
 1

Z á p i s n i c a 
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 24. júna 2015 o 17.00 hodine vo veľkej 

sále  Kultúrneho centra, Ul. SNP č. 1, Nemšová,  na  prízemí. 
 
  
1. a. Otvorenie 
 
     Rokovanie  MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. František Bagin. Na úvod privítal prítomných 
poslancov, hlavnú kontrolórku mesta, prednostku úradu, pracovníkov mesta a občanov. 
     Konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 11 poslancov,  čím je mestské 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. Za 
overovateľov zápisnice boli určení a schválení poslanci Ján Gabriš a František Begáň. Písaním zápisnice bola 
poverená Mgr. Beáta Belková, za skrutátorku určil primátor mesta Ing. Máriu Bračíkovú a Barboru Blažejovú. 
S programom rokovania boli  poslanci ako aj  verejnosť v dostatočne časovom predstihu oboznámení, 
zverejnením na úradnej tabuli, na internete mesta a taktiež vyhlásením v mestskom rozhlase. 
Na rokovanie MsZ prišla poslankyňa Mgr. Šupáková. 
Primátor mesta predložil návrh programu dnešného rokovania a spýtal sa na pripomienky alebo doplňujúce 
návrhy k programu rokovania.  
Mgr. Šupáková predložila návrh na doplnenie programu o bod: návrh na vytvorenie hokejbalového ihriska 
v meste Nemšová. 
Primátor mesta dal hlasovať o navrhnutom bode. Poslanci MsZ 11 hlasmi schválili doplnenie bodu programu:  
návrh na vytvorenie hokejbalového ihriska v meste Nemšová. 
Následne poslanci hlasovali za upravený program dnešného rokovania MsZ. Poslanci MsZ 11 hlasmi schválili 
takto upravený program rokovania MsZ. 
 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 9 hlasmi Ing. Zita Bednáriková a Janka 
Filová. Ing. Bednáriková a J. Filová sa hlasovania zdržali. 
 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
 
1 b. Kontrola plnenia uznesení 
       Predkladala: Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka mesta Nemšová  
 
Ing. Papierniková, hlavná kontrolórka, predložila kontrolu plnenia uznesení zo 4. zasadnutia MsZ v Nemšovej 
zo dňa 22.04.2015 č. 41, č. 42, č. 44, č. 46, č. 47, č. 48, č. 49,  z 2. zasadnutia MsZ zo dňa 11.02.2015 č. 13, č.  
26, č. 27, č. 31, č. 33, z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej zo dňa 19.11.2014: č. 457, z 33. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej zo dňa 17.09.2014: č. 435,  č. 437, č. 439, č. 443, č. 446,  
kontrolu plnenia uznesení z 32. zasadnutia MsZ zo dňa 25.06.2014: uznesenie č. 402 + č. 445 uznesenie zo 
dňa 17.09.2015, č. 403, kontrola plnenia uznesení z 27. zasadnutia MsZ zo dňa 11.12.2013: uznesenie č. 351, 
č. 352, kontrolu plnenia uznesení z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 18.09.2013, č. 299, kontrolu 
uznesenia č. 255 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 24.04.2013, kontrolu uznesenia č. 181 zo 16. 
zasadnutia MsZ konaného dňa 22.06.2012 a  kontrolu uznesenia č. 24 zo zasadnutia MsZ dňa 27.04.2011. 
Konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne. 
Na rokovanie MsZ prišiel poslanec S. Husár. 
Ing. Duvač sa informoval na vzájomné vysporiadanie so spol. Kanta. Informoval sa na priestory kúpaliska, či 
sú stále  zaťažené. 
Ing. Bagin odpovedal, že so spol. Kanta je mesto Nemšová v písomnom kontakte. Nároky si spol. Kanta 
nemôže uplatňovať. Na katastri bol vykonaný výmaz. 
Občianka E. Vavrušová sa informovala na uznesenie týkajúce sa materskej škôlky v m. č. Kľúčové  – výmena 
pozemku. 
Ing. Bagin reagoval, že pozemky boli vysporiadané v rámci pozemkových úprav. Vlastníci sú z Bratislavy. Je 
to v štádiu rokovania. 
Správa ku kontrole plnenia uznesení je prílohou č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie správu o plnení úloh z uznesení Mestského zastupiteľstva Nemšová. 
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2. Návrh  VZN č. .../2015 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území mesta Nemšová 
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová,  prednostka úradu  
 
