto problematiku. V r. 2008 
podpísali všetky obce a taktiež mesto Nemšová zmluvy o dielo. Na mesto Nemšová prislúcha suma  
cca 65.000,- € bez DPH, na projekčné práce, zameriavacie geodetické práce. Projekt neprešiel. Firma 
sa snaží získať prostriedky na realizáciu projektu. Projekčné firmy si nárokujú  svoju účasť na 
projekte. RVS spláca čiastočne formou DPH za faktúry GEO3- ke  Trenčín a SGT Trenčín, je to 
v rozpore s platnou zmluvou. Platná zmluva hovorí o záväzku mesta Nemšová a obcí voči GEO 3 
a SGT. Týmto navrhnutým dodatkom č.2, by záväzok namiesto mesta Nemšová a jednotlivých obcí  
prevzala RVS VV, konkrétne mesto Nemšová  vo výške  64.562,17 -€ bez DPH. Podobne obce Horné 
Srnie, Hrabovka, Dolná Súča, Horná Súča a Skalka nad Váhom v priemere  od 64.000,-  až 65.500,- €. 
JUDr. Lacková uviedla, že s týmto dodatkom súhlasí aj GEO 3 Trenčín, je to trojdohoda. 
MUDr. Daňo sa spýtal, či všetky dlžoby všetkých obcí prejdú na spoločnosť RVS VV? Poznamenal,  
že mesto Nemšová je 99 % vlastníkom tejto spoločnosti.  
Primátor odpovedal, že áno. 
MUDr. Daňo sa pýtal: „ že či chceme tento dodatok podpísať.  Ja za toto nikdy nezahlasujem. Ostatné 
obce budú mimo obliga a dlh zostane mestu Nemšová.“ 
JUDr. Lacková uviedla, že  dlh je mesta Nemšová. Je vypracovaný splátkový kalendár až do r. 2015. 
Ing. Rea povedal, že v spoločenskej zmluve je uvedené, že stratu na 90 % nebude znášať mesto. RVS 
VV vznikla predložením dokumentov za mesto Nemšová do obchodného registra spáchaním trestného 
činu bývalého primátora Mindára. Bol vyšetrovaný, no napokon to bolo premlčané. To je prvý krok. 
Prijali ste uznesenie, toto  bolo potrebné od všetkých členov podať na register. Všetky uznesenia 



z obcí boli od starostov v súlade, iba p. Mindár predložil do obchodného registra sfalšované uznesenie. 
Tým spáchal trestný čin, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, už je to stará vec. Princíp  RVS 
bol založený  na základe spáchania trestného činu bývalého primátora Mindára.  Prevedieme to na 
RVS,  minulý rok bola v strate, keď bude v zisku cca 70.000,-€ , súčet bude 0,- €. V r. 2013 má 
splácať cca 300.000,- €. V našom  rozpočte je na prerozdelenie cca 60.000,-  - 80.000,- €.   RVS to 
nebude schopná zaplatiť, budeme ju musieť sanovať?  
P. Chmelina  reagoval,  za čo  firmy GEO3 Trenčín a SGT pýtajú  peniaze? Projekt neprešiel preto, 
lebo neboli vyporiadané pozemky, neboli doložené na ministerstve, neboli včas vysporiadané, preto 
projekt skrachoval a my im máme dať peniaze. 
Ing. Babál informoval, že v poslednej výzve v rámci operačného programu bol projekt  vypracovaný 
a podaný správne, avšak ministerstvo životného prostredia SR pre nedostatok financií projekt 
neschválilo. Projekt bol dobre hodnotený.  
Ing. Duvač poznamenal, keďže neboli vysporiadané pozemky do podania projektov  je potrebné 
vstúpiť do obchodných vzťahov, projekčné firmy sa zaviazali , že to bude splnené a nebolo, mala by 
byť snaha faktúrované sumy ponížiť. 
Ing. Rea z dôvodu závažnosti riešenia dal návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania, prešlo to 
komisiou finančnou a stavebnou a potom predložené na rokovanie MsZ. Nech sa skontrolujú zmluvy, 
termíny predĺženia prác, nech to prebehne riadnym pripomienkovým konaním. 
Ing. Bednáriková poznamenala, že o dodatku č. 1 auditorky mesta vedeli a súhlasili, že sa práce budú 
fakturovať na RVS VV, potvrdili, že účtovanie je správne a mesto o tomto vedelo. 
Ing. Duvač reagoval, že pokiaľ to v zmluve bolo, čo sa týka vyporiadania majetkov, mala to firma 
splniť, keďže projekt padol z tohto dôvodu, malo sa ísť po tom, je to veľmi závažný nedostatok. 
JUDr. Lacková uviedla, že hlavná zmluva bola z r. 2008, v r. 2009 bol podpísaný dodatok. Termín 
odovzdania diela v r. 2014, s mesačnými splátkami. Samotná zmluva platí do r. 2014. S novým 
dodatkom RVS VV súhlasila s prevzatím záväzkov,  predĺžila sa lehota plnenia do r. 2015. 
Ing. Savková uviedla, že sa riešila situácia mesta Nemšová. Faktúry budú na RVS, možnosť odpočtu 
DPH. Bola snaha ako pomôcť mestu aby sa vyhlo plateniu, riešilo sa iba mesto Nemšová, nie ostatné 
obce. 
Ing. Bednáriková odpovedala, že tento systém sa stornoval. 
Ing. Duvač dodal, že chce chrániť RVS VV. Mohli sa dostať do omylu, aby sa aj mesto nedostalo do 
problémov, aby bol projekt priechodný, no nie zo závažných nedostatkov. 
Ing. Moravčík sa spýtal, či bol Dodatok č. 1 schvaľovaný na MsZ a či bol posudzovaný aj v komisii 
finančnej? 
Ing. Savková povedala, že  Dodatok č. 1 vo finančnej komisii prerokovaný nebol. 
MUDr. Daňo  sa spýtal, či rozkalkulované sumy sú aj pre ostatné obce konečné a či bolo dielo 
jednotlivými firmami ukončené? 
JUDr. Lacková uviedla, že sú konečné, vykonané práce sa postupne odovzdávajú, podľa termínov v 
zmluve. 
Ing. Babál uviedol, že v prílohe č. 1 sú popísané časti diela aj s termínmi, je uvedená aj suma diela. 
Pre Nemšovú je to 1.428,57€, celkom pre mesto Nemšová 64.562,17-€ . Doteraz vyfakturované 
24.571,41€ a k 31.12. boli uhradené geodetické  práce vo výške 6.000,-€. 
Ing. Rea sa spýtal, na koho je vystavená faktúra? 
Ing. Babál odpovedal, že na  mesto Nemšová. 
Ing. Rea podotkol, že táto faktúra nie je v zozname neuhradených faktúr nikde uvedená. 
Ing. Babál poopravil, že táto faktúra bola vystavená priamo na RVS VV, s. r. o. 
MUDr. Daňo sa spýtal riaditeľa RVS VV, prečo chce pristúpiť na takéto riešenie, akú to má pre RVS 
VV výhodu, prečo chce prevziať záväzky za všetky obce, odkiaľ na to vezmú peniaze. 
Ing. Babál reagoval, že bude vypracovaný dlhodobý splátkový kalendár, bude to hradiť RVS VV aj z 
obce, pretože sú členmi, spoločníkmi.  
MUDr. Daňo sa spýtal, odkiaľ má RVS VV príjmy? 
Ing. Babál uviedol, že príjmy budú z vodného a stočného, vytvorí zisk. Taktiež má pripravený projekt 
a zo zisku bude platiť záväzky. 
MUDr. Daňo sa spýtal, či budú zvyšovať cenu za vodné a stočné? 
Ing. Babál odpovedal, že nie. 
MUDr. Daňo sa ďalej spýtal, aký zisk RVS vytvorí ročne pri týchto cenách za vodné a stočné? 



Ing. Babál uviedol, že zisk je teraz minimálny, platby budú až od 1.1.2013, podľa zmluvy. 
MUDr. Daňo sa ďalej spýtal,  ako vidia časový horizont splatenia záväzkov. 
Ing. Babál uviedol, že splácanie je na obdobie 5 rokov, týka sa záväzkov oboch subjektov. Bolo to 
prejednané so všetkými konateľmi a spoločníkmi, na základe toho bol vypracovaný tento dodatok. 
MUDr. Daňo poznamenal, že zo strany obcí je to logické, zbavia sa záväzkov. 
Ing. Bednáriková uviedla, že záväzok je na meste. 
Ing. Rea povedal, že  na meste nemôže byť. 
MUDr. Daňo uviedol, že každá obec má záväzok približne v rovnakej výške. 
Primátor mesta prešiel k bodu 7 z dôvodu dovysvetlenia. 
Ing. Rea reagoval, či budú rokovať o dvoch bodoch naraz. 
Primátor mesta sa spýtal, aký dopad to bude mať na jednotkovú cenu? 
Ing. Babál uviedol, že 2,5 r. sa bude splácať. 
Ing. Rea uviedol, že jediný príjem je z vodného a stočného a toto zaplatia občania. 
Ing. Babál dodal, že musia tvoriť fond opráv, potrebné na prevádzku. Realizáciou diela znížia objem 
nákupu pitnej vody od TVS Trenčín. 
A. Krchňávek sa spýtal, aký to bude mať dopad, keď sa to stiahne z rokovania. 
Ing. Rea odpovedal, že budú mať presné informácie. 
MUDr. Daňo sa pridal, že v uvedených materiáloch sa ťažko zorientujú. 
J. Gabriš podotkol, aby boli v nákladoch zahrnuté náklady aj za projektové dokumentácie. 
MsZ 11 hlasmi schválilo návrh Ing. Reu o stiahnutie predmetného bodu z rokovania. 
Ing. Bednáriková sa hlasovania zdržala. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto  zápisnice. 
 
7. Informácia o stavbe : Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie 
      Predkladal: Ing. Bohuš Babál, riaditeľ RVS VV, s. r. o.  
   
Ing. Babál, riaditeľ RVS VV, s.r.o. predložil informáciu o stavbe „Prepojenie vodovodov Nemšová – 
Horné Srnie“ Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bola spracovaná Ing. Jurajom 
Sedláčkom vo februári 2010. Stavebník Mesto Nemšová požiadalo o povolenie uskutočniť túto vodnú 
stavbu.Povolenie bolo vydané 2.2.2011.Z dôvodu neposkytnutia finančných prostriedkov 
z Environmentálneho fondu pre Mesto Nemšová, práva a povinnosti stavebníka prevzala RVS VV, 
s.r.o. na základe Rozhodnutia OÚŽP v Trenčíne z 5.12.2011 o zmene stavebníka, po vydaní tohto 
rozhodnutia začala RVS VV, s.r.o. s prípravou stavby. Dodávateľom stavby bude RVS VV, s.r.o. 
Prípravné práce boli predmetom rokovaní na pracovných stretnutiach spoločníkov spoločnosti. Bolo 
odsúhlasené vybavovanie povolení na realizáciu stavby.Stavba zabezpečí prepojenie vodovodných 
systémov obce Horné Srnie a Nemšová a umožní tak dodávku pitnej vody v množstve cca 7 litrov/sek. 
z vodného zdroja „Stará rieka“ v Hornom Srní. Potrubie bude križovať rieku Vlára zhybkou v km 
0,519 – 0,552 pod dnom rieky a ochrannú hrádzu.Na trase budú vybudované 4 armatúrne šachty. Boli 
vytýčené všetky podzemné vedenia a rokovania s vlastníkmi, resp. užívateľmi pozemkov.Trasa 
vodovodu bude vedená súbežne s jestvujúcim kanalizačným zberačom z Horného Srnia v ochrannom 
pásme kanalizačného zberača. Objemový rozpočet stavby v EUR bez DPH  116.930.Rozpočet stavby 
podľa projektovej dokumentácie spracovaný projektantom je 225.680,47 EUR bez DPH. V rozpočte 
nie sú zahrnuté náklady na projektovú dokumentáciu, právne služby, zameranie skutočného stavu, 
vyhotovenie prevádzkového poriadku, jednorazové náhrady za zriadenie vecného bremena, náklady na 
vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy. Realizácia stavby je 
marec – jún 2012, kolaudácia do 15. júla 2012. Po realizácii stavby bude zabezpečená dodávka pitnej 
vody z vodného zdroja, ktorý je v správe RVS VV, s.r.o. Voda z vodného zdroja je s nízkym obsahom 
dusičnanov (5-7 mg/l). Stavbou sa zabezpečí dodávka vody pre aglomeráciu z iného nezávislého 
vodného zdroja. Výhľadovo bude možné zabezpečiť prepojenie vodovodu aj do miestnej časti 
Ľuborča.Súčasný stav: spotreba pitnej vody pre Nemšovú – centrum ročne 270.000 m3 = 740 m3 /deň, 
t.j. 8,6 l/s. Toto množstvo je dodávané od TVS a.s. ako distribučná voda medzi vodárenskými 
spoločnosťami. Distribučná cena od 1.1.2012 je 0,60 EUR/m3. Spotreba vody pre Horné Srnie je 
109.500 m3 = 300 m3 /deň, t.j. 3,47 l/s. Voda je dodávaná z vodného zdroja „Stará rieka“, ktorý je 
v správe RVS VV, s.r.o. Povolené čerpanie z vodného zdroja „Stará rieka“ je 14 l/s. Vzhľadom na 
akumuláciu vodojemu v Hornom Srní 2 x 250 m3 a vykrytie špičkových odberov + rezerva, poruchy, 



výpadky prúdu a pod., predpokladáme reálne využitie pre Nemšovú 7 l/s, to predstavuje 220.700 m3 . 
O uvedené množstvo vody bude znížený náklad na nákup od TVS, t.j. 220.700 x 0,60 = 132.420 EUR. 
Naďalej bude však potrebné pri vykrývaní špičkových odberov nákup pitnej vody od TVS v množstve 
2 l/sek. Spolu zvýšené náklady na 220.700 m3 predstavujú 73.493 EUR. Ročná úspora predstavuje 
58.927 EUR. Realizáciou tejto stavby sa výrazne vylepší hospodárenie spoločnosti. 
MUDr. Daňo uviedol, keďže mesto Nemšová je majoritný vlastník,  k projektu sa malo MsZ vyjadriť  
cca 1 rok dozadu, kalkulácia je v poriadku, avšak predložená až teraz. 
Ing. Babál dodal, že stavba bola pripravovaná už v r. 2010. Bolo vydané rozhodnutie o umiestnení 
stavby, mesto prevzalo povinnosti stavebníka. Mesto  požiadalo o prostriedky z environmentálneho 
fondu, no nezískalo ich. Investorstvo na základe žiadosti o zmene stavebníka prevzala RVS VV. 
Stavbu chceli uskutočňovať z tržieb vodného a stočného, pretože mesto financie nemalo. Čím skôr sa 
stavba zrealizuje, RVS VV bude mať vlastnú vodu, s menšími nákladmi.  RVS VV  chce stavbu 
zrealizovať. 
MUDr. Daňo podotkol, že  chronológia udalostí sa mala  udiať skôr, možno nebol na rokovaní MsZ, 
možno by boli iné ceny v kalkuláciách. 
Ing. Duvač reagoval, že to bolo predmetom rokovania MsZ, vtedy bolo deklarované, že bude stačiť 
nižší počet pracovníkov, čo sa jemu nepozdávalo.  
MUDr. Daňo sa spýtal, či bolo toto bodom rokovania MsZ - k projektu prepojenia. 
Ing. Babál dodal, že bola vypísaná súťaž na dodávateľa prác na túto akciu, organizovalo ju mesto, 
ponuky boli od 8 dodávateľov, víťazom bola firma, ktorá ponúkala sumu 247.071,- € s DPH. 
Investorom bolo mesto Nemšová. RVS VV prevzala práva a povinnosti na seba. 
Ing. Rea dodal, že k rokovaniu treba doložiť uznesenie MsZ , kedy bola stavba schválená. Uznesenie 
MsZ kedy bola stavba z mesta delegovaná na RVS VV. Je tu dilema, keď mesto takúto akciu začalo, v 
základoch 200. 000,- € a viac. Či je také uznesenie z MsZ. 
P. Chmelina poznamenal, že schválené v MsZ to byť muselo, že mesto bude investorom. Bez toho by 
sa projekt nepodával. RVS VV je samostatný právny subjekt, môže rozhodovať samostatne. 
Ing. Rea dodal, že mesto na to vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu mesta. 
Primátor mesta sa informoval, koľko to bude obnášať financií? 
Ing. Babál uviedol, že v kalkulácii je uvedená čiastka na stavbu 116.930,-€. Niektoré práce by si 
vykonali vlastnými pracovníkmi. Požiadal poslancov, aby vzali na vedomie, že táto stavba je dôležitá 
pre každého odberateľa vody, aby túto stavbu podporili. 
Primátor mesta sa informoval, prečo bola rozdielna vysúťažená cena? 
P. Chmelina dodal, že prečo by mal na toto odpovedať riaditeľ RVS VV, keď súťažilo mesto? 
Ing. Babál uviedol, že najlacnejšia ponuka, ktorú mesto neakceptovalo, bola od firmy HS z Turzovky 
vo výške 133.290,-€. RVS VV by stavbu za túto cenu postavila, návratnosť stavby je 2,5 roka. 
J. Gabriš sa informoval, koľko budú ostatné náklady? 
Ing. Babál poznamenal, že toto sú náklady , ktoré neboli v rozpočte zahrnuté, sú z projektu. Vlastníci 
pozemkov prisľúbili, že nebudú chcieť náhradu za položenie vodovodného potrubia, ide v ochrannom 
pásme kanalizačného zberača. Toto tam je  od r. 1986. 
Ing. Duvač dodal, že túto iniciatívu RVS VV treba  privítať, má smolu, že sú tam záväzky. Je to  
perfektné riešenie, ktoré má pomôcť občanom mesta. 
Ing. Rea navrhol, aby bola ukončená diskusia. Za 3 roky sa nám investícia vráti, voda na štvrtý rok by  
mala byť lacnejšia, ale nebude,  síce bude kvalitnejšia. 
Ing. Duvač sa spýtal, že keď sa voda udrží na tejto cenovej úrovni, a ostatné všetko bude stúpať, tak 
bude lacnejšia alebo nie? 
Ing. Babál podotkol, že TVS zvýšila cenu za dodávku vody, ale RVS VV za 2 roky cenu stočného 
nezvýšili. V minulom roku museli fakturačnú cenu upraviť na tú, ktorú mali schválenú URSO –om. 
Nevychádzalo im hospodárenie. Chcú, aby vodovody boli v dobrom stave, taktiež chcú urobiť prepoj 
do Ľuborče. Zrealizovaním stavby budú mať vlastnú vodu. 
P. Chmelina poznamenal, že Ing. Rea na rokovaní MsZ v minulom roku  riaditeľovi RVS VV stále 
kládol otázky. 
Ing. Rea požiadal, aby RVS VV predložila hospodársky výsledok za rok 2011. 
Ing. Bednáriková odpovedala cca 1.500,-€. 
MsZ  zobralo predloženú informáciu na vedomie. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto  zápisnice. 



 
Primátor mesta vyhlásil 10 minútovú prestávku. 
 