Ing. Jurisová predložila návrh VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území mesta Nemšová 
v dôvodovej správe, ktorú poslanci obdržali. Je konštatované, že dňa 02.04.2015 bola na mestský úrad 
doručená petícia občanov mesta Nemšová na zákaz výherných hracích automatov na území mesta Nemšová. 
Túto petíciu podpísalo 1.906 občanov. Po kontrole obsahu petičných hárkov bolo uznaných 1.767 podpisov, 
čo predstavuje 34,32 % obyvateľstva, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách 
umožňuje obci v zmysle § 10 ods. 5 zákona v bode d, za podmienok podľa ods. 6 ustanovenia všeobecne 
záväzným nariadením / ďalej len VZN /, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2, písm. b, d, e, i, nie je možné 
prevádzkovať na jej území, pričom toto VZN musí platiť  na celom území obce a musí sa vzťahovať na všetky 
hazardné hry. Podľa § 3 ods. 2, písm. b, d, e, i na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená 
individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti VZN sa toto VZN 
nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. V zmysle § 10 ods. 6 zákona môže obec 
vydať VZN, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním 
hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov 
veku. Prijatie takéhoto VZN obec oznámi ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti. Poslanci môžu 
zvážiť, či takéto VZN na území mesta prijmú. V petícii, ktorú občania odovzdali mestu sa vyjadrujú: „ My 
dolupodpísaní občania mesta Nemšová sa touto petíciou sťažujeme na narúšanie verejného poriadku 
v súvislosti s hraním hazardných hier. Zároveň žiadame poslancov MsZ aby vzhľadom na narúšanie verejného 
poriadku v meste v súvislosti s hraním hazardných hier, ako aj na nárast výskytu nebezpečného patologického 
hráčstva v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení bolo schválené 
VZN mesta Nemšová, ktoré zakáže prevádzkovanie hazardných hier.“ Petíciu organizoval petičný výbor, 
ktorého zloženie je uvedené v materiáloch, ktoré poslanci obdržali. V dôvodovej správe je citované právne 
stanovisko advokáta z Bratislavy, ktoré rieši problém zákazu hazardných hier na území mesta a podmienky za 
ktorých môžu poslanci toto VZN prijať. Súčasťou dôvodovej správy je prehľad o umiestnení výherných 
hracích prístrojov, videohier, stávkových kancelárií automatoch v meste Nemšová k 05.06.2015. Príjem do 
rozpočtu mesta Nemšová v roku 2014 bol za hazardné hry vo výške 37.450,10 € . Na rok 2015 sa 
predpokladá, že príjem bude vo výške 36.000,-€. V materiáloch je uvedený zoznam niektorých obcí, ktoré 
majú takéto VZN prijaté. VZN bolo riadne vyvesené na úradnej tabuli mesta, na  webovej stránke mesta dňa 
26.05.2015. Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie bol 12.06.2015. V pripomienkovom konaní 
pripomienky uplatnili dve spoločnosti. Poslanci v zákonnej lehote dostali vyhodnotenie pripomienok. 
Pripomienka zo spol. Program s r. o., Trenčín, ktorá sa odvoláva, že mesto pri prijímaní VZN o zákaze 
prevádzkovania hazardných hier je povinné podľa zákona č. 85/1990 o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov túto petíciu preveriť tak, aby sa zistil skutkový stav, či dochádza k narúšaniu verejného poriadku. 
Pripomienka bola vyhodnotená ako neprijať a nevyhovieť z dôvodu, že § 10 ods. 5 písm. d, zákona 
o hazardných hrách umožňuje poslancom na území mesta prijať schválením VZN o zákaze prevádzkovať 
niektoré hazardné hry z dôvodu doručenej petície. Ing. Jurisová vyjadrila stanovisko právnika z mesta 
Sabinov, kde je všeobecne záväzným nariadením zakázané hrať alebo prevádzkovať hazardné hry. Citovala 
VZN, kde v predmete je uvedené:  kompetencie a postavenie mestského zastupiteľstva upravuje zákon 
o obecnom zriadení. Uviedla, že si myslí, že je zrejmé, že mestské zastupiteľstvo nekoná v rámci správneho 
konania a teda nemá kompetencie a nemôže využiť prostriedok poskytnutý správnym poriadkom na zistenie 
skutkového stavu, čiže pripomienka spoločnosti neobstojí. Vzhľadom na uvedené, je preto potrebné zo stany 
mesta vo vzťahu k plneniu účelu petície posúdenia z pohľadu obsahu a povahy právomoci mesta ako orgánu 
verejnej správy. Vzhľadom na postavenie a kompetencie MsZ nie je možné zistiť skutkový stav veci, či 
dochádza k narúšaniu verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier. Preto orgán verejnej 
správy, ktorý petíciu nevybavuje, nemôže postupovať pri vybavovaní petície podľa zákona o petičnom práve. 
Ďalej bola pripomienka od p. Rastislava Bohma – KONEKT, Nová Dubnica, prevádzka Double Star Red 
Seven z dôvodu, aby sa takéto VZN neprijalo. Citovala jeho pripomienku, že občania nedostali relevantné 
informácie od petičného výboru.  Ďalej citovala, že spol. Double Star Red Seven nemá vedomosť o tom, že 
dochádza k narúšaniu verejného poriadku. Po schválení VZN si budú nútení súdnou cestou vymáhať straty, 
čím sa mesto dostane do bezvýchodiskovej situácie. Z pohľadu pripomienky ako spracovateľ prednostka 
navrhla pripomienky neprijať a nevyhovieť z dôvodu, že petíciu podpísali občania mesta vo väčšom počte ako 
ukladá zákon, viac ako 30 %. Je zákonné právo takéto VZN prerokovať a prijať. Poslanci majú v doručených 
materiáloch kópie pripomienok , taktiež kópiu memoranda, ktoré zaslala spol. Program s r. o. Memorandum 
o porozumení medzi prevádzkovateľmi hazardných hier a asociáciou prevádzkovateľa videohier. Ing. Jurisová 
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konštatovala, že predložený materiál bol prerokovaný na komisii obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného 
poriadku a podnikania dňa 28.05.2015. Komisia sa problémom s narúšaním verejného poriadku vplyvom 
hrania hazardných hier dôkladne zaoberala. Ďalej bol prerokovaný na komisii finančnej a správy mestského 
majetku, ktorá zobrala predložený návrh na vedomie a v komisii školstva, kultúry a športu dňa 16.06.2015, 
ktorá návrh zobrala na vedomie. Dňa 17.06.2015 bola pracovná porada poslancov, kde sa viedla diskusia 
k návrhu VZN.  
Ing. Duvač sa informoval, či sú k dispozícii doklady na porušovanie verejného poriadku vplyvom hazardných 
hier. Koľko sa porušení stalo vplyvom prevádzkovania hazardných hier, keďže sa na to odvoláva petičný 
výbor? Spýtal sa JUDr. Mojtu, či je to celkom právne v poriadku. Či je ochránené MsZ, keď prijme takéto 
VZN? Nenastanú súdne spory? 
JUDr. Mojto odpovedal, že zákon neupravuje otázku v tom zmysle, či došlo k porušeniu verejného poriadku. 
Zákon jednoznačne hovorí: „ ak sa občania sťažujú petíciou na narúšanie verejného poriadku.“ Tu nie je 
potrebné zisťovať, či vôbec došlo v toľkých počtoch k narúšaniu verejného poriadku. Za seba osobne povedal, 
že sa toho nebojí. Nebál by sa žalôb. Na Slovensku bolo už niekoľko obcí, ktoré prijali VZN. Dodal, že nemá 
vedomosť o tom, že by bol daný protest prokurátora; že by takéto VZN bolo zrušené. Neobáva sa toho, že 
pokiaľ bude prijaté takéto VZN, že bude prijaté v rozpore so zákonom. JUDr. Mojto vyzval poslancov 
a všetkých obyvateľov, aby sa nebáli prijať takéto VZN. Ak sa bude niekto vyhrážať žalobami, tak musí 
povedať, že čo sme porušili. Nech to niekto dnes zodpovie. Dodal, že s imyslí, že to tak nebude. 
Ing. Bagin, primátor mesta upozornil, že je platný rokovací poriadok MsZ, ktorý bude dodržiavať. K danej 
téme je možné vystúpiť dva krát.  
Mgr. Solík, zástupca spol. Program s r. o. uviedol, že zákon o petičnom práve sa vzťahuje na každú petíciu, 
zákon o hazardných hrách si vyžaduje samostatnú pôsobnosť v rámci petície, pokiaľ predpis neustanovuje 
inak. Štandardne sa používa zákon o petičnom práve. Dodal, že sú  možnosti, akými sa dá apelovať na orgán, 
ktorý má petíciu riešiť. Jedna z foriem je žiadosť alebo sťažnosť. Sťažnosť môže petícia podporiť. Bolo 
spomenuté, že na komisii bolo zisťované, akým spôsobom dochádza na území mesta k rušeniu verejného 
poriadku. Spol. Program disponuje 2 stanoviskami. Jedno z Okresného úradu, odbor všeobecnej vnútornej 
správy, ktorý tvrdí, že k takému porušovaniu vplyvom prevádzkovania hazardných hier nedochádzalo. Také 
isté stanovisko je z Okresného riaditeľstva PZ SR v Trenčíne. Zákon o petičnom práve sa má abdikovať aj 
v prípade tejto petície. Uviedol, že každú petíciu treba vybaviť. Pokiaľ si mesto nie je isté, či ju malo vybaviť, 
potom je vhodné, aby sa mesto obrátilo na Úrad vlády SR. Do 10 dní dajú stanovisko. Pokiaľ mesto tak 
neurobilo, predpokladá, že je mesto oprávnené na vybavenie petície. Mal sa zisťovať skutočný stav. Pokiaľ 
mesto nezistilo skutkový stav, nepostupuje v súlade sa zákonom pri prijímaní VZN. Správny poriadok sa na 
prešetrovanie petícií ani sťažností nevzťahuje. Je to uvedené priamo v zákone o petičnom práve 
a o sťažnostiach.  
P. Pavlikovský doplnil Mgr. Solíka, že poslanci dostali materiály o postupe obcí pri prijatí VZN, ďalej 
vyjadrenie ministerstva financií, vyjadrenie ZMOS, za akých podmienok prijať VZN. Dodal, že kým sa 
opakovane nenarúša verejný poriadok, nespĺňa mesto jednu z podmienok prijať VZN. Predložili podklady 
o nenarúšaní verejného poriadku. Toto nie je najhoršia vec v Nemšovej. Uviedol, že je odvážne schváliť VZN 
s tým, že poslanci vedia o tom, že nie je v súlade so zákonom. Dodal, že sám p. Daňo pri osobnom rokovaní 
povedal, že si je plne vedomý toho, že toto VZN nebude v plnom znení v súlade so zákonom, ale aj tak to 
bude presadzovať. Sľúbil to voličom. Poznamenal, že čo je morálne – podnikať v zmysle zákona, ktorý uznal 
parlament alebo na niečo sa tváriť. Dodal, že pre neho je to neuveriteľná vec. 
MUDr. Daňo odpovedal p. Pavlikovskému, že keď ho navštívil v nemocnici aby ako poslanec zaloboval za 
ich vec a keďže nepochodil, tak toto bolo z jeho strany podpásový úder, ktorý urobil v živote ho už neurobí. 
MUDr. Daňo dodal, že si plne uvedomuje aké VZN sa ide prijímať. O akom VZN sa rokuje. Uvedomuje si, 
aký bude mať dopad na rozpočet mesta, aký bude mať dopad pre spol. Program a pre prevádzkovateľov. To, 
že VZN bude v rozpore so zákonom – taký nezmysel nemohol povedať. Má veľa stanovísk z viacerých strán, 
nielen zo strany spol. Program. Dodal, že sa nebojí dnes za VZN zahlasovať. Vypočul si p. Pavlikovského ako 
poslanec, ktorý má rozhodnúť o vážnej veci. Povedal p. Pavlikovskému, že on odíde a my tu zostávame. 
Žijeme tu spolu.  Podobne jeho sused prevádzkuje takúto herňu, ako sa má naňho pozrieť, s vedomým, že mu 
škodí? Uviedol, že to, čo povedal p. Pavlikovský, sú nezmysly. Právomoci MSZ sú jasne zadefinované. Litera 
zákona bola dodržaná. Nehovorme len o verejnom poriadku a porušovaní. Je tu ďalšia rovina, rovina dopadu 
vplyvom prevádzkovania hazardných hier na rodinu. Tie peniaze, čo sa nahádzali do automatov, je to cca 400 
tisíc € ročne. Tieto peniaze chýbajú v našich rodinách, chýbajú na splácanie inkasa, prenájmov a výchovu 
detí. Toto je dopad. Ten je hlavne motivujúci pre neho, ako pre lekára. Uviedol, že 25 rokov pracuje 
v sociálno – zdravotnej komisii. Neriešili raz prípad rodiny, ktorá sa rozpadla pre gamblerstvo jedného 
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z rodičov. Nebolo to raz, že rodina musela zmeniť bydlisko, pretože bola vysťahovaná z dôvodu hrania 
hazardných hier. Toto sú motívy, ktoré MUDr. Daňu vedú. Dodal, aby už nikdy nepovedali, že budú poslanci 
prijímať VZN v rozpore so zákonom.  
Mgr. Šupáková sa spýtala Mgr. Svedka, ktorý je poverený zastupovať petičný výbor. Poslanci si viackrát 
vyžiadali stanovisko – štatistiku, ako spomenul Ing. Duvač ohľadom toho, aký je reálny dopad v meste 
negativity hráčstva. Prevádzkovatelia hovoria, že títo hráči sú slušní. Požiadala o jeho vyjadrenie. 
Mgr. Svedek reagoval, nie že si mesto vyžiadalo stanoviská, takéto stanoviská si vyžiadali viaceré strany. 
Reagoval na stanoviská z Okresného úradu a z polície. Oni museli dať také odpovede, aké im dali, pretože oni 
neevidujú, či sa nejaký priestupok alebo trestný čin stal v súvislosti s hraním hazardných hier. Dodal, že nevie 
o tom, že by zákon o petičnom práve ukladal povinnosť predložiť ďalšie podklady. V petícii sa občania 
podpísali. Vyjadrili svoj názor. Zákon to neumožňuje sa spýtať, prečo podpis na petíciu dali. Verejný 
poriadok je oveľa širší pojem, ako trestný čin alebo priestupok.  Je to názor 1.700 občanov mesta, že dochádza 
k takýmto veciam. 
JUDr. Mojto dodal k právnej debate: zákon, ktorý rieši možnosť zákazu prevádzkovania hazardných hier 
jasne stanovuje, kedy môže MsZ rozhodnúť o zákaze prevádzkovania hazardných hier. Ak sa občania petíciou 
sťažujú na narúšanie verejného poriadku. Zákon neukladá žiadnu podmienku, či sa to má prerokovať, alebo 
nemá. Samotné splnenie podmienky, že sa obrátia s petíciou na mesto, je podmienka, ktorá keď sa splní, tak 
dáva kompetenciu MsZ prijať VZN. Tu sa dožaduje zákazu viac ako 1.700 občanov. Dodal, že si myslí, že 
v prvom rade by sa mali hájiť záujmy našich obyvateľov, nás a našich detí, príbuzných a potom môžeme 
zohľadňovať záujmy podnikateľských subjektov, ktoré podnikajú na území mesta. Dodal, že nemá nič proti 
podnikaniu. Je potrebné si stanoviť priority – čo je dôležitejšie. Tu je dôležitejší záujem 1.700 občanov mesta. 
Na záver položil otázku primátorovi mesta, že o VZN budú hlasovať poslanci MsZ, či je za zákaz 
prevádzkovania hazardných hier alebo nie? 
Ing. Bagin, primátor mesta odpovedal, že on hlasovať nemôže. Podporí vyjadrenie poslancov, ktorí budú 
hlasovať.  
P. Vavruš reagoval, že keď zachránime len jednu rodinu, oplatí sa hlasovať za prijatie VZN.  
Ing. Bednáriková uviedla, že v prípade podpísania petície 30 % voličov, je splnená litera zákona. Avšak pred 
spustením petície mala informáciu od člena petičného výboru, že sa tento bude snažiť zohnať viac ako 50 % 
voličov a v tom prípade by bolo rozhodovanie poslancov rozhodne jednoduchšie.  
MUDr. Daňo uviedol, že ako má chápať legitimitu primátora mesta, ktorý bol volený 19 % oprávnených 
voličov; rešpektujeme to. 
ThDr. Prosňanská, občianka mesta sa spýtala poslankyne na argumenty týkajúce sa gamblerstva, že aký je to 
dopad na občanov?  Keby to urobil manžel, brat, nahlásila by to? Je to hanba. Chce žiť slobodne. Dodala, že 
sa prisťahovala do Nemšovej a páči sa jej tu. Vidí, ako trpia rodiny, ale oni to nepovedia, že nemajú z čoho 
žiť. Oznámila, že verí, že keď občania dali poslancom hlas, že rozhodujú o spoločnom dobre a nie o svoje 
záujmy, ktoré predčia všetky dobrá.   
Mgr. Solík, zástupca spol. Program citoval § 5 ods. 7 zákona o petičnom práve. Dodal, že nie je v zákone 
povedané, že zákon o hazardných hrách do tohto nespadá. Pri každej petícii je potrebné aj prešetrenie. 
Informoval sa, ako bola petícia prešetrená, ako bolo zistené, či dochádza k narúšaniu verejného poriadku. 
Zákaz hazardných hier nikdy neprinieslo nejaké pozitívne zlepšenie. Napr. v Maďarsku, v Rakúsko či Poľsku 
je nelegálne prevádzkovanie výherných prístrojov.  
Ing. F Gajdoš, občan mesta reagoval, že v 90 – tych rokoch bola telovýchova na Slovensku na zaniknutie. 
Neboli financie. Boli oslovení viacerí, aby povolili v Nemšovej hracie automaty a budú mať peniaze. Toto 
zamietli. Namiesto 500 tisíc Sk z dotácie, ktoré dostávali, dostali len 50 tisíc Sk. Urobili sme dobre. P. 
Chmelina postavil štadión. Telovýchova postúpila aj bez automatov. 
P. Pavlikovský, spol. Program dodal, že Nemšová dostala 6 miliónov Sk z lotérií z ministerstva financií. 
Formálnou podmienkou obmedzenia je podmienka zákona... citoval znenie. Združenie prevádzkovateľov 
prináša do rozpočtu 480 miliónov € ročne. Zamestnáva 20 tisíc ľudí. V Nemšovej 42 ľudí. Rozhodnutím 
poslancov prídu o prácu.   
P. Matejková, občianka mesta reagovala, že jej sa toto bytostne týka, popísala rodinný problém. Spýtala sa p. 
Pavlikovského, či im potom zaplatia úver, zabezpečia dom, bývanie, zabezpečia novú fungujúcu rodinu? 
Uviedla, že je jediná, ktorá prišla na mestský úrad, pretože bolo povedané, že nikto neprišiel, nikto sa 
neohlásil, že toto sa deje. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí  prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
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MsZ v Nemšovej 9 hlasmi zobralo na vedomie doručenú petíciu, ktorou podpísaní občania žiadajú primátora 
mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva, aby vzhľadom na narúšanie verejného poriadku v súvislosti 
s hraním hazardných hier v meste a na základe výsledkov tejto petície, bolo v zmysle § 10 ods. 6 zák. č. 
171/2005 Z.z. o hazardných hrách v platnom znení schválené všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nemšová 
o hazardných hrách na území mesta, ktoré zakáže prevádzkovanie hazardných hier uvedených v § 3 ods. 2 
písm. b), d), e), i) cit. zákona  na celom území Mesta Nemšová, MsZ Nemšová 9 hlasmi schválilo VZN č. 
4/2015  o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území  mesta Nemšová a uložilo prednostke MsÚ 
v Nemšovej oznámiť bezodkladne ministerstvu prijatie tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Nemšová 
s uvedením dátumu jeho účinnosti. Ing. Gabriš hlasoval proti, Ing. Duvač sa hlasovania zdržal, Ing. 
Bednáriková a S. Husár nehlasovali. 
                                       