8. Návrh Zásad nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí  
    Predkladala: Mgr. Beáta Belková, vedúca OSSVŽPaR 
 
Mgr. Belková predložila na základe zmien platnej legislatívy pre oblasť sociálnych vecí v podmienkach 
samosprávy  Návrh Zásad nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí. Uviedla, že 
v článkoch 4, 5, 6, 7 boli doplnené podmienky poskytovania sociálnej výpomoci, v článku 5 ods.5 sa 
stanovil vek /80, 85 a viac/, pri ktorom sa poskytne príspevok pri životných jubileách, v článku 7 ods.3 
sa doplnili limity a výšky príspevku na spoločné stravovanie pre sociálne odkázaných občanov. Návrh 
bol predložený na rokovanie komisie sociálno-zdravotnej dňa 14. marca 2012, ktorá ho zobrala na 
vedomie a odporučila na schválenie MsZ Nemšová dňa 21. marca 2012.   
Ing. Rea poznamenal, že mesto môže v zmysle zákona č. 369/1990 v znení neskorších zmien a 
doplnkov poskytovať dávky, ale musí to byť rozhodnutím. Zo zákona o sociálnej pomoci máme 
povinnosť prijať VZN. Na základe VZN si môžeme podať žiadosť o dotácie. Bolo to do konca 
augusta, teraz máme zálohu na dva mesiace. O dotáciu musíme požiadať do konca marca. Je to delikt 
a priestupok, keď sa to nevykonalo. Ďalej je uvedené, že mesto poskytuje jednorázové finančné dávky,  
do 70,-€ môže poskytnúť primátor mesta a nad 70,- komisia. 
MUDr. Daňo uviedol, že primátor rozhoduje od 0 – 70,-€ a od 0- 170,-€ rozhoduje komisia. 
Ing. Rea poznamenal, že nič sme nevyriešili novými zásadami. Môžeme používať staré zásady. Máme 
povinnosti, a to prijatím VZN. Kedže VZN nemáme, nemôžeme požiadať o dotáciu do konca marca. 
Do konca augusta požiadame o dotáciu pre r. 2012. CSS bude fungovať iba zo zálohy, nevieme, či to 
budeme môcť zúčtovať. V CSS prevádzkujeme štyri druhy služieb, zákon je od r. 2008 platný, neviem 
či máme registráciu. Mali by sme prevádzkovať to, čo máme registrované. Tak, ako máme z 
podielových daní; výpočet je podľa rovnakého vzorca pre školské zariadenia,  máme vyčlenené 
financie na cca 600 obyvateľov. 5 % by malo byť na sociálne veci, účelovo užiť na sociálne veci. 
Použili sme možno 1 %. Poskytovanie sociálnych služieb máme poskytovať na základe zmluvy 
s Diecéznou charitou, robíme to s dvoma pracovníčkami. Majú veľa výkonov. Všetky dediny v okolí 
majú opatrovateľskú službu, len mesto Nemšová ju nemá.V tejto oblasti sme pozadu a porušili sme 
zákon a je na to sankciu“. 
Mgr. Gajdošová podotkla, že  zásady sú platné 10 rokov, bola požiadavka zo SKŠ Nemšová 
o príspevok na cestovné. Boli doplnené podmienky poskytnutia. Z tohto dôvodu sa Zásady upravili. 
Pracovníčka robí sociálne veci  popri matrike, sociálna práca by si zaslúžila pracovníčku. Sociálna 
komisa pripravuje návrh VZN, riešili  sociálne služby, opatrovateľskú službu. Na komisii bol riaditeľ 
Diecéznej charity, k záveru ešte nedospeli. 
Ing. Jurisová uviedla, že problematika sociálnych služieb nie je jednoduchá, mesto Návrh VZN 
pripravuje. Nemá informáciu, že VZN má byť do konca marca. 
Ing. Rea dodal, že nemáme právo vyberať peniaze od ľudí a vyberáme ich v rozpore so zákonom. 
Ing. Jurisová uviedla, že zásady sú týmto návrhom dokonalejšie, nie všetky finančné prostriedky sa 
musia dávať formou rozhodnutia, napr. životné jubileá. VZN sa pripravuje na komisiu sociálno –
zdravotnú. Následne mesto požiada o finančné  prostriedky na r. 2012, ktoré sa napočítavajú 
z oprávnených nákladov r. 2011. Mesto Nemšová má riadne zaregistrované tri druhy poskytovania 
sociálnych služieb: núdzové bývanie, útulok a zariadenie sociálnych služieb pre seniorov. 
Mudr. Daňo sa spýtal, prečo sa nežiadalo na ostatné tri? 
Ing. Jurisová reagovala, že  klienti  v dvoch zariadeniach nevyhovujú podmienkam pre zariadenia. 
Mesto na tieto nikdy nedostávalo financie, ani nemôže žiadať. Keď bude mať klientov, bude môcť 
žiadať. Do konca marca tento rok,  je výnimka. Prišli sme do zložitej situácie, VZN nenapíšeme za 2 
týždne. Pri jeho tvorbe sa začala komisia rozprávať aj o opatrovateľskej službe, bola tam riaditeľka 
CSS, riaditeľ Diecéznej charity. 
Ing. Rea uviedol, že v Zásadách máme uvedené zákony – o pomoci v hmotnej núdzi, na ktoré sa 
vzťahuje zákon o správnom konaní, nemáme to v návrhu Zásad uvedené. Nedávajme tam tieto zákony.  
Ing. Jurisová dodala, že komisia žiadala o iný úväzok ako je teraz sociálny pracovník, pracovníčka na 
správnom oddelení  robí rôznorodú prácu. 
Ing. Rea poznamenal, že má nejaký návrh v interpelácii v oblasti školstva aj o sociálnych službách. 



Primátor mesta požiadal Ing. Reu, aby návrh predložil, aby sa uznesenie upravilo. 
Ing. Jurisová dodala, že zákony sa môžu vyškrtnúť a dať na schválenie, to je návrh. 
MUDr. Daňo sa spýtal, či sú niektoré články proti dikcii zákona? 
Ing. Rea dodal, že nemôžeme niečo prijať, čo zákon neumožňuje. Môžu sa zo zásad vyhodiť zákony 
a návrh  prijať. 
Primátor mesta dodal, že návrh si môže niektorý poslanec osvojiť a následne návrh prijať.   
Mgr. Gajdošová poznamenala, že návrh si osvojí. 
Ing. Papierniková dodala, že ak sa vyhodia zákony, ktoré sú uvedené v hlavičke zásad, sú uvedené aj 
v článku 7, kde je zákon citovaný. 
Mgr. Gajdošová dodala, že pri rozhodovaní o výške, budú musieť vždy pozerať do zákona o životnom 
minime. 
Ing. Gabriš dal návrh na stiahnutie návrhu Zásad z rokovania MsZ na ďalšie prepracovanie s tým, že 
sa predloží  na neplánované MsZ. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 7 tejto  zápisnice. 
MsZ 8 hlasmi stiahli z rokovania návrh Zásad nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti 
sociálnych vecí. 
  
Občianka mesta M. Sokolová sa spýtala, či má mesto Nemšová sociálne byty pre tých, ktorí sa stali 
bezdomovcami. Jej rodina poskytla bývanie na chatke na bočkoch rodine p. Horného. Žiada, aby 
mesto tejto rodine pomohla s bývaním. 
Primátor mesta upresnil problematiku uvedenej rodiny, predali nielen byt ale i rodinný dom. 
Ing. Rea uviedol, že nebude sa môcť prijať ani do sociálneho zariadenia, pretože sa bude šetriť jeho 
majetok 5 r. spätne v zmysle zákona.  
 
9. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Nemšová 
    Predladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
    Ing. Jurisová predložila návrh rokovacieho poriadku MsZ na základe uznesenia zo 14.12.2011a 
v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Doteraz platný nie je v rozpore so zákonom. Mení sa v časti 
10, procesné postupy, časť 8 , 9.  Dodala, že  všetky nové časti sú podčiarknuté, ostatné veci sa 
v podstate nemenia. MsZ bude musieť viesť nejaký poslanec MsZ , môže to byť najstarší poslanec. 
A. Krchňávek uviedol, že ten , ktorý to vyrekonštruoval, tu nie je. 
P. Chmelina uviedol, že rokovací poriadok je pre nich. 
J. Gabriš navrhol, či sa nevrátia k pracovným poradám, problematika sa predebatuje tam a nemusí sa 
dlho rokovať na MsZ. 
Ing. Rea poznamenal, že z pracovných porád vznikli nezákonné veci.   
Ing. Jurisová dodala, že v článku 8 , ods. 8.8 je uvedené, že primátor ak zváži a je potreba, môže 
zvolať pracovnú poradu poslancov. 
J. Gabriš dodal, že v prípade prerokovania VZN by to bolo prospešné. 
Ing. Bednáriková navrhla, aby vedenie rokovania MsZ neviedol najstarší poslanec. 
Ing. Jurisová dodala, že môže vzniknúť situácia, že primátor stratí možnosť viesťMsZ, zástupca bude 
na dovolenke. 
Primátor mesta dodal, že sa môže  sám pripraviť o túto možnosť neudelením slova poslancovi. 
MsZ 10  hlasmi schválilo návrh Rokovacieho poriadku MsZ Nemšová, Ing. Duvač a Ing. Rea sa 
hlasovania zdržali. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 8 tejto  zápisnice. 
 
 
 10. Návrh na prevádzkovanie Regionálneho centra BRO v meste Nemšová 
       Predkladá: projektový manažér 
 
      Ing. Brandobur predložil  návrh na prevádzkovanie Regionálneho centra BRO v meste Nemšová. 
Uviedol, že Mesto Nemšová môže riešiť prevádzkovanie BRO vo vlastnej réžii za predpokladu 
vyčlenenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta na spustenie prevádzky. Výška čiastky však 
bude závisieť od rozsahu spracovávania BRO v rámci regiónu a finančnej zdatnosti obcí zapojených 



do separácie. Stav projektu po realizácii neobsahuje podrobne rozpracovanú príjmovú časť po spustení 
BRO do prevádzky a v projekte nie sú riešené príjmy za poskytovanie služby spracovania BRO  
pridruženým obciam regiónu. Výška príjmov je preto v rovine predpokladaného odhadu a bude 
závisieť tiež od záujmu verejnosti o odkúpenie výsledného produktu fermentácie a objemu 
vyseparovaných častí odpadu ako druhotných surovín pri spracovaní BRO. Náklady na prevádzku 
RCZ BRO v meste Nemšová možno čiastočne pokryť i presunom financií ušetrených v rozpočte 
mesta, ktoré boli vyčlenené na platby za likvidáciu a skládkovanie komunálneho odpadu. Biologicky 
rozložiteľný odpad tvorí takmer 30 až 60 % objemu odpadu produkovaného domácnosťou. Vo väčšine 
prípadov končí v smetných nádobách určených na zmesový komunálny odpad a následne na skládke. 
Mesto Nemšová zaplatilo v roku 2011 za zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu  skládkovaním 
51 247,63 EUR/rok a za odpad vo veľkoobjemových kontajneroch  10 066,74 EUR/rok. Pri 30 % 
úspore zneškodňovania odpadu možno predpokladať  úsporu 15 374,29 EUR za tuhý komunálny 
odpad a úsporu 3 020,02 EUR za odpad vo veľkoobjemových kontajneroch, ktorý je možné spracovať 
v RCZ BRO. Spolu to predstavuje čiastku takmer 18 394,31 EUR/rok. Ďalej predložil dve varianty: 
1.variant: Mesto Nemšová v riešení prevádzkovania BRO môže situáciu udržateľnosti riešiť v 
spolupráci s  VPS m.p.o., mesta Nemšová. V rámci projektu a jeho prípravy bola rozpracovaná 
organizačná a personálna štúdia s návrhom na prevádzkovanie RCZ BRO začleneného pod správu 
VPS, m.p.o. Cieľom tohto materiálu bolo znížiť nákladovosť v časti personálneho obsadenia, 
režijných nákladov a zvýšenia produktivity a kvality poskytovaných služieb mesta. Problémom tohto 
riešenia je otázka personálneho obsadenia, nakoľko súčasný počet zamestnancov je nepostačujúci. 
Prevádzkovanie RCZ BRO v meste Nemšová prostredníctvom VPS m.p.o., musí byť riešené 
zmluvným vzťahom, ktorému predchádza schvaľovací proces na MŽP SR.  Vo výdajoch k projektu 
BRO v správe VPS m.p.o., možno predpokladať zníženie  zaťažiteľnosti rozpočtu mesta na udržanie 
projektu v časti mzdových výdavkov a režijných výdavkov, nakoľko by pre potreby realizácie 
separácie BRO boli využívaní zamestnanci VPS m.p.o.. 2. variant: Mesto Nemšová môže riešiť 
udržateľnosť projektu i spôsobom prenájmu RCZ BRO 3.osobe s tým, že táto bude vykonávať všetky 
činnosti pri separácii BRO za mesto s podmienkou, že nesmie na projekte produkovať zisk a musí 
preukázať, že zakúpená technika bola použitá len na ten konkrétny  účel. Tieto podmienky stanovuje 
zmluva o NFP. Prenájom sa rieši zmluvným vzťahom, pričom zmluve predchádza realizácia verejného 
obstarávania a schvaľovací proces zmeny projektu v používaní na MŽP SR. V tomto prípade mestu 
odpadajú akékoľvek náklady na prevádzkovanie RCZ BRO, no je nevyhnutná dôsledná kontrola stavu 
zo strany mesta tak, aby nedošlo k porušeniu zmluvných podmienok o poskytnutí NFP a k takému 
využitiu a zaťaženiu technologických zariadení, ktoré by nemalo za následok ich zničenie. Poskytnutie 
služby 3. osobou rovnako nie je pre mesto bezplatná, jej výška bude závisieť od ceny, ktorú poskytne 
víťazný uchádzač.    
Ing. Duvač reagoval, že celkové náklady na prevádzku sú 107.215,90€  za predpokladu 100 % využitia 
kapacity , uvedené sú taktiež príjmy, nesmie byť zisk, spýtal, sa, čo všetko treba pre to urobiť, aby sa 
107.215,90€ za rok vrátilo? 
Primátor mesta odpovedal,  tieto ceny sú kalkulované pri plnom výkone, ktoré nikdy nenaplníme, 
náklady budeme mať možno 30.000,-€, tu je uvedený maximálny výkon, nepojde každý deň. Boli v 
štyroch mestách na Slovensku,  ktoré majú problémy, dokážu sa s tým vyrovnať. 
Ing. Duvač sa spýtal,  uvedené čísla sú ako rátané? 
Ing. Brandobur dodal, že projekt je nastavený na merateľné ukazovatele, maximálny výkon bol 
nastavený na objem 835  ton bioodpadu a 50 ton papiera ako súčasť bioodpadu, sú zariadneia, ktoré 
môžu produkovať aj vedľajší odpad, ktoré sú predateľné, t.z. príjem z predaja surovín, odvoz veľkého 
odpadu, ktoré teraz zabezpečuje Marius  Pedersen.Pri separácii v rámci BRO môžeme ušetriť na 
doprave, uskladnení. 
Ing. Duvač sa informoval, že   ho zaujíma s kým sa projekt bude realizovať, kedy, ako, prečo a za 
koľko peňazí? 
Primátor mesta vysvetlil, že  jedna varianta je  nájomnou zmluvou s VPS , mechanizmy by im 
pomohli, alebo variant druhý prenájom. 
Ing. Duvač uviedol, že sa pýta preto, aby nebol uvedený do omylu ako pri RVS VV, s počtom 
pracovníkov. Aby sa nestalo, že bude na BRO stačiť jeden pracovník a potom zistíme, že bude treba 
štyroch pracovníkov. Na minulom zastupiteľstve sa pýtal, ako to bolo, kto podpísal zmluvu o budúcej 
zmluve o zvoze odpadu, žiadal, aby toto bolo preverené. 



Primátor mesta dodal, že Ing. Rea  preveril túto skutočnosť, vyzval združenia, ktoré mali podpísané 
zmluvy o dodávke odpadu, aby mu odpovedali. Zistil, že obce sami požiadali o kompostáreň. 
Starostovia Kameničian, primátor Ilavy, starosta Borčíc,  obec Horné Srnie, zo Súče, z Trenčianskej 
Teplej, závisí od vzdialenosti. Je prísľub, že keď budú musieť, odpad nám budú dávať. Prevažná časť 
by bola z Trenčína. 
Ing. Duvač dodal, či za takýchto podmienok je VPS  schopná tento projekt spustiť? 
Mgr. Palička , že z dôvodu personálneho obsadenia pracovníkmi / 13/ na VPS to nie je možné. 
P. Chmelina dodal, aby si tieto záležitosti prebrali inokedy. 
Ing. Duvač podotkol, že je  veľa bodov programu dnešného rokovania a pýta sa v rámci informácie. 
P. Chmelina sa informoval, či už platí rokovací poriadok, koľkokrát sa môže poslanec prihlásiť 
k jednému prerokovanému bodu. 
Ing. Duvač sa následne ospravedlnil a z rokovania odišiel. 
Ing. Rea reagoval, že BRO bude to isté ako RVS VV. Toto je 15 x viac ako RVS VV. Už teraz neplatí 
Pruské, zmluvu nikdy nemali: Dolná Súča, Hrabovka, Skalka nad Váhom. Starosta Horného Srnia 
podpísal aj za region Vlára – Váh. Zmluva platí jedine pre Horné Srnie. Musíme robiť verejné 
obstarávanie, aj iné okolité mestá a obce. 
Primátor mesta dodal, že musíme riešiť spôsob zaplatenia pracovníkov, alebo formu prenajatia. 
Mesto konzultuje problematiku  s ministerstvom. 
A. Krchňávek sa informoval na stanovisko vedúceho VPS. 
Mgr. Palička vysvetlil, že z dôvodu nedostatku pracovníkov nie je schopný BRO spravovať. Už teraz 
potrebuje 5 pracovníkov. Uviedol, že je  potrebné počítať s výdavkami na prevádzku, cestnú daň, 
poistenie, účtovníctvo a pod.  
A.Krchňávek dodal,  že tým prvá varianta padá. 
J. Gabriš sa informoval, aké tam budú profesie. 
Mgr. Palička uviedol,  potrebu zaškolenia pracovníkov - vodičov. 
Ing. Rea dodal, že len 5 mesiacov v roku bude kompostáreň zásobovaná odpadom, viac nie. 
P. Chmelina poznamenal, že LIDL má niekoľko ton odpadu, t. z. , že surovina by bola. 
Primátor mesta uviedol, že o tomto sa vie, taktiež orezané konáre. 
Ing. Bednáriková sa spýtala, či na vozidlá neplynie záručná doba? 
Ing. Brandobur odpovedal, že nie, kedže sa technika nepoužíva. Záruka bola predĺžená. 
P. Chmelina navrhol, aby návrh vzali len na vedomie. 
Primátor mesta dal do pozornosti, že mesto potrebuje podporné stanovisko poslancov. 
Ing. Moravčík navrhol uznesenie upraviť, kde budú uvedené dve varianty- VPS a prenájom. 
 
MsZ 10 hlasmi zobralo na vedomie predložený materiál ohľadom udržateľnosti a prevádzkovania 
projektu RCZ BRO v meste Nemšová počas monitorovacieho obdobia 5 rokov, ďalej vzalo na 
vedomie,  aby mesto Nemšová zaslalo na Ministerstvo životného prostredia SR na schválenie návrh    
 zmluvy o prevádzke RCZ BRO v meste Nemšová uzatvorenej medzi Mestom   Nemšová a VPS, m. p. 
o. Nemšová, ďalej  aby mesto Nemšová vypísalo výberové konanie Verejnej súťaže v zmysle zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení jeho noviel a doplnkov. Ing. Rea sa zdržal hlasovania. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 9 tejto  zápisnice. 
 