3. a) Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2014 vrátane stanoviska hlavnej kontrolórky a správy    
        audítorky   
        Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku, Ing. Nadežda  
                             Papierniková, hlavná kontrolórka a Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Savková predložila záverečný účet mesta Nemšová za rok 2014 . Tento bol podrobne prerokovaný na 
finančnej komisii a na pracovnej porade poslancov. Výsledky hospodárenia za rok 2014 boli pre mesto 
Nemšová veľmi priaznivé. Výsledok rozpočtového hospodárenia za r. 2014 bol vo výške + 526.765,00 €. 
Hospodársky výsledok bol vo výške + 401.989,60 €. V pracovných materiáloch je doložený návrh na 
rozdelenie hospodárskeho výsledku mesta Nemšová a boli s ním poslanci podrobne oboznámený. Rozdelenie 
hospodárskeho výsledku navrhujeme nasledovne: výsledok hospodárenia za rok 2014 je 526.765,00 €, 
zúčtovanie zo ŠR dopravné ZŠ J. Palu  163,20 €, vykrytie finančných operácií 2014 vo výške 230.559,11 €, 
odvod do rezervného fondu mesta 296.042,69 €. Záverečný účet mesta je zverejnený na úradnej tabuli mesta 
a taktiež na webovej stránke mesta.  
Ing. Papierniková, hlavná kontrolórka uviedla, že Návrh záverečného účtu mesta Nemšová  za rok 2014 (ďalej 
len „návrh záverečného účtu“ ) bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy zákona č. 
597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a ostatných súvisiacich 
právnych noriem. Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený 10. júna 2015 na úradnej tabuli a 
internetovej stránke mesta Nemšová v zákonom stanovenej lehote, v  súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení a a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. V súlade s § 9 ods.5 zákona o obecnom zriadení Mesto Nemšová dalo overiť účtovnú závierku 
za rok 2014 audítorke Ing. Mgr. Anne Šutovskej. Návrh záverečného účtu mesta Nemšová za rok 2014 
obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti. Finančné hospodárenie mesta Nemšová sa v roku 2014 
riadilo rozpočtom schváleným MsZ. V priebehu roka 2014 bol rozpočet mesta  upravovaný 10 krát. Päť zmien 
rozpočtu bolo schválených v MsZ, 5 zmien  rozpočtu v priebehu roka bolo vykonaných rozpočtovým 
opatrením primátora. Všetky zmeny rozpočtu boli vykonané v súlade so zákonom a so zásadami rozpočtového 
hospodárenia mesta Nemšová. Vykonanými zmenami rozpočtu došlo k vyrovnaniu rozpočtu príjmov 
i výdajov sa sumu 3.975.019,30 €. V zmysle platnej metodiky zistenia výsledku hospodárenia skončilo 
hospodárenie Mesta  Nemšová za rok 2014 s prebytkom vo výške 526.755 €. Stanovisko obsahuje rozbor 
príjmov i výdajov mesta v tabuľkovej i textovej forme. Celkové dosiahnuté príjmy v roku 2014 dosiahli 
úroveň o 13% vyššiu ako v roku 2013. Bežné príjmy boli v roku 2014 vyššie o 8% ako v roku 2013, úroveň 
kapitálových príjmov vysoko prevýšila úroveň roka 2013, túto skutočnosť pozitívne ovplyvnilo ukončenie 
projektu BRO a zúčtovanie záverečnej žiadosti o platbu. Výdaje v roku 2014 boli o 5 % vyššie ako v roku 
2013. Významnú položku v rozpočte mesta tvoria aj poskytované dotácie, či už organizáciám zriadeným a 
založeným mestom, alebo iným subjektom (športovým, spoločenským, ap.), ktoré vykonávajú činnosť 
v meste Nemšová. Všetky poskytnuté dotácie boli zúčtované s rozpočtom mesta. Nevyčerpané dotácie vo 
výške 203,58 € boli vrátené do rozpočtu mesta Nemšová. K 31.12.2014 mesto podľa údajov v Súvahe mesto 
disponuje s celkovým majetkom vo výške 22.932.155,97 €. Oproti roku 2013 predstavuje hodnota majetku 
mierny nárast o 2%, v hodnotovom vyjadrení predstavuje nárast takmer 460.000 €. Celkový stav pohľadávok 
mesta Nemšová k 31.12.2014 klesol v porovnaní s rokom 2013 o 30%  a predstavuje čiastku 87.756,51 €, čo 
hodnotím veľmi pozitívne. Avšak je potrebné venovať pozornosť pohľadávkam z prenájmu pozemkov 
a nebytových priestorov, ktoré zaznamenali medziročný nárast takmer 60%. Úroveň krátkodobých záväzkov 
je síce vyššia o viac ako 42%, avšak do značnej miery je spôsobená zmenou metódy účtovania, v rámci iných 
záväzkov úroveň ovplyvňuje výška nesplateného imania Mestského podniku služieb s.r.o. ako aj RVS VV 
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s.r.o. z titulu splátok geodetických služieb. Úroveň neuhradených faktúr dosiahla v r. 2014 pokles v porovnaní 
s rokom 2013 o takmer 60% a dosahuje úroveň 21.897,39 €. Celková výška úverového zaťaženia 
k 31.12.2014 : 1.143.459,09 €, podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho 
roka 33,53%, podielu ročných splátok na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka 13,18 %. 
Konštatovala, že mesto v roku 2014 dodržalo zákonné podmienky prijatia návratných zdrojov financovania 
v zmysle vyššie citovaného zákona.  Dosiahnuté výsledky hospodárenia mestskej samosprávy za rok 2014 sú 
podľa môjho názoru primerané súčasnej ekonomickej situácií mesta a zodpovedajú reálnej tvorbe zdrojov na 
financovanie výdavkov mesta. Vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov hospodárenia odporúčam celoročné 
hospodárenie Mesta Nemšová za rok 2014 schváliť bez výhrad. Zároveň odporúčam schváliť aj predložený 
návrh na vysporiadanie výsledkov hospodárenia Mesta Nemšová za rok 2014. 
Ing. Jurisová prečítala úryvok zo správy nezávislého audítora Ing. Mgr. Šutovskej k záverečnému účtu mesta 
k 31.12.2014: účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Nemšová 
k 31.12.2014 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom 
o účtovníctve. Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky 
konštatovala, že nezistila významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového 
hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa jej overenia je zhodný so stavom 
vykázaným v účtovnej závierke. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi schválilo Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2014 vrátane Hodnotiacej správy 
k Plneniu Programového rozpočtu mesta Nemšová k 31.12.2014 s nasledovným výrokom :„ Celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Nemšová za rok 2014 
v zmysle § 10 ods. 3 písm. a( a b( zákona č. 583/2004 Z. z. t. j. bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok 
vo výške 526.765,00 €, po odpočítaní účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 163,20 € ( 
dopravné) je výsledkom hospodárenia prebytok vo výške 526.601,80 €. Hospodársky účtovný výsledok mesta 
Nemšová za rok 2014 vo výške 401.989,60 € zistený rozdielom nákladov a výnosov mesta Nemšová. 
Rozdelenie hospodárskeho výsledku mesta Nemšová za rok 2014 nasledovne: výsledok hospodárenia za rok 
2014  526.765,00 €; zúčtovanie zo ŠR dopravné ZŠ J. Palu -  163,20 €; vykrytie finančných operácií 2014  -   
230.559,11 € odvod do rezervného fondu mesta 296.042,69 €. Zobralo na vedomie Stanovisko hlavného 
kontrolóra mesta Nemšová k záverečnému účtu mesta Nemšová  za rok 2014 tak, ako bolo predložené na 
rokovanie, Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Nemšová za obdobie od 
01.01.2014 do 31.12.2014 tak, ako bola predložená na rokovanie. Ing. Duvač nehlasoval.  

 
3. b) Inventarizácia majetku mesta Nemšová k 31.12.2014 
       Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  
 
Ing. Savková uviedla, že inventarizácia majetku bola podrobne predložená na pracovnej porade poslancov 
a na finančnej komisii. Výsledok inventúr je hodnota majetku v rámci súvahy vo výške 30.688.806,26 €. 
V rámci kompetencie primátora mesta a návrhu ústrednej inventarizačnej komisie bol k 31.12.2014 vyradený 
majetok za 24.576,67 €. Súpisy sú v materiáloch. Jedná sa o starý, 20 – 30 – ročný majetok. Ďalej je návrh na 
vyradenie majetku mesta k 01.07.2015. Ide o projektové dokumentácie, unimobunky a sterilizátor z bývalej 
prevádzky kozmetiky, ktorú mesto kedysi prevádzkovalo. Vyraďuje sa osobné vozidlo Škoda Fabia, ktoré 
mesto obdržalo bezplatne z KR PZ SR. V súčasnosti je nefunkčné a je už odhlásené z evidencie. Celková 
hodnota majetku navrhnutého na vyradenie je 10.135,96 €.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi schválilo Výsledky inventarizácie majetku mesta Nemšová k 31.12.2014 tak, ako 
boli predložené na rokovanie MsZ s tým, že výška vyradeného majetku k 31.12.2014 je na základe     
predložených inventúrnych súpisov 24.576,67 €. Vyradenie majetku mesta Nemšová k 1.7.2015 na základe 
predloženého návrhu na vyradenie v celkovej sume 10.135,96 €. Ing. Duvač sa hlasovania zdržal. 
 
4. Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2014 
    Predkladala: Katarína Strečanská,  ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
 
K. Strečanská predložila na rokovane záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2014. Pracovný materiál 
bol podrobne prerokovaný na pracovnej porade poslancov a taktiež na komisii finančnej. Príjmy na hlavnej 
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činnosti sú naplnené vo výške 334.698,03 €, výdaje vo výške 328.971 €. Výsledok hospodárenia na hlavnej 
činnosti je vo výške 5.726 €. Na podnikateľskej činnosti sú náklady 18.904,70 €, výnosy vo výške 18.937,34 
€. Celkový výsledok na hlavnej a podnikateľskej činnosti je zisk vo výške 5.759,17 €. Navrhujú 
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške 307,96 eur  vykryť podľa  Zákona 
o rozpočtových pravidlách 523/2004 z.z. §25 zo zákonného rezervného fondu VPS. Výsledok hospodárenia 
zisk vo výške 5.451,21 € odviesť podľa Zákona o rozpočtových pravidlách 523/2004 Z.z. §25   do zákonného 
rezervného fondu VPS, m.p.o. Nemšová. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto  zápisnice. 
 
Poslanci MsZ Nemšová jednohlasne schválili Záverečný účet VPS,m.p.o. Nemšová k 31.12.2014 s tým, že 
súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad, Rozdelenie výsledku hospodárenia VPS, m.p.o. Nemšová.   
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške 307,96 € vykryť podľa  Zákona 
o rozpočtových pravidlách 523/2004 z.z. §25 zo zákonného rezervného fondu VPS. Výsledok hospodárenia 
zisk vo výške 5.451,21 € odviesť podľa Zákona o rozpočtových pravidlách 523/2004 Z.z. §25   do zákonného 
rezervného fondu VPS, m.p.o. Nemšová. 
 
5. Inventarizácia majetku VPS, m. p. o. Nemšová k 31.12.2014 
    Predkladala: Katarína Strečanská,  ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
 
K. Strečanská predložila výsledky inventarizácie VPS, m. p. o. Nemšová k 31.12.2014. Tento materiál bol 
podrobne prerokovaný na pracovnej porade poslancov a taktiež na komisii finančnej. Návrh na vyradenie 
drobného hmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2014 vo výške 27.129,44 €, ďalej 
navrhli odpísať pohľadávky vo výške 9.674,82 €. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto  zápisnice. 
 
Poslanci MsZ Nemšová jednohlasne schválili výsledky inventarizácie majetku VPS, m. p. o. Nemšová 
k 31.12.2014. 
 
6. Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2015 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  
 
Ing. Savková predložila plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2015. Celkové príjmy rozpočtu mesta 
Nemšová sa naplnili vo výške 925.167,35 €, čo je plnenie na 25,26%. Celkové výdaje sa k 31.03.2015 čerpali 
vo výške 829.916,38 €, čo je plnenie na 25,23%. Stav finančných prostriedkov na účtoch mesta Nemšová 
k 31.03.2015 bol vo výške 416.827,47 €. Tabuľkové prílohy sú v materiáloch. Tento materiál bol prerokovaný 
na pracovnej porade poslancov a taktiež na komisii finančnej. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 7 tejto  zápisnice. 
 
Poslanci MsZ Nemšová zobrali na vedomie plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2015. 
 
7. Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2015 
    Predkladala: Katarína Strečanská,  ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
 
K. Strečanská predložila plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2015. Bežné 
príjmy sú naplnené vo výške 74.551 €, čo je plnenie na 23 %, výdaje na hlavnej činnosti sú naplnené vo výške 
76.342 €, čo je plnenie na 24%. Hospodársky výsledok na hlavnej činnosti vykazuje stratu vo výške 1.791 €.  
Nad rámec hlavnej činnosti vykonávajú podnikateľskú činnosť, kde sú tržby naplnené vo výške 4.114 € 
a náklady na dopravu a pohrebníctve 3.744€. Na podnikateľskej činnosti vykazujú zisk vo výške 370,-€. 
Tento materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov a taktiež na komisii finančnej. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 8 tejto  zápisnice. 
 
Poslanci MsZ Nemšová zobrali na vedomie plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová 
k 31.03.2015 
 
J. Gabriš zástupca primátora navrhol 10 minútovú prestávku. Primátor mesta dal o návrhu J. Gabriša hlasovať. 
Poslanci MsZ jednohlasne schválili 10 minútovú prestávku. 
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Poslanec Ing. S. Gabriš z rokovania MsZ odišiel. 
  
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 2. polrok 2015 
    Predkladala: Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka mesta Nemšová  
 
Ing. Papierniková predložila plán kontrolnej činnosti je zameraný predovšetkým na dodržiavanie 
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom mesta 
Nemšová. Plánované kontroly: kontrola hospodárenia školských jedální MŠ Odbojárov, Nemšová, kontrola 
vyúčtovania nájomných bytov za rok 2014 VPS m.p.o. Nemšová, kontrola hospodárenia ZUŠ Nemšová, 
kontrola plnenia rozpočtu mesta Nemšová v roku 2015, vypracovanie odborného stanoviska k Návrhu 
viacročného programového rozpočtu Mesta Nemšová na roky  2016 - 2018 v zmysle §18 f zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Priebežné kontroly a činnosť: kontrola vybavovania 
sťažností, podnetov a petícií v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zákona č. 242/1998 Z.z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve, kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
a ďalšie úlohy, ktoré sú ustanovené osobitným zákonom. Ďalej kontroly a iné úlohy vyplývajúce z poverenia 
MsZ. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 9 tejto  zápisnice. 
 
Poslanci MsZ Nemšová 12 hlasmi schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová 
na 2. polrok 2015. 
 