11. Návrh na prevádzkovanie čistiacej techniky – projekt Ochrana ovzdušia v Nemšovej 
      Predkladá: projektový manažér 
 
Ing. Brandobur predložil Návrh na prevádzkovanie čistiacej techniky - projekt Ochrana ovzdušia 
v Nemšovej. Mesto Nemšová s počtom  6 200 obyvateľov prostredníctvom organizácie VPS m.p.o, 
Nemšová   spravuje a udržiava pozemné komunikácie v celkovej dĺžke 21 km. VPS v súčasnosti nemá 
vo vlastníctve žiadnu čistiacu techniku. Čistenie cestných komunikácii sa vykonáva ručne. Zvýšenú 
prašnosť nie je možné odstrániť ručným zametaním vzhľadom na zaťaženosť komunikácii dopravou a 
vykonávaním podnikateľskej činnosti na území mesta. Mesto ako jedno z riešení tejto situácie videlo v 
zabezpečení nákupu čistiacej techniky z projektov podporovaných EÚ. Nárast intenzity cestnej 
dopravy a s ňou súvisiaci dopad na ŽP mesto realizuje nákupom čistiacej techniky (kompaktný 
zametač) a kropiacej techniky (malý podvozok s cisternou) s cieľom zabezpečiť vyššiu úroveň údržby 
a čistoty komunikácii ako i s cieľom skrátenia času. Najvyšší nápor na údržbu komunikácii v meste je 



v jarných a jesenných mesiacoch, kedy pri personálnom stave a objeme prác, ktoré okrem iného 
zabezpečuje VPS m.p.o., nie je možné ani reálne zvládnuť. Nakúpené vozidlá budú doplnené 
prídavnými zariadeniami, ktoré umožnia čo najefektívnejšie, najúspornejšie a najšetrnejšie čistenie 
pozemných komunikácii. Kompaktný zametač má zametaciu a agresívnu kefu a tiež zadnú saciu 
hadicu na vysávanie prachu, lístia a ľahkých predmetov. Malý podvozok je vybavený kropiacou a 
čistiacou rampou i s možnosťou tlakového čistenia vodou a zariadením na tlakové čistenie kanálových 
vpustí a kanalizácie do priemeru 200 mm. Predpokladom je prevádzka 8 mesiacov v roku zabezpečená 
2 vlastnými zamestnancami.Prevádzkovateľovi budú vznikať výdavky v oblasti pohonných hmôt , 
vody na kropenie,  výdavky na údržbu a opravy, režijné výdavky, mzdové výdavky. Predpokladané 
náklady na PHM pri cene 1,50 EUR/l  nafty tak predstavujú spolu sumu 8 721,00 €/rok. Spotreba 
vody malého podvozku s cisternou je približne 150l/min. čo po prepočte predstavuje 9 000 l/hod. Pri 
čistení kropiacou vodou vozidlo spotrebuje 450 l/km. Pri ročnom najazdení 2 352 km to predstavuje 
spotrebu 1 058,4m3 vody. Pri cene 0,75 EUR/m3bude suma výdavkov na vodu predstavovať 793,80 
€/rok.Výdavky sú kalkulované odborným odhadom a skúsenosťami so servisom dodávateľa. 
Vzhľadom na to, že sa jedná o nové stroje v záruke budú predstavovať výdaje ne výmenu 
prevádzkových tekutín cca 1 000,00 €/rok. V ďalšom období možno počítať so zvýšením, ktoré bude 
závisieť od spôsobu používania a nasadenia strojov. Predpokladom v projekte je, že 
prevádzkovateľovi by nemali vznikať neustále režijné náklady súvisiace s prevádzkou a preto je 
položka stanovená na základe odborného odhadu ( poistenie, prevádzkové kvapaliny, mazadlá oleje a 
drobné výmeny opotrebovaných dielov)  2 000,00 €/rok. Nakúpenú techniku budú obsluhovať dvaja 
pracovníci. Pri výpočte mzdových výdajov  sa vychádzalo z podkladov mzdy obslužného personálu, 
kde sa hrubá mzda pohybuje vo výške 3,70 EUR/hod.  Pri 8 mesačnej prevádzke a celkovom počte  
566 Mth/rok, to predstavuje cca 45 hod na mesiac/ 1 pracovníka. Výška priamej mzdy vrátane 
odvodov na 2 pracovníkov predstavuje sumu 5 418,82 €/rok.  Mzda zohľadňuje len konkrétny výkon 
vodiča s pracovným strojom, nie sú v nej zahrnuté iné úkony.Suma výdajov na udržanie projektu 
predstavuje spolu 17 933,62 €/rok. Nakoľko z prevádzkovania techniky nevznikajú mestu žiadne 
príjmy bude prevádzka nakúpenej čistiacej techniky hradená z rozpočtu mesta. Potreba finančných 
prostriedkov a nastavenie rozpočtu mesta však podlieha schvaľovaciemu procesu mestského 
zastupiteľstva. Úsporu nákladov možno hľadať len v časti mzdových výdavkov a nákladov na réžiu, 
ktoré možno riešiť využitím kapacít  VPS m.p.o.. Prenájom techniky 3. osobe nie je riešením 
nákladovosti projektu i keď konkrétne presne stanovené podmienky podľa zmluvy o NFP takúto 
možnosť pripúšťajú. Prenájom techniky 3. osobe  nerieši financovanie nákladovosti prevádzkovania.    
Projekt je v záverečnej fáze. Po schválení Monitorovacej správy MŽP SR bude spracovaná posledná 
žiadosť o platbu - refundácia.   
Mgr.Palička poznamenal, že zametací voz ušetrí pracovné sily, čas, avšak je potrebné po zime cesty 
vyčistiť ručne pracovníkmi VPS, pre mesto je prospešné. 
Ing. Rea poznamenal, že nemá k nahliadnutiu zmluvu o prevádzke, spýtal sa prednostky, aký je rozdiel 
medzi berie na vedomie a odporúča? 
Ing. Jurisová uviedla, pri „berie na vedomie“  poslanci nehlasujú, pri „odporúča „ je hlasovanie 
potrebné. 
Ing. Savková poznamenala, že projektová manažérka uviedla, že MsZ musí odporučiť návrh zmluvy, 
MŽP zmluvu odkontroluje. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 10 tejto  zápisnice. 
 
MsZ 10 hlasmi zobralo na vedomie  návrh na prevádzkovanie čistiacej techniky – projekt Ochrana 
ovzdušia v Nemšovej  a odporúča  mestu Nemšová zaslať na Ministerstvo životného prostredia SR na 
schválenie návrh  zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku uzatvorenej medzi Mestom Nemšová        
a VPS, m. p. o. Nemšová, ktorej predmetom je používanie kompaktného zametacieho stroja značky 
LADOG G 129/N 20 k- 2L a viacúčelového zariadenia na čistenie  vysokotlakovou  vodou na malom 
podvozku značky UNIMOG U 400 s cisternou MK – 4.  Ing. Rea nehlasoval. 
 
Viedla sa diskusia o prerušení rokovania MsZ. 
 
12. Informácia o stave realizovaných projektov 



       Predkladá: projektová manažérka 
 
Ing. Ondrejičková predložila informáciu o stave realizovaných projektov. Po odsúhlasení súťaže 
verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR bola dňa 05.09.2011 podpísaná Zmluva o dielo č. 2011/HB/01/005 s víťazom 
súťaže spoločnosťou Strabag, s.r.o. Bratislava. Na základe cenovej ponuky víťazného uchádzača bola 
upravená Dodatkom č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku maximálna výška 
celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu na sumu: 475 286, 14 €. Z tejto sumy 
nenávratný finančný príspevok je vo výške 451 521,83 Eur a spoluúčasť mesta je vo výške 23 764,31 
€.Po podpise Zmluvy o dielo sa začalo dňa 07.09.2011 s realizáciou stavebných prác, ktoré boli 
ukončené v mesiaci november 2011.V súčasnosti prebieha kolaudácia. Žiadosť o platbu bola predložená 
Riadiacemu orgánu na schválenie v januári 2012, momentálne prebieha jej kontrola. Po odsúhlasení 
Žiadosti o platbu bude predložená záverečná monitorovacia správa a záverečná žiadosť o platbu. 
Celkové ukončenie projektu bolo Dodatkom č. 1 k  Zmluve o poskytnutí  nenávratného finančného 
príspevku upravené na august 2012. REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA 
NEMŠOVÁ -začiatok realizácie rekonštrukcie sa začal dňa 06.07.2011. Pôvodne plánovaný termín 
ukončenie rekonštrukčných prác 07/2011 sa Dodatkom č. 2 upravil na lehotu 10/2011, čo bolo aj 
dodržané.  Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutočnilo dňa 31.10.2011.  Na stavebný objekt SO 102 
IBV Vlárska bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2011. 
Žiadosť o platbu systémom predfinancovania bola predložená riadiacemu orgánu dňa 28.12.2011, ktorá 
však bola zamietnutá z dôvodu, že podľa Zmluvy o dielo č. 10/VO/2010 v článku - IX. Prechod 
vlastníctva a nebezpečenstvo škody - je uvedené, že objednávateľ sa stáva majiteľom diela po vystavení 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a úhrade faktúr. Keďže faktúry zatiaľ nie sú uhradené, bolo nutné 
Zmluvu o dielo upraviť Dodatkom č. 3, ktorý pojednáva o zmene vlastníckych vzťahov.Návrh Dodatku 
č. 3 k Zmluve o dielo č. 10/VO/2010 bol zaslaný na vykonanie administratívnej kontroly riadiacemu 
orgánu, ktorý dal súhlas na podpis uvedeného Dodatku č. 3. Podpísaný Dodatok č. 3 bol znova zaslaný 
na odsúhlasenie riadiacemu orgánu. Po odsúhlasení bola nanovo podaná Žiadosť o platbu, ktorá je 
momentálne predmetom kontroly riadiaceho orgánu. Odsúhlaseniu Žiadosti o platbu predchádza 
kontrola na mieste pracovníkmi riadiaceho orgánu. Táto kontrola bola vykonaná dňa 13.03.2012 
pracovníkmi Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Záväzný termín ukončenia projektu podľa 
Zmluvy o nenávratný finančný príspevok je 06/2012. PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA 
A VAROVNÝ SYSTÉM ŘÍKA-VLÁRA-VÁH, II. ETAPA -projekt realizovaný v rámci programu 
cezhraničnej spolupráce, kde vedúcim partnerom bolo Mesto Slavičín, hlavným cezhraničným parterom 
Mesto Nemšová a ďalším partnerom  obec Horné Srnie bol ukončený v plánovanom termíne November 
2011. V mesiaci marec je plánované vykonanie kontroly na mieste kontrolným manažérom riadiaceho 
orgánu. Po odsúhlasení výdavkov vedúci partner Mesto Slavičín za všetkých partnerov projektu vystaví 
Žiadosť o platbu, na základe ktorej nám budú refundované oprávnené výdavky projektu. 
INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRIPRAVOVANÝCH PROJEKTOCH -  SPOLOČNÍ BEZPEČNÍ 
SUSEDIA. V rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o FP s kódom OPSRCR/2009/02 v rámci 
Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR bola v roku 2010 mestom Nemšová podaná 
Žiadosť o finančný príspevok pre projekt s názvom: „Spoloční bezpeční susedia“ na sumu 2 681 184,53 
Eur. Žiadosť o FP bola pripravená pre 11 partnerov. Celkové oprávnené náklady mesta Nemšová boli 
vo výške 857 100 Eur, z toho 5 % spoluúčasť mesta predstavovala sumu 42 855,- €. Spoluúčasť mesta 
schválilo Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 35/B/ 1 zo dňa 28.januára 2010. Hlavným cieľom tohto 
projektu bolo „Zvýšenie využívania informačných technológií v príhraničnom regióne prostredníctvom 
vybudovania online siete digitálneho informačného obsahu“. Aktivita Mesta Nemšová  pozostávala 
z inštalácie setu 24 statických a prenosných kamier na online prenos vizuálnych informácií s výstupným 
systémom, zahŕňajúcim server, na ktorý sa budú ukladať dáta a LCD panel v budove MsÚ, kde by boli 
online viditeľné výstupy všetkých kamier zo všetkých sídiel. Ďalej sa jednalo o inštaláciu 4 
celokovových, poveternostným vplyvom odolných infoboxov – terminálov s 24 hodinovým online 
napojením na internet.V júli 2010 nám bolo doručené Ministerstvom pôdohospodárstva, ŽP 
a regionálneho rozvoja Rozhodnutie o neschválení Žiadosti o finančný príspevok. Žiadosť o poskytnutie 
finančného príspevku : „Spoloční bezpeční susedia“  bola nanovo podaná v roku 2011 na  základe 
výzvy s kódom OPSRCR/2011/03, pričom celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 731 216, 18 
€. Celkové oprávnené náklady Mesta Nemšová sú vo výške 127 484, 40 Eur a z tejto sumy 5 % 