9.  Návrh  VZN č. .../2015 o  doplnení a zmene Všeobecného záväzného nariadenia č. 7/2011 v znení  
     doplnenia a zmeny  VZN č. 11/2011 a VZN č. 3/2014 a VZN č. 4/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa 
     na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v  
     materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
     o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni o výške  
     príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole 
     Predkladala: Ing. Iveta Jurisová,  prednostka úradu  
 
Ing. Jurisová predložila návrh VZN o  doplnení a zmene Všeobecného záväzného nariadenia č. 7/2011 v znení 
doplnenia a zmeny  VZN č. 11/2011 a VZN č. 3/2014 a VZN č. 4/2014 o školských poplatkoch. Návrh je 
predložený na základe žiadosti riaditeľky MŠ na ul. Odbojárov z dôvodu, že doterajší príspevok nepostačuje 
na čiastočné pokrytie potrieb pre deti. V návrhu VZN v článku 4 výška príspevku za pobyt v materskej škole 
v ods. 1 sa mení výška čiastočnej úhrady výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa zo sumy 9,96 € 
na sumu 12,-€. V dôvodovej správe sú porovnané poplatky s okolitými obcami a mestami. Napr. v Hornom 
Srní je poplatok 16,-€, pre deti do 3 rokov 25,-€ mesačne. Navrhovaný poplatok 12,-€ nie je vysoký. Je 
porovnateľný s príspevkami okolitých materských škôl. Príjmy za príspevky od rodičov sú vlastnými 
prájmami MŠ a za rok 2014 boli vo výške 16.406,-€. Tento materiál bol prerokovaný na komisii kultúry, 
školstva a športu, ktorá odporúča, aby sa výška poplatku zvýšila na 15,-€. Komisia odporučila na pracovnej 
porade poslancov, aby toto prehodnotila. Komisia finančná návrh zobrala na vedomie. Rada materskej školy 
odporúča poplatok zvýšiť na 12,-€. Návrh VZN bol zverejnený v zmysle zákona v predpísanej lehote na 
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta a v stanovenej lehote neboli uplatnené žiadne pripomienky. Na 
pracovnej porade vzišiel návrh, aby sa poplatok zvýšil. Ing. Jurisová preto uvádza v dôvodovej správe, že 
v návrhu VZN by sa mohol upraviť článok 1, citovala znenie.  
J. Gabriš navrhol zapracovať pripomienku z pracovnej porady, úprava článku 1 materiálu; na 13,- a 20,-€ pre 
deti do troch rokov. 
A.Krchňávek uviedol, že na komisii kultúry, školstva a športu prejednávali výšku poplatku 15,-€ podobne ako 
to je na cirkevnej MŠ, kde ešte budú poplatky navyšovať. Návrh 13,-€ sa javí ako postačujúci. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 10 tejto  zápisnice. 
 
Poslanci MsZ Nemšová 12 hlasmi schválili VZN č. 5/2015 o doplnení a zmene Všeobecného záväzného 
nariadenia č. 7/2011 v znení doplnenia a zmeny  VZN č. 11/2011 a VZN č. 3/2014 a VZN č. 4/2014 o mieste 
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí o 
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni o výške príspevku na 
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čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej  umeleckej škole so zapracovaním predloženej 
pripomienky na úpravu textu Článku 1. 
 
10. Návrh VZN č. ../2015 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 
      sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti mesta Nemšová  
      Predkladala: Ing. Iveta Jurisová,  prednostka úradu  
 
Ing. Jurisová predložila návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 
sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti mesta Nemšová. Tento materiál bol podrobne prerokovaný dňa 
11.06.2015 na komisii sociálno-zdravotnej, dňa 15.06.2015 na komisii finančnej a taktiež na pracovnej porade 
poslancov dňa 17.06.2015. V návrhu VZN sú zmeny legislatívneho charakteru, úpravu platby za stravu 
racionálnu, za stravu diabetickú. Sú tam vypustené legislatívne záležitosti, ktoré rieši zákon. Nevzťahuje sa na 
akékoľvek navýšenie poplatkov. Tieto zostávajú zachované. Jediné, čo sa upravuje, sú ekonomicky oprávnené 
náklady na sumu 778,76 €. Toto je suma pre samoplatcov. CSS zatiaľ samoplatcov nemá. Návrh VZN bol 
zverejnený v zmysle zákona v predpísanej lehote pred rokovaním MsZ na úradnej tabuli a na internetovej 
stránke mesta. K návrhu neboli uplatnené pripomienky. 
J. Kiačik sa informoval, aké služby sa budú v CSS poskytovať. 
Ing. Jurisová uviedla, že sú to služby pobytového charakteru a terénne služby. Pobytové služby sú zariadenie 
opatrovateľskej služby, útulok a núdzové bývanie. A terénne služby sú opatrovateľská služba. 
MUDr. Daňo uviedol, že na komisii sociálno – zdravotnej riešili pobytové formy poskytovania služieb. Proti 
Štatútu je využívaný aj útulok aj núdzové bývanie. Členovia komisie sa zhodli, že sú to izby a lôžka, ktoré by 
mali byť obsadzované dočasne a len pre riešenie nejakých krízových situácií v rodinách a nie, aby boli roky 
obývané tými istými klientmi. Zariadenie potom stráca význam. Malo by to byť pripravené v rezerve 
v prípade náhlej, nepredvídateľnej udalosti. Takto máme zariadenie zablokované klientami natrvalo. Bude 
potrebné sa s týmto v budúcnosti zaoberať a nájsť nejaké riešenie.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 11 tejto  zápisnice. 
 
Poslanci MsZ Nemšová 12 hlasmi schválili VZN č. 6/2015 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti mesta Nemšová. 
 
11. Návrh na zmenu Štatútu Centra sociálnych služieb Nemšová a Zriaďovateľskej listiny Centra    
      sociálnych služieb Nemšová 
      Predkladala: Ing. Iveta Jurisová,  prednostka úradu  
 
Ing. Jurisová predložila návrh Štatútu Centra sociálnych služieb Nemšová a Zriaďovateľskej listiny Centra 
sociálnych služieb Nemšová. V registri sociálnych služieb TSK sú evidované určité formy sociálnych služieb, 
ktoré poskytujeme. Na základe protokolu o výsledku dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb v centre 
sociálnych služieb zo dňa 19.01.2015 nám bola vytknutá a odporučené dať do súladu činnosť zariadenia pre 
seniorov. Preto mesto Nemšová požiadalo o výmaz z registra poskytovateľov. Keďže tento výmaz TSK 
potvrdil, je potrebné upraviť Štatút CSS a taktiež Zriaďovaciu listinu CSS. Činnosť zariadenia pre seniorov je 
vynechaná dočasne. Kedykoľvek môže byť opäť zavedená do registra a následne poskytovaná. Kontrola 
konštatovala, že za uplynulé roky nikto v zariadení seniorov nebol ubytovaný. Požiadali nás o danie do súladu 
zákon s našou činnosťou sociálnych služieb.    
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 12 tejto  zápisnice. 
 
Poslanci MsZ Nemšová 12 hlasmi schválili  Dodatok č. 1 Štatút centra sociálnych služieb Nemšová 
s účinnosťou a platnosťou od 1.7.2015 a Dodatok č. 1 k Zriaďovateľskej listine  s účinnosťou a platnosťou od 
1.7.2015 v zmysle predložených návrhov.  
 
12. Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  
      pôsobnosti mesta za rok 2014 
      Predkladala: Ing. Iveta Jurisová,  prednostka úradu  
 
Ing. Jurisová predložila v zmysle školského zákona správu o hospodárení v oblasti školstva. V materiáloch sa 
konštatuje, že mesto Nemšová na školstvo v r. 2014 vyčlenilo z podielových daní sumu 740,768,72 €, čo je 
50,46%. Tieto finančné prostriedky vynaložili školy na bežné výdaje. Školstvo v celej sume hospodári so 
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sumou 1,365,459,50 €. Toto sú prostriedky, ktoré dostávajú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zo 
štátu, z dotácie MPSVaR; prípadne z iných zdrojov príjmov. Mesto ako jediné na okolí poskytuje príspevok 
a dotáciu na deti v CVČ, ktoré sú mimo územia mesta a majú v Nemšovej trvalý pobyt. V materiáloch sú dve 
prílohy: o používaní bežných výdavkov a mzdových nákladov za r. 2014 s porovnaním rokov 2012 a 2013. 
Priemerný náklad na mzdu pedagogických a nepedagogických pracovníkov narastá. Je to spôsobené nielen 
dobrým prístupom mesta k školstvu, ale aj usmernením vlády o navýšení miezd v školstve. Správa spolu 
s prílohami bola predložená na rokovanie finančnej komisie, komisie kultúry, školstva a športu, ktoré ju 
zobrali na vedomie. 
A.Krchňávek uviedol, že nepochybuje, že školstvu sa dávajú nemalé finančné prostriedky. Oznámil, že na 
mesto bola postúpená žiadosť riaditeľky ZŠ. Jedná sa o potrebu zakúpenia 150 l varného kotla, ktorý bude 
stáť cca 4.500 €, ohrievací pult za cca 1.700 €. Aj keď idú prázdniny, bolo by vhodné pouvažovať nad touto 
investíciou. Tiež sa jedná o teplovzdušné vetranie školskej kuchyne, ktoré je nefunkčné. Cenová ponuka je na 
49.000 €. T. č. maľujú školu. Bolo by vhodné vyčleniť finančné prostriedky na túto akciu. 
Ing. Bednáriková podporila návrh A. Krchňávka. Jedáleň slúži pre obe školy. Bolo by dobré nájsť zdroje. 
Ing. Bagin uviedol, že financie na maľovanie školy nie sú problém. Po prázdninách vyjde výzva, požiadame 
o financie na dovybavenie školských zariadení a jedální. Klimatizácia je v dezolátnom stave. Taktiež je 
potrebný nový varný kotol a pult. K výzve nie je potrebná projektová dokumentácia len je potrebné doložiť 
technické listy. Bude potrebné toto zaradiť do rozpočtu.  
S. Husár sa informoval, aká je šanca, že získame dotačné peniaze. 
Mgr. Šupáková sa priklonila k názoru využiť možnosť zapojenia sa do výzvy. Alokácie by mali byť v celku 
vysoké. Oplatí sa ísť do toho.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 13 tejto  zápisnice. 
 
Poslanci MsZ Nemšová  zobrali na vedomie súhrnnú správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských 
zariadení  v zriaďovacej pôsobnosti  mesta a správy o výsledkoch  jednotlivých škôl   a školských zariadení za 
rok 2014. 
 
13. Správa o činnosti a hospodárenie Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára - Váh, s r. o. Nemšová  
      za r. 2014 
     Predkladal: Ing. Bohuš Babál, riaditeľ RVS VV  
 
Ing. Babál uviedol, že r. 2014 bol v poradí už piatym rokom pôsobenia spol. v nemšovskom regióne. RVS 
VV, s r. o. sa tak zaradila medzi spoľahlivé vodárenské spoločnosti zabezpečujúce kvalitnú prevádzku 
verejných vodovod a verejných kanalizácií. Pred dvoma rokmi zrealizovaná stavba“ Prepojenie vodovodov 
Nemšová – Horné Srnie“ priniesla výrazný ekonomický efekt, ktorý sa podstatnou mierou prejavil 
v dosiahnutom kladnom výsledku hospodárenia. K 31.10.2014 bola ukončená zmluva pre nemožnosť plnenia 
medzi TVS a.s. a RVS VV, s r. o. na nákup pitnej vody pre RVS VV a  zmluva o dodávke vody od RVS VV 
do časti vodovodnej siete v Hornom Srní, ktorá bola v prevádzke TVS. Ukončenie zmlúv si vyžiadala 
vzniknutá situácia v prevádzkových a obchodných vzťahoch medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami 
a.s. a TVS, a.s.. RVS VV od 01.11.2014 uzatvorila novú zmluvu na nákup pitnej vody s TVK a ďalšiu zmluvu 
o prevádzke časti verejného vodovou v obci Horné Srnie, ktorá je vo vlastníctve TVK. RVS tak zabezpečuje 
prevádzkovanie verejného vodovodu v celom Hornom Srní. Tým pribudla do prevádzky vodovodná sieť na 
šiestich uliciach s 210 novými odberateľmi pitnej vody. pri prevádzke vodovodov je využívaný centrálny 
vodárenský dispečing so zberom a prenosom dát z hlavných vodomerov, z hladiny vodojemu a z tlaku vo 
vodovodnej sieti. Zber údajov bol rozšírený o ďalší objekt VZ Macejka Trenčianska Závada, odkiaľ sa 
prenáša údaj o zbere z vodojemu do vodovodnej siete v Tr. Závade. K zásobovanie pitnou vodou sú 
využívané vodné zdroje: Horné Srnie – Stará rieka a Rybníky prameň Čaganov, Trenčianska Závada – prameň 
Macejka a prameň Nad Oborou. Spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu v Nemšovej, v m. č. Nemšovej 
a v Hornom Srní. Súčasťou kanalizačného systému je 7 prečerpávacích staníc s výtlačnými kanalizačnými 
potrubiami. Na prečerpávaciu stanicu Kamenec bolo dodané nové ponorné čerpadlo. Na prečerpávací 
staniciach často dochádza k upchávaniu ponorných čerpadiel. Boli vykonané rozbory odpadových vôd na 
prítoku a odtoku. na ČOV Nemšová 24 vzoriek a ČOV Horné Srnie 8 vzoriek. ČOV Nemšová má kapacitu na 
čistenie odpadových vôd z celej aglomerácie Nemšová, tzn. aj z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany 
a Slávnica. Spoločnosť zamestnáva 9,5 zamestnancov v pracovnom pomere a príležitostne brigádnikov. na 
zákazníckom centre vystavili 8598 faktúr, 8396 vykonaných odpočtov vodomerov. Ani v r. 2014 spoločnosť 
nezvyšovala cenu za dodávku pitnej vody a za odvádzanie odpadových vôd. Fakturačná cena za dodávku 
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pitnej vody bola 0,8929 €/m3 bez DPH a cena za odvádzanie odpadových vôd bola 0,8108 €/m3 bez DPH. 
naďalej nakupujú pitnú vodu pre m. č. Ľuborča, Kľúčové od TVS za cenu 0,6000 €/m3 bez DPH. Pre 
porovnanie sú v materiáloch uvedené ceny vodného a stočného v € v okolitých vodárenských spoločnostiach. 
Ceny sú vyššie. V správe sú uvedené vybrané technické a ekonomické ukazovatele, hospodárenie spoločnosti. 
Tržby boli spolu vo výške 592.613 €, náklady vo výške 524.395 €. Výsledok hospodárenia pred zdanením je 
68.218 € a po zdanení 34.680 €. Spoločnosť za r. 2014 uhradila nájomné mestu Nemšová za prenájom 
vodovodných a kanalizačných sietí 54.780€. Za obdobie r. 2010 -2014 bolo celkovo zaplatené nájomné vo 
výške 134.271,91€. Obci Horné Srnie za r. 2014 bolo za prenájom vodovodných a kanalizačných sietí 
uhradených 16.400 € a nájomné za r. 2010 – 2014 vo výške 57.400 €. Valné zhromaždenie spoločnosti 
poverilo Ing. Mgr. Annu Šutovskú vykonaním auditu ročnej účtovnej uzávierky za r. 2014. Konštatovala, že 
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2014 a výsledku jej 
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Zámery a ciele pre 
r. 2015 – vytvárať podmienky na zvyšovanie napojiteľnosti občanov na verejný vodovod a kanalizáciu, 
pokračovať v príprave na podaní žiadosti o NFP z Operačného programu MŽP SR pre projekt „ 
Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“, zisťovať neoprávnené odbery 
pitnej vody a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd, aktívne znižovať straty vody a propagovať 
spoločnosť v regióne.  
MUDr. Daňo sa informoval na dlhovú službu voči GEO 3 a ďalším veriteľom. 
Ing. Bednáriková uviedla, že k 31.12.2014 evidujú celkové záväzky vo výške 317.680 €. Z toho v lehote 
splatnosti vo výške 36.600 € a po lehote splatnosti vo výške 281.088 €. Z toho je voči GEO3 179.874 € 
a druhej spoločnosti 77.500 €. Zvyšok je voči mestu Nemšová a obci Horné Srnie. V r. 2014 uhradili 
geodetom sumu 142.196 €. V obecných zastupiteľstvách prebehli schvaľovacie procesy, kde obce Horné 
Srnie, Dolná Súča, Horná Súča a mesto Nemšová prispeli na úhradu záväzkov. V priebehu troch rokov by 
mali byť dlhy splatené.   
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 14 tejto  zápisnice. 
 
Poslanci MsZ Nemšová zobrali na vedomie Správu o činnosti a hospodárenie Regionálnej vodárenskej 
spoločnosti Vlára - Váh, s r. o. Nemšová za r. 2014, Správu nezávislého audítora, Účtovnú závierku 
k 31.12.2014. 
 
14. Hospodárenie Mestskej pálenice s r. o. Nemšová za r. 2014 
     Predkladá: ekonómka ms. pálenice 
 
M. Krchňávková, ekonómka spoločnosti uviedla, že od 01.01.2014 je zmena z Mestskej pálenice na Mestský 
podnik služieb / ďalej MsPS/, kedy bolo do spoločnosti priradené kúpalisko. MsPS pozostáva z troch stredísk: 
pálenica, kotolne a kúpalisko. Výsledok hospodárenia pálenice je zisk vo výške 41,18 €. Kotolňa na ul. J. Palu 
– zisk vo výške 2.121,33 € a kotolňa na ul. Odbojárov vykazuje stratu vo výške 2.739,57 €. Na kúpalisku bola 
jedna položka. Vznikol zisk 300 €. Celkom za MsPS je vykázaná strata vo výške 277,06 €. Daň z príjmu sa 
neplatila. Od r. 2014 je spoločnosť povinná platiť daňové licencie vo výške 960 €. Hospodárenie pálenice : 
cena za 1 vypálený liter absolutu za r. 2014 sa zvýšila o 10 centov. Spotrebná daň sa platí štátu vo výške 5,40 
€ + DPH+ služby. celkovo za 1l absolutu 8,60 €. Oproti r. 2013 sa v pálenici vypálilo o 12 tisíc litrov absolutu 
menej. celkovo sa vypálilo 30.891 l. Spotrebná daň vo výške 166.708.43 €. Najväčšie náklady okrem 
elektrickej energie a plynu boli za priestory a technologické zariadenie mestu vo výške 5.976 €. za vypálené 
litre absolutu je stanovená cena 0,066€/ 1 liter t. j. 2.038 € a za priestory kancelárie suma 600 €. na pálenici 
pracuje v trvalom pracovnom pomere 1 pracovník p. Koníček, ktorý vykonáva funkciu konateľa, vedúceho 
pálenice a páleničiara. Boli traja dohodári p. Gálik, p. Prno a p. Pavlačka, 1 upratovačka p. Oriešková. Na 
stredisku kotolní –kotolňa na ul. J. Palu vyrába a dodáva teplo a teplú vodu pre byty patriace SBD Trenčín. 
Kotolňa na ul. Odbojárov dodáva teplo a teplú vodu pre byty, ktoré spravuje VPS, m. p. o. a pre CSS a určitú 
dobu aj pre lekáreň, ktorá patrí spol. Secretex Košice. Najväčšie náklady  okrem elektrickej energie a plynu sa 
platilo za priestory kotolne mestu Nemšová vo výške 13.853 €, za priestory kancelárie 915 €. Počet 
pracovníkov: konateľ p. Petrík, 1 pracovníčka pre kalkulácie tepla pracuje na dohodu a účtovníčka pre celú 
spoločnosť pracuje na dohodu. Kúpalisko – mesto Nemšová poskytlo dotáciu vo výške 1.800 € na úhradu 
faktúry spol. VM Prestig Consult za vykonanie verejného obstarávania na zákazku – oprava areálu 
vonkajšieho kúpaliska. Hodnota faktúry činila 1.500 € + 300 € DPH. Vznikol zisk vo výške 300 €. P. 
Krchňávková konštatovala, že strata spoločnosti bola spôsobená dvoma značnými príčinami. Nekvalitnými 
kvasmi a ovocím v pálenici z ktorých sa vypálilo veľmi málo liehu. Tržby boli nízke a náklady pomerne 
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vysoké. Veľa litrov kvasu, ale málo litrov absolutu. Druhou príčinou bolo pomerne teplé zimné obdobie 
a zateplenie bytových domov. Toto si vyžiadalo výrobu menšieho množstva tepla oproti r. 2013. Od 
01.10.2014 sa už nedodávalo teplo pre firmu Secretex – lekáreň, ktorá si zriadila vlastné vykurovanie. 
V spoločnosti MsPS bol uskutočnený audit účtovnej závierky Ing. Mgr. Šutovskou. Správa nezávislého 
audítora je prílohou materiálu.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 15 tejto  zápisnice. 
 
Poslanci MsZ Nemšová zobrali na vedomie hospodárenie Mestskej pálenice s r. o. Nemšová za r. 2014. 
 