spoluúčasť mesta predstavuje sumu 6374,22 €. Aktivita mesta Nemšová pozostáva z inštalácie setu 9 
statických  a prenosných kamier a 1 infoboxu.                                                                                                                                                           
Na základe vykonanej kontroly formálnej správnosti nám bola dňa 22.02. 2012 doručená Výzva 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na doplnenie chýbajúcich náležitostí Žiadosti 
o finančný príspevok. Požadované chýbajúce doklady boli doručené 05.03.2012. 
TERÉNNE ÚPRAVY PRE CYKLOTRASU NEMŠOVÁ – LOKALITA ŠIDLÍKOVÉ - na základe 
informácie o  pripravovanej Výzve Miestnej akčnej skupiny Vršatec a odsúhlasení jej členmi Mesto 
Nemšová pripravuje projekt „Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová – Lokalita Šidlíkové“. 
Realizácia stavby by pozostávala z povrchovej úpravy koruny hrádze asfaltovým kobercom smerom 
od obce Horné Srnie po lokalitu Šidlíkové v Nemšovej. 
Projekt sa plánuje financovať z nevyčerpaných finančných  prostriedkov Miestnej akčnej skupiny 
Vršatec, kde spoluúčasť mesta sa predpokladá vo výške 1500,-€. 
Primátor mesta dodal k projektu cyklotrasy, že sa jedná o trasu medzi Nemšovou a Horným Srním cez 
Mlynský náhon, 30.000,-€ by sa použilo na asfaltový koberec. Mesto Nemšová by zainvestovalo 
čiastkou 1.500,-€. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 11 tejto  zápisnice. 
MsZ 11 hlasmi zobralo na vedomie informatívnu správu o stave realizovaných projektov a 
informatívnu správu o pripravovaných projektoch a schválilo zmenu uznesenia číslo 35/B/1 zo dňa 
28.01.2010 a mení výšku v časti financovania projektu „ Spoloční bezpeční susedia“ nasledovne: 
Text: „ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo 
výške 42 855,00 € sa nahrádza textom: „ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 6 374,22€. 
 
13. Návrh na uzatvorenie Doplnkov č. 6, 7 k Štatútu VPS, m. p. o. Nemšová a k Zriaďovacej 
      listine VPS, m. p. o. Nemšová 
      Predkladá: Mgr. Palička,  vedúci VPS, m. p. o.Nemšová  
 
Mgr. Palička predložil návrhy Doplnkov č. 6, 7 k Štatútu VPS, m. p. o. Nemšová a k Zriaďovacej 
listine VPS, m. p. o. Nemšová z dôvodu spravovania nájomných bytov v prípade, že sú neplatiči 
v nájomných bytoch, aby mohli  súdnou cestou vymáhať podlžnosti. 
P. Chmelina podotkol, že v pracovných materiáloch sú rozdielne dátumy účinnosti. 
Mgr. Mojto reagoval na vyzvanie primátora mesta, že z dôvodu vymáhania dlžôb je dôležité, aby byty 
boli v správe. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 12 tejto  zápisnice. 
 
MsZ   11 hlasmi  schválilo uzatvorenie Doplnkov č. 6, 7 k Štatútu VPS, m. p. o. Nemšová 
a k Zriaďovacej listine VPS, m. p. o. Nemšová  s účinnosťou od 21.03.2012. 
 
Ing. Rea predložil procedurálny návrh na prerušenie rokovania MsZ. 
MsZ neschválilo 8 hlasmi prerušenie rokovania MsZ.  Ing. Rea, MUDr. Daňo a Ing. Moravčík 
súhlasili s prerušením rokovania.  
Ing. Rea sa ospravedlnil a z rokovania odišiel. 
 
14. Majetkové záležitosti: 
      a/ Obchodná verejná súťaž :„Predaj nehnuteľností : Nebytová budova súp. č. 1536/2 na ul.   
          Podhorskej v Trenčianskej Závade a súvisiaci pozemok parc. KN-C č. 1 o výmere  
         1 168  m2.“ 
          Predkladá: Ing. Stanislav Gabriš 
 
Ing. Gabriš ozrejmil, že dňa 23.02.2012 bola mestu doručená žiadosť o odkúpenie budovy ( aj 
s pozemkom ) od Henka Schippera, bytom Zwolle, Begijnesingel, Holandské kráľovstvo. Ako dôvod 
odkúpenia uviedol: v prevažnej časti budovy na rodinné bývanie a v časti budovy podnikateľská 
činnosť – ručné centrovanie kolies bicyklov. Keďže  ide o prebytočný majetok mesta, zákon o majetku 
obcí umožňuje odpredaj formou  obchodnej verejnej súťaže ( § 9a ods. 1 písm. a/ zákona o majetku 
obcí ).  Návrh súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže je  prílohou k tomuto materiálu.  



Ing. Gabriš dodal, že odpredať budovu odporučil MsV Trenčianska Závada a taktiež finančná komisia 
za 55.000,-€ 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 13 tejto  zápisnice. 
 
MsZ 10 hlasmi schválilo nebytovú budovu súp. č. 1536/2 na ul. Podhorskej v Trenčianskej Závade a 
súvisiaci pozemok parc. KN-C č. 1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 168 m2,obe nehnuteľnosti 
vedené Správou katastra v Trenčíne  na LV 1 pre k.ú. Trenčianska Závada, vlastník 1/1 mesto 
Nemšová  ako prebytočný majetok mesta Nemšová, spôsob naloženia s majetkom : odpredaj formou 
obchodnej verejnej súťaže, súťažné podmienky na obchodnú verejnú súťaž: „Predaj nehnuteľností : 
Nebytová budova súp. č. 1536/2 na ul.   Podhorskej v Trenčianskej Závade  a súvisiaci pozemok parc. 
KN-C č. 1 o výmere 1 168 m2 za minimálnu navrhovanú cena 55.000,-€.“ 
 
14. Majetkové záležitosti: 

b/ Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove s.č. 188 ul.  
           Odbojárov Nemšová 
          Predkladá: Ing. Stanislav Gabriš 
 
Ing. Gabriš predložil na základe žiadosti spoločnosti SECRETEX s.r.o. Bratislava a rokovaní so 
spoločnosťou MEGA PROFIT, s.r.o. na rokovanie MsZ návrh na vyhlásenie  verejnej obchodnej 
súťaže na prenájom nehnuteľného majetku  nebytové priestory v budove s.č. 188 ul. Odbojárov 
Nemšová – lekáreň a priestory ambulancií lekárov vo výmere 258,7 m2. Zmluva sa uzatvorí na dobu 
určitú 15 rokov, minimálna výška ročného nájmu za 1 m2 nájmu je 83,- €, t.j. 21.472,- € za celý 
predmet nájmu s tým, že mesto Nemšová si v zmluve vyhradí právo zvýšiť nájomné v každom 
kalendárnom roku počnúc rokom 2013 o výšku priemernej ročnej inflácie oznámenej ŠÚ SR.  
Ing. Moravčík predniesol stanovisko finančnej komisie, že spoločnosť Megaprofit má stále platnú 
nájomnú zmluvu, či nebude vhodné pred vyhlásením verejnej súťaže nájomnú zmluvu ukončiť. 
Megaprofit požiadal dodatkom zmeniť nájomnú zmluvu, práva a povinnosti by prešli na firmu 
Secretex, čo bez verejnej súťaže nemožeme.  Nájomná zmluva je platná do r. 2026. 
MUDr. Daňo reagoval, či zákon umožnuje prenajať prenajaté? 
P. Chmelina sa spýtal, či spoločnosť vie, že musíme vyhlásiť verejnú súťaž? 
Ing. Jurisová dodala, že vedia, ale podnet na zrušenie nájomnej zmluvy nedajú. Dodatok im v Žiline 
podpísali, mysleli si, že dodatok sa podpíše aj u nás. Ďalej poznamenala, že mesto vypíše obchodnú 
verejnú súťaž a firma Secretex by mala ponúknuť takú cenu, aby súťaž vyhrala. Možno mesto na tom 
získa. 
MUDr. Daňo sa spýtal, či môže byť vypísaná súťaž na prenajatý objekt?  
Mgr. Mojto poznamenal, že ak má byť niečo predmetom prenájmu, tak by to malo byť dispozične 
voľné. Ale nie je. Firma má možnosť dať priestory do podnájmu. 
Ing. Jurisová dodala, že mesto nemôže uzatvorť takýto dodatok. Ak vypovedajú zmluvu, vypíšeme 
verejnú súťaž.  
Ing. Gabriš po diskusii predložil návrh na stiahnutie bodu z rokovania. 
Materiál je taktiež spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 14 tejto  zápisnice. 
 