15. Majetkové záležitosti: 
     15.1 Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod bytovými domami  
     15.2 Žiadosť o prenájom mestského pozemku - parc. KN-C č. 3440, k.ú. Nemšová 
     15.3 Zriadenie vecného bremena ... Rastislav Fáry 
     15.4 Zriadenie vecného bremena ... Ján Forgáč 
     15.5 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na ul. Janka Palu a na ul. Vážska  
     15.6 Využitie garáže súp. číslo 1230 v Ľuborči 
     15.7 Zastupovanie vlastníka poľovných pozemkov – Poľovný revír Kľúčové 
     15.8 Zámena pozemkov Mesto Nemšová – spoločnosť FINAL BA, s.r.o. 
     Predkladal: Ján Gabriš,  zástupca primátora 
 
K bodu 15.1 J. Gabriš uviedol že sa jedná o odpredaj pozemkov pod bytovým domom p. Gabrielovi a jeho 
manželke, p. Malichovi a jeho manželke a p. Liptákovi. Odpredaj je stanovený za cenu 3,32 €. Poplatok za 
návrh na vklad zaplatia všetci kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy. Tento materiál bol prerokovaný na 
pracovnej porade poslancov. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 16 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej  12 hlasmi schválilo podľa § 9a ods. 8 písm. b/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí   
v znení neskorších   predpisov  odpredaj spoluvlastníckych podielov vo vlastníctve Mesta Nemšová na parc. 
KN-C č. 267/8 zastavané plochy o výmere 190 m2, k.ú. Nemšová, LV 4014 parc. KN-C č. 233/11 zastavané  
plochy o výmere 179 m2, k.ú. Nemšová, LV 4000 (na pozemkoch pod bytovými domami súp. č. 5/9 a 12/23),  
a to nasledovne : Jozefovi Gabrielovi, Antónii Gabrielovej, Ladislavovi Malichovi, Anne Malichovej  
a Romanovi Liptákovi, všetci bytom Nemšová. Podmienky odpredaja pre všetkých kupujúcich : odpredaj 
podľa § 9a ods. 8 písm. b/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom  znení, odpredaj za cenu  3,32 €  
/ m², úhrada kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy, poplatok 66,00 € za návrh na vklad vlastníckych práv do  
katastra nehnuteľností uhradia všetci kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy pomernou časťou.  
 
K bodu 15. 2 J. Gabriš uviedol, že spol. Lidl požiadala o dlhodobý prenájom pozemku v k. ú. Nemšová. Sú to 
trvalé trávne porasty o výmere 809 m2. Na predmetnom pozemku spoločnosť plánuje rozšíriť vjazd do 
logistického centra. Pôvodne pozemok chceli odkúpiť, avšak nebolo im vyhovené z dôvodu, že v týchto 
miestach bude viesť obchvatová komunikácia. Prenájom bol riešený na komisii výstavby, ktorá odporučila 
spol. Lidl, aby predložila dokumentáciu zámeru rozšírenia vstupu. Ešte dokumentáciu nepredložili. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 17 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 9 hlasmi schválilo pozemok parc. KN-C č. 3440 trvalé trávne porasty o výmere 809 m²,  
k.ú. Nemšová,  pozemok evidovaný Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor  na liste vlastníctva (LV) č. 
3713, pozemok výlučné vlastníctvo mesta Nemšová, ako dočasne prebytočný majetok mesta. Zámer : 
prenajať pozemok parc. KN-C č. 3440 trvalé trávne porasty o výmere 809 m²,  k.ú. Nemšová,  pozemok 
evidovaný Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor  na liste vlastníctva (LV) č. 3713, výlučné 
vlastníctvo mesta Nemšová  podľa§ 9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, a to spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 
Bratislava, IČO 35 793 783. Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa : Spoločnosť Lidl 
Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO 35 793 783 požiadala o prenájom 
pozemku parc. KN-C č. 3440 trvalé trávne porasty o výmere 809 m²,  k.ú. Nemšová, LV 3713. Dôvod 
prenájmu : rozšírenie vjazdu do logistického centra spoločnosti Lidl Slovenská republika v.o.s. v Nemšovej. 
Nakoľko toto rozšírenie je v súlade so zámerom mesta  spojiť (zokruhovať)  ul. Dubnickú s ul. Púchovskou, 
ide o verejnoprospešný účel. Zokruhovanie umožní občanom a návštevníkom mesta jednoduchší prístup 
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k niektorým lokalitám mesta a aj ušetrí finančné prostriedky, ktoré by mesto v budúcnosti muselo vynaložiť 
pri výstavbe tejto komunikácie. MsZ Nemšová zobralo na vedomie, že zámer prenajať pozemok parc. KN-C 
č. 3440 trvalé trávne porasty o výmere 809 m²,  k.ú. Nemšová, LV 3713 bol zverejnený v súlade s § 9a ods. 9 
písm. c/ Zákona SNR o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním tohto nájmu Mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej 
stránke, pričom tento zámer bol zverejnený počas celej tejto doby. Ďalej MsZ schválilo prenájom pozemku 
parc. KN-C č. 3440 trvalé trávne porasty o výmere 809 m²,  k.ú. Nemšová,  pozemok evidovaný Okresným 
úradom Trenčín, Katastrálny odbor  na liste vlastníctva (LV) č. 3713, výlučné vlastníctvo mesta Nemšová  
podľa§ 9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to 
spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO 35 793 783  za 
podmienok : výška nájomného 120,00€ / rok / celý pozemok, prenájom na dobu neurčitú, účel nájmu : 
využitie na rozšírenie vjazdu do logistického centra spoločnosti Lidl Slovenská republika v.o.s. v Nemšovej, 
súhlas s terénnymi úpravami pozemku s podmienkou, že tieto terénne úpravy vopred písomne odsúhlasí MsÚ 
- oddelenie výstavby. Mgr. Šupáková, Ing. Duvač a J. Kiačik sa hlasovania zdržali. 
 
K bodu 15.3 J. Gabriš predložil materiál, kde p. Rastislav Fáry požiadal o zriadenie vecného bremena na 
uloženie prípojky elektriny. Táto žiadosť bola predmetom rokovania posledného MsZ. Dodatočne požiadal 
o zriadenie vecného bremena na prípojku vodovodu a kanalizácie. Komisia výstavby žiadosti doporučila 
vyhovieť. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 18 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi zrušilo uznesenie Mestského zastupiteľstva č.  47 zo dňa 22.04.2015, schválilo 
v súlade s Článkom 11 ods. 1 VZN mesta Nemšová č. 4/2012 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Nemšová zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“ v prospech 
každodobého vlastníka pozemku parc. KN-C č. 867/8 záhrady o výmere 600 m²,  k.ú. Nemšová, obec 
Nemšová, okres Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste vlastníctva 
(LV)  č. 1088 pre k.ú. Nemšová (vlastník pozemku Fary Rastislav a manželka Veronika Faryová  obaja bytom  
Nemšová, PSČ 914 41, BSM). Vecné bremeno „in rem“ spočíva : zriadenie a uloženie :NN prípojky elektriny, 
prípojky vodovodu, prípojky kanalizácie na pozemkoch :  parc. KN-C č. 865 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 243 m², parc. KN-C č. 864/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 864 m²,  parc. KN-C č. 864/2 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 482 m²,  všetky pozemky  k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres 
Trenčín, vedené Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV)  č. 1 pre k.ú. 
Nemšová. Právo vstupu, prechodu a prístupu na pozemky : parc. KN-C č. 865 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 243 m² a parc. KN-C č. 864/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 864 m²,  parc. KN-C č. 864/2 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 482 m², všetky pozemky  k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, 
vedené Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Nemšová. Za účelom 
údržby, kontroly, opráv a rekonštrukcie NN prípojky elektriny, prípojky vodovodu a prípojky kanalizácie, a to 
v ktoromkoľvek čase a  ročnom období - mechanizmami ako i  oprávnenými pracovníkmi oprávneného 
z vecného bremena. Podmienky zriadenia vecného bremena : doba neurčitá, bezodplatne, vecné bremeno „in 
rem“, časť NN prípojky elektriny vedená vzduchom, časť NN prípojky elektriny vedená zemou ... podľa 
projektu, po realizačné zameranie a vyhotovenie príslušného geometrického plánu oprávneným z vecného 
bremena, správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a všetky súvisiace náklady (po 
realizačné zameranie, vyhotovenie príslušného geometrického plán ) uhradí oprávnený z vecného bremena. 
 
K bodu 15.4 J. Gabriš predložil žiadosť p. Jána Forgáča o zriadenie vecného bremena na prípojku NN 
elektriny z dôvodu realizácie rekonštrukcie strechy a uloženia prípojky do zeme. Pozemok sa nachádza na ul. 
Závadskej v k. ú. Ľuborča.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 19 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej  12 hlasmi schválilo v súlade s Článkom 11 ods. 1 VZN mesta Nemšová č. 4/2012 - Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nemšová zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného 
vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemku parc. KN-C č. 202 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 364 m²,  k.ú. Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom 
Trenčín, Katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV)  č. 137 pre k.ú. Ľuborča (vlastník pozemku Ján Forgáč  
a manželka Miroslava Forgáčová, obaja bytom   Nemšová, PSČ 914 41, BSM). Vecné bremeno „in rem“ 
spočíva : zriadenie a uloženie NN prípojky elektriny  na pozemkoch : parc. KN-E č. 35/11 orná pôda 
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o výmere 244 m², k.ú. Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín, vedené Okresným úradom Trenčín, 
Katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV)  č. 1 pre k.ú. Ľuborča a  parc. KN-E č. 37/1 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 60 m², k.ú. Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín, vedené Okresným úradom Trenčín, 
Katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV)  č. 1280 pre k.ú. Ľuborča. Právo vstupu, prechodu a prístupu na 
pozemky : parc. KN-E č. 35/11 orná pôda o výmere 244 m², k.ú. Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín, 
vedené Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV)  č. 1 pre k.ú. Ľuborča a  parc. 
KN-E č. 37/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m², k.ú. Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín, 
vedené Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV)  č. 1280 pre k.ú. Ľuborča. Za 
účelom údržby, kontroly, opráv a rekonštrukcie NN prípojky elektriny, a to v ktoromkoľvek čase a  ročnom 
období - mechanizmami ako i  oprávnenými pracovníkmi oprávneného z vecného bremena. Podmienky 
zriadenia vecného bremena : doba neurčitá, bezodplatne, vecné bremeno „in rem“, po realizačné zameranie a 
vyhotovenie príslušného geometrického plánu oprávneným z vecného bremena, správny poplatok za návrh na 
vklad do katastra nehnuteľností a všetky súvisiace náklady (po realizačné zameranie, vyhotovenie príslušného 
geometrického plánu ...) uhradí oprávnený z vecného bremena. 