MsZ 10 hlasmi schválilo návrh na Obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov 
v budove s.č. 188 ul. Odbojárov Nemšová stiahnuť z rokovania. 
  
14. Majetkové záležitosti: 
      c/ Prenájom pozemkov za účelom realizácie cyklotrasy v Nemšovej – projekt MAS  
          Vršatec 
        Predkladá: Ing. Stanislav Gabriš 
 
Ing. Gabriš uviedol, že v rámci plánovanej realizácie cyklotrás v Nemšovej pripravuje MAS Vršatec, 
ktorej členom je i Mesto Nemšová projekt Cyklotrasy Nemšová. V rámci tohto projektu by mali byť 
vyčlenené finančné prostriedky pre mesto Nemšová nielen na rekonštrukciu mestskej športovej haly 
ale i na realizáciu cyklotrasy – Pažite Šidlíkové, ktorá by nadviazala na už vybudovanú cyklotrasu 
Horné Srnie - ČR. V súčasnosti mesto zabezpečuje stavebné povolenie s tým, že je potrebné doložiť 



i majetkoprávne vzťahy, t.j. právo užívania pozemkov, ktorými by mala viesť cyklotrasa. Vlastníkmi 
týchto pozemkov je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica a SBUL Nemšová. Za 
týmto účelom by malo mesto Nemšová s tými vlastníkmi uzatvoriť nájomné zmluvy za účelom 
realizácie cyklotrasy. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica by mal  mestu 
Nemšová prenajať časť pozemku KN C p.č. 1894/16 ostatné plochy k.ú. Nemšová – predmet prenájmu 
8.985 m2 a SBUL Nemšová, pozemkové spoločenstvo časť pozemku KN C p.č. 4668 ostatné plochy 
k.ú. Nemšová – predmet prenájmu 200 m2. SBUL Nemšová, pozemkové spoločenstvo súhlasí 
s výškou nájmu 1,- €/rok za celú výmeru prenajatého pozemku. Slovenský vodohospodársky podnik, 
š.p. sa k výške nájmu k dnešnému dňu nevyjadril. Bude snahou mesta vyrokovať rovnakú výšku 
nájmu ako so SBUL Nemšová, pozemkové spoločenstvo. 
Primátor mesta uviedol, že sa jedná o pozemky od vstupu na lávke po Horné Srnie. Mesto si pozemky 
prenajme od urbariátu a vodopodniku, mlynský náhon je náš majetok. 
Ing. Bednáriková sa informovala, či bude napojiteľnosť s Horným Srním. 
Primátor uviedol, že napojenie už je. Lávka je urobená, bude sa asfaltovať po PD v Hornom Srní. 
E. Vavrušová sa spýtala, kde sa budú budovať cyklotrasy v Kľúčovom? 
Primátor mesta odpovedal, že keď sa napojíme na hrádzu a potom pôjde cyklotrasa ďalej, podmienkou 
je, aby tam nechodili autá, budeme  pýtať peniaze. 
P. Chmelina sa spýtal, za čo nám to vodohospodársky podnik prenájme? 
Primátor mesta reagoval, za 1,- €. 
P. Chmelina poznamenal,  aby rampy na hrádzi boli najmenej  2 metre, pretože inak nefungujú. 
Mgr. Gajdošová sa informovala, či sa budú robiť cyklotrasy aj v ostatných častiach mesta? 
Ing. Bagin uviedol, že sa týmto pripravuje povolenie, čakáme na fondy. 
Ing. Prílesanová reagovala, že majú projekt na širší rozsah hrádzí, čakajú na výzvy, malo by sa 
pokračovať. Súčasťou je prepoj po jestvujúcich hrádzach až do Kľúčového. 
Mgr. Gajdošová poznamenala, že by bolo lepšie pozdlž štátnej cesty, spojiť Ľuborču s Kľúčovým. 
Ing. Prílesanová poznamenala, že súčasťou projektu je prepoj Ľuborče s Klúčovým. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 15 tejto  zápisnice. 
 
MsZ 10 hlasmi schválilo prenájom pozemkov za účelom realizácie cyklotrasy v Nemšovej: 
Časť pozemku  KN C p.č. 1894/16 ostatné plochy k.ú. Nemšová vo výmere 14 441 m2       – prenájom 
8 985 m2  vlastník Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica a časť pozemku KN C 
p.č. 4668 ostatné plochy k.ú. Nemšová vo výmere 4.420 m2 – prenájom  200 m2. Zmluvy o nájme 
budú pred ich podpisom zo strany mesta Nemšová prerokované v komisii finančnej a správy 
mestského majetku.  
 
14. Majetkové záležitosti: 
      d/ Prenájom časti pozemku p.č. KN-C p.č.2494 k.ú. Nemšová MAS Vršatec, o.z. 
          Predkladá: Ing. Stanislav Gabriš 
 
Ing. Gabriš k predmetnému bodu uviedol, že MAS Vršatec predložila na MsÚ návrh nájomnej 
zmluvy, predmetom ktorej je prenájom časti pozemku KN C 2494 k.ú. Nemšová vo výmere 2 m2. Na 
predmetnom pozemku chce MAS Vršatec umiestniť informačnú tabuľu. Doba nájmu : do 31.12.2022, 
výška nájmu 1€ za celé obdobie platnosti nájomnej zmluvy. Pozemok sa nachádza na Mierovom 
námestí a v nájomnej zmluve bude deklarované, že prenajímateľ môže zmluvu vypovedať pred 
ukončením doby nájmu  i v prípade,  že bude potrebné zmeniť umiestnenie tabule z dôvodu 
rekonštrukcie námestia. 
Primátor mesta dodal, že na prenajatom pozemku  bude informačná tabuľa  MAS Vršatec 
P.  Chmelina ozrejmil zámer MAS Vršatec, spracovali projekt, na základe ktorého sa budú  vydávať 
propagačné materiály  čo sa kde nachádza. 
Ing. Gabriš dodal, že takáto tabuľa bude v každej členskej obci.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 16 tejto  zápisnice. 
 
MsZ 10 hlasmi schválilo Zámer prenajať časť pozemku KN C p.č. 2494 k.ú. Nemšová vo výmere 2 
m2  podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  



ako prípad hodný osobitného zreteľa MAS Vršatec, o.z. , sídlo: Obecný úrad Horná Súča 233 na 
dobu : do 31.12.2022 za cenu 1,- € za celé obdobie platnosti nájomnej zmluvy.   
 
14. Majetkové záležitosti: 
      e/ Majetkovoprávne vyporiadanie  pozemkov parc. KN-C č.23/6 a KN-C č. 23/10, 
          k.ú. Nemšová 
         Predkladá: Ing. Stanislav Gabriš 
 
Ing. Gabriš informoval, že Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne si podalo žiadosť o  
majetko-právne  vyporiadanie pozemku pod budovou Obvodného oddelenia PZ v Nemšovej a pri tejto 
budove. 
MUDr. Daňo uviedol, za akú cenu? 
Ing. Moravčík predložil návrh znalca, ktorý bol  za cenu 24,96€/m2 splou za 23.712,-€ , návrh 
finančnej komisie je  25,-€ / m2, čo je za celý pozemok 23.750,-€. Finančná komisia  odporučila 
predať obe parcely . 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 17 tejto  zápisnice. 
 
MsZ 10 hlasmi schválilo pozemky parc. KN-C č. 23/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 197 m2, 
LV 1, k.ú.  Nemšová, vlastníctvo 1/1 mesto Nemšová, parc. KN-C č. 23/10 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 753 m2, LV 1, k.ú.  Nemšová, vlastníctvo 1/1 mesto Nemšová, ako prebytočný 
majetok mesta Nemšová, spôsob naloženia s majetkom : predaj podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona 
o majetku obcí za cenu podľa znaleckého posudku, t. j. 25,-€ / m2, celková suma: 23.750,-€ a to SR-
Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Trenčíne, Jilemnického 1, 911 01 Trenčín  
  
14. Majetkové záležitosti: 
      f/ Odpredaj pozemkov parc. KN-E č. 1240/1 a parc. KN-E č. 1240/2, k.ú. Trenčianska  
          Závada, vlastníctvo 1/1 mesto Nemšová 
          Predkladá: Ing. Stanislav Gabriš 
 
Ing. Gabriš uviedol, že odpredaj uvedených pozemkov bol prerokovaný v MsV v Trenčianskej Závade 
taktiež  v komisii  ŽP, výstavby ms. a bytového hospodárstva a v komisii finančnej. Žiadosť si podal  
p. Gajdošík, jedná sa dlhodobé užívanie časti pozemku ako prístupovej cesta na jeho pozemky – na 
dvor a na záhradu. Vzhľadom na šírku jeho rodinného domu totiž nie je možný prístup na dvor a na 
záhradu cez jeho pozemky .  
Ing. Moravčík dodal, že stanovisko finančnej komisie sa prikláňa k stanovisku komisie výstavby. 
Ing. Gabriš dodal, že cena bude stanovená znaleckým posudkom. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 18 tejto  zápisnice. 
 
MsZ 10 hlasmi schválilo pozemky a) KN-E č. 1240/1 ostatné plochy o výmere 541 m2, LV 458, k.ú. 
Trenčianska Závada, vlastníctvo 1/1 mesto Nemšová, b) KN-E č. 1240/2 ostatné plochy o výmere 790 
m2, LV 458, k.ú. Trenčianska Závada, vlastníctvo 1/1 mesto Nemšová, ako prebytočný majetok mesta 
Nemšová, spôsob naloženia s majetkom: priamy predaj podľa § 9a ods. 1 písm. c/ zákona o majetku 
obcí za cenu min. podľa znaleckého posudku a uložilo prednostke Mestského úradu zabezpečiť všetky 
potrebné náležitosti súvisiace s priamym predajom, najmä :zabezpečiť znalecký posudok na pozemky 
parc. KN-E č. 1240/1 ostatné plochy o výmere 541 m2, LV 458, k.ú. Trenčianska Závada a KN-E č. 
1240/2 ostatné plochy o výmere 790 m2, LV 458, k.ú. Trenčianska Závada, zabezpečiť vyhlásenie 
zámeru na odpredaj tohto pozemku, vrátane vyhodnotenia  návrhov primátorom mesta stanovenou 
komisiou, predložiť na nasledujúce rokovanie MsZ materiál o vyhodnotení predložených  návrhov 
a o odpredaji úspešnému navrhovateľovi. Súťaž bude vyhlásená s navrhnutou cenou 
 
14. Majetkové záležitosti: 
      g/ Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. KN-C č. 522 a KN-C č.  
         1059, k.ú. Trenčianska Závada, vlastníctvo v 1/1-ine Mesto Nemšová  
          Predkladá: Ing. Stanislav Gabriš 
 



Ing. Gabriš predložil na rokovanie MsZ zámer spoločnosti Západoslovenská energetika – Distribúcia, 
a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  IČO 36361518 v zastúpení Richardom Pavlikovským, Pod 
Brezinou 88 v Trenčíne vybudovať inžinierske siete na pozemkoch vo vlastníctve 1/1 Mesta Nemšová. 
Dňa 09.03.2012 si preto podala Žiadosť o schválenie uzavretia „Zmluvy o budúcej znluve o zriadení 
vecných bremien“ , č. j. 277/12. Pozemky, na ktorých plánuje položenie inžinierskych sietí sú  miestne 
komunikácie na konci Trenčianskej Závady. Rozšírenie siete NN bude v prospech obyvateľov 
Trenčianskej Závady. Dodal, že v rámci pozemkových úprav boli vytvorené nové pozemky. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 19 tejto  zápisnice. 

MsZ 10 hlasmi schválilo zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech spoločnosti 
Západoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  IČO : 36361518,  na 
uloženie inžinierskych sietí 

 
15. Informácia o: 
      a/ zmene zmluvných podmienok so spoločnosťou TPrint, s r.o. – bezdrôtový internet 
          Predkladá: primátor mesta  
 
Primátor mesta informoval, že spolupráca so spoločnosťou TPrint, ktorá spravovala mestský internet 
končí. Zmluvne bude pokračovať so spol. SWAN, sľubujú rýchlejší internet, majú dobré referencie. 
Prebrali zákazníkov TPrint-u, majú nových zákazníkov, prislúbili pokryť signálom  aj  Trenčiansku 
Závadu. Mesto už nebude musieť financovať internet.  Od 1.5. 2012 už platiť nebudeme, je tu úspora 
pre mesto 4.000,-€   
 
15. Informácia o: 
      b/ prenájme kúpaliska spoločnosťou VI-JA, s r.o. 
          Predkladá: primátor mesta  
 
Primátor mesta  informoval, že mestský právnik sa pokúša spojiť s p. Višňovským, nedodržuje 
zmluvu, dali sme mu možnosť, aby  sa vyjadril, čo chce tento rok realizovať. Uviedol, že  nemá 
uhradené fa za plyn, spoločne so spoločníkom prišiel s návrhom zmluvy. Cez ŠFRB chcú solár pre 
kúpalisko,  mesto má záujem, aby sa tento rok začala sezóna kúpaliska, budúci týždeň bude s p. 
Višňovským stretnutie.  
A. Krchňávek sa pýtal na to, aký  je stav fólie v bazéne po zime. 
Ing. Gabriš poznamenal, že neprevádzkuje ani kaviareň, vytopil dôchodcov. 
 
15. Informácia o: 
      c/ aktuálnej situácii s budovou kaštieľa v Klúčovom 
          Predkladá: primátor mesta  
 
Primátor mesta uviedol, že po urgenciách vo štvrtok príde na mestský úrad právny zástupca talianskej 
firmy na rokovanie; týmto končí v r. 2012 zmluva. Dodal, že musia začať stavať. Ponúkol poslancom 
možnosť  zúčastniť sa rokovania. 
 
15. Informácia o: 
      d/ zmene organizácie MsÚ 
         Predkladá: prednostka úradu  
 
Ing. Jurisová predložila informáciu o zmene organizácie MsÚ k 1.4. 2012, nenavyšuje sa počet 
pracovnákov, popisujú sa len zmeny činností : na oddelení správnom, pokladňa, zastupovanie matriky. 
Mgr. Gajdošová sa informovala, prečo je pokladňa na správnom oddelení a nie je na odd. finančom? 
Ing. Jurisová odpovedala, že nemusí byť na finančnom oddelení. MsÚ má viacero pokladní, jedna je 
na správnom a čiastočná na finančnom oddelení. Čiastočne robilo pokladňu aj na odd. výstavby, po 
legislatívnej zmene túto činnosť robí správne oddelenie. Na úkor toho odd. výstavby prebralo 
vydávanie súpisných a orientačných čísiel. 
J. Gabriš poznamenal, že je veľa pracovníkov v materských školách 



Mgr. Gajdošová  na správnom oddelení je málo pracovníkov na tak veľa práce, do budúcna by sa malo 
uvažovať s prerozdelením činností na iné oddelenia. Pokladňu robila pracovníčka, ktorá bola na 
finančnom oddelení a prešla na odd. správne aj s pokladňou. 
Ing. Jurisová poznamenala, že to tam patrí aj z toho dôvodu, lebo bolo vybudované klientské centrum.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 20 tejto  zápisnice. 
 
MsZ zobralo na vedomie informácie o:  a) zmene zmluvných podmienok so spoločnosťou TPrint, s r. 
o. – bezdrôtový internet, b) prenájme kúpaliska spoločnosťou VI-JA, s r.o., c) aktuálnej situácii 
s budovou kaštieľa v Kľúčovom, a  d) zmenu organizácie  MsÚ platnú od 1.4.2012. 
 
16. Návrh Cenníkov mesta Nemšová 
       Predkladá: Ing. Savková 
 
Ing. Savková v krátkosti predložila návrh cenníkov mesta Nemšová, poznamenala, že  tieto boli 
prerokované  na finančnej komisii, ktorá odporučila MsZ cenníky schváliť tak, ako sú predložené na 
dnešné rokovanie. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 21 tejto zápisnice. 
 
MsZ 10 hlasmi schválilo Cenníky mesta Nemšová tak, ako boli predložené na rokovanie MsZ 
s platnosťou od 1.4.2012. 
 
17. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontolného úradu SR 
      Predkladá: Ing. Jurisová 
 
Ing. Jurisová  v krátkosti predložila správu z kontoly, ktorá bola vykonaná  na základe poverenia 
predsedu NKU Jána Jasovského. Kontrola bola v dňoch od 19.9.2011 do 21.11.2011. V obdržanom 
materiáli poslanci dostali  kompletnú správu, niektoré opatrenia boli od 1.1. ošetrené. Mmestu nebol 
nájdený závažný nedostatok, za ktorý by bola udelená sankcia. Informácia o kontrole musí byť 
prerokovaná na MsZ o výsledku prerokovania musíme zaslať výpis uznesenia MsZ. Predmetom 
kontroly bola  kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a 
obcí, použitie finančných prostriedkov na športový a sociálny program. Ako spomínal Ing. Rea  
kontrolu použitia podielu daní z DPFO na sociálne a kultúrno-športové účely. Táto kontrola bola 
zameraná aj na toto, či sme financie  použili hospodárne. 
Ing. Savková dodala, že na str. 7 v Správe o výsledku kontoly je uvedené, že “výkonnostnou kontrolou  
vybraných programov bolo zistené, že konanie mesta z hľadiska použitia verejných prostriedkov a 
dosiahnutých výsledkov bolo hospodárne a efektívne”.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 22 tejto  zápisnice. 
 
MsZ 10 hlasmi zobralo na vedomie správu o výsledku kontroly   implementácie programového 
rozpočtovania v rozpočtovom procese  miest a obcí v meste Nemšová, ktorá bola vypracovaná  na 
základe kontroly NKÚ SR v meste Nemšová v dňoch 19.9.2011 – 21.11.2011 a opatrenia na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ expozitúra Trenčín podľa protokolu zo dňa 
21.11.2011  a uložilo prednostke MsÚ zaslať výpis  uznesenia MsZ v Nemšovej o výsledku 
prerokovania  výslednej správy z kontroly  predsedovi NKÚ SR s termínom do 30.3. 2012. 
 
 
18. Rôzne 
 
Primátor mesta dal do pozornosti,  že celý r. 2012 bude  v zmysle 770. výročia prvej písomnej 
zmienky mesta Nemšová, čaká nás Deň učiteľov, pri príležitosti Dňa matiek bude v našom meste 
predstavenie Partička, v auguste Nemšovský jarmok, v mesiaci september oslavy vyvrcholia akciami 
pre deti v materských a základných školách, bude predstavenie a tanečná zábava pre občanov mesta. 
 
 
 



 
 
19.  Záver 
        
     Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval 
všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 
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