 
K bodu 15.5 J. Gabriš uviedol, že tento materiál bol predmetom rokovania posledného MsZ, kde MsZ 
zaviazalo primátora mesta na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na ul. J. Palu.  Sú to vlastníci domu na 
ul. J. Palu. Jedná sa o odpredaj pozemkov pod ich stavbami. V druhej časti aj odkúpenie pozemku na ul. 
Vážskej. Táto žiadosť bola prerokovaná na pracovnej porade poslancov. Komisia výstavby odporúča žiadosti 
vyhovieť. Z dôvodu upresnenia výmery terasy reštauračného zariadenia a jej prenájmu je pripravený návrh 
uznesenia. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 20 tejto  zápisnice. 

MsZ v Nemšovej  12 hlasmi  schválilo  v rámci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov na ul. Janka Palu 
a ul. Vážska : odpredaj pozemkov : spoluvlastnícky podiel 1/2-ina z pozemku parc. KN-C č. 2494/10  
zastavané plochy o výmere 14 m², ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 45682925-37/2015 na 
oddelenie pozemkov p.č. 2494/8-15 z pozemku parc. KN-C č. 2494 zastavané plochy o celkovej výmere 5889 
m², k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom Trenčín na liste 
vlastníctva č. 1, výlučné vlastníctvo Mesta Nemšová, a to Milanovi Papiernikovi, bytom  Nemšová, za cenu 
20,00 €/m², čo pri veľkosti odpredaja spoluvlastníckeho podielu 1/2-ina a výmere odpredávaného pozemku 14 
m² predstavuje odkupnú cenu 140,00 € (7m² x 20€, t.j. 140 €), spoluvlastnícky podiel 1/2-ina z pozemku parc. 
KN-C č. 2494/10  zastavané plochy o výmere 14 m², ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 
45682925-37/2015 na oddelenie pozemkov p.č. 2494/8-15 z pozemku parc. KN-C č. 2494 zastavané plochy o 
celkovej výmere 5889 m², k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom 
Trenčín na liste vlastníctva č. 1, výlučné vlastníctvo Mesta Nemšová, a to Štefánii Kubánovej, bytom 
Nemšová, za cenu 20,00 €/m², čo pri veľkosti odpredaja spoluvlastníckeho podielu 1/2-ina a výmere 
odpredávaného pozemku 14 m² predstavuje odkupnú cenu 140,00 € (7m² x 20€, t.j. 140 €), pozemku parc. 
KN-C č. 2494/12  zastavané plochy o výmere 13 m² v celosti, ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 
45682925-37/2015 na oddelenie pozemkov p.č. 2494/8-15 z pozemku parc. KN-C č. 2494 zastavané plochy o 
celkovej výmere 5889 m², k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom 
Trenčín na liste vlastníctva č. 1, výlučné vlastníctvo Mesta Nemšová, a to Ing. Ľubomírovi Fehérovi MBA, 
bytom Nemšová, za cenu 20,00 €/m², čo pri výmere odpredávaného pozemku 13 m² predstavuje odkupnú 
cenu 260,00 € (13m² x 20€, t.j. 260 €), spoluvlastnícky podiel 1/2-ina z pozemku parc. KN-C č. 2494/14  
zastavané plochy o výmere 15 m², ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 45682925-37/2015 na 
oddelenie pozemkov p.č. 2494/8-15 z pozemku parc. KN-C č. 2494 zastavané plochy o celkovej výmere 5889 
m², k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom Trenčín na liste 
vlastníctva č. 1, výlučné vlastníctvo Mesta Nemšová, a to Štefanovi Ružičkovi,  bytom Nitra za cenu 20,00 
€/m², čo pri veľkosti odpredaja spoluvlastníckeho podielu 1/2-ina a výmere odpredávaného pozemku 15 m² 
predstavuje odkupnú cenu 150,00 € (7,5m² x 20€, t.j. 150 €), spoluvlastnícky podiel 1/2-ina z pozemku parc. 
KN-C č. 2494/14  zastavané plochy o výmere 15 m², ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 
45682925-37/2015 na oddelenie pozemkov p.č. 2494/8-15 z pozemku parc. KN-C č. 2494 zastavané plochy o 
celkovej výmere 5889 m², k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom 
Trenčín na liste vlastníctva č. 1, výlučné vlastníctvo Mesta Nemšová, a to Branislavovi Pulišovi, bytom 
Nemšová za cenu 20,00 €/m², čo pri veľkosti odpredaja spoluvlastníckeho podielu 1/2-ina a výmere 
odpredávaného pozemku 15 m² predstavuje odkupnú cenu 150,00 € (7,5m² x 20€, t.j. 150 €), odkúpenie 
pozemku parc. KN-C č. 19/20 zastavané plochy o výmere 7 m², ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 
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45682925-70/2015 od Ing. Gabriely Ďurechovej, bytom  Nemšová, za cenu 20,00 €/m², čo pri výmere 
odpredávaného pozemku 7 m² predstavuje odkupnú cenu 140,00 € (7m² x 20€, t.j. 140 €). MsZ Nemšová 12 
hlasmi neschválilo pozemky parc. KN-C č. 2494/9, 11, 13 a 15, ktoré boli vytvorené Geometrickým plánom č. 
45682925-37/2015 na oddelenie pozemkov p.č. 2494/8-15 z pozemku parc. KN-C č. 2494 zastavané plochy o 
celkovej výmere 5889 m², k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom 
Trenčín na liste vlastníctva č. 1 a  ktoré má záujem si prenajať Ing. Ľubomír Fehér, MBA,  ako prebytočný 
majetok mesta Nemšová. MsZ Nemšová zobralo na vedomie, že Geometrickým plánom č. 45682925-37/2015 
na oddelenie pozemkov p.č. 2494/8-15 z pozemku parc. KN-C č. 2494 zastavané plochy o celkovej výmere 
5889 m², k.ú. Nemšová, bola upresnená výmera pozemku pod terasou reštauračného zariadenia Lagúna, a to 
56 m² (pozemok parc. KN-C č. 2494/8) a zároveň v tejto súvislosti uložilo prednostke Mestského úradu 
zabezpečiť súlad prenajímaného pozemku pod terasou a jej nové zameranie ( 56 m²)  s nájomnou zmluvou 
pod touto terasou. 

 
K bodu 15. 6 J. Gabriš predložil materiál využitie garáže pri futbalovom ihrisku v Ľuborči. V súčasnosti je 
prenajatá. Nájomca si ju chce odkúpiť. Žiadosť bola prerokovaná na komisii výstavby a na pracovnej porade 
poslancov, kde bolo odporučené garáž neodpredať. Vedúca stavebného oddelenia navrhla, že po dostavbe by 
v priestoroch mohla byť umiestnená VPS – ka.  
Ing. Bagin dodal, že v utorok 30.06.2015 stretnutie s architektom, kde predstaví poslancom zámer využitia 
územia. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 21 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi neschválilo budovu garáže súp. číslo 1230, postavenú na pozemku parc. KN-C č. 
2525/3 ostatné plochy o výmere 148 m², k.ú. Ľuborča, evidovanú Okresným úradom Trenčín, Katastrálny 
odbor na liste vlastníctva č. 1, výlučné vlastníctvo Mesta Nemšová ako prebytočný majetok mesta. Do 
rozhodnutia využiť garáž na samosprávne účely garáž naďalej prenajímať súčasnému nájomcovi.  
 
K bodu 15.7 J. Gabriš uviedol, že ďalším bodom je zastupovanie vlastníka poľovných pozemkov  - poľovný 
revír Kľúčové. Žiadosť podal p. poslanec Begáň.  MsZ by malo splnomocniť primátora mesta pri podpise 
poľovného práva. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 22 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej  12 hlasmi splnomocnilo primátora mesta Ing. Františka Bagina v súlade s § 31 a nasl. 
Zákona č. 40/1967 Zb. Občiansky zákonník a v súlade so Zákonom  č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, oba 
zákony v znení neskorších predpisov na zastupovanie vlastníka poľovných pozemkov (Mesto Nemšová, IČO 
00311812) a na všetky právne úkony za Mesto Nemšová v zmysle Zákona  č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve 
v znení neskorších predpisov v súvislosti s konaním o užívaní Poľovného revíru Kľúčové po skončení 
platnosti súčasnej nájomnej zmluvy  v roku 2016 a zároveň ho zaväzuje na uzatvorenie novej zmluvy  
o užívaní  Poľovného revíru Kľúčové na ďalšie obdobie v prospech súčasného užívateľa, ktorým je 
Poľovnícke združenie Háj so sídlom v Nemšovej, časť Kľúčové, IČO 35593920. MsZ Nemšová 12 hlasmi 
schválilo oprávnenie konať podľa tohto splnomocnenia i  pre zástupcu primátora Jána Gabriša v prípade 
neprítomnosti primátora mesta počas vykonávania potrebných úkonov v súvislosti s predmetným konaním 
o užívaní Poľovného revíru Kľúčové.  
 
K bodu 15.8 J. Gabriš uviedol, že  na pracovnej porade poslancov bola prerokovaná zámena pozemkov mesta 
Nemšová so spol. Final Bratislava. Sú to pozemky na ul. Slovenskej armády. Materiál bol prerokovaný na 
komisii výstavby aj na komisii finančnej. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 23 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej  12 hlasmi zobralo na vedomie schválený zámer majetkovoprávne usporiadať pozemky 
v lokalite ul. Slovenskej armády a ul. Osloboditeľov v Nemšovej medzi Mestom Nemšová, so sídlom ul. 
Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO 00311812 a spoločnosťou FINAL BA, s.r.o., so sídlom Estónska 3/A, 
821 06 Bratislava, IČO  31414605, a to zámenou pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to uznesením MsZ 
č. 440 zo dňa 17.09.2014, informáciu, že pôvodný geometrický plán č. 45682925-82/2014 na oddelenie 
pozemku p.č. 599/70-72 bol doplnený aj o oddelenie pozemku 599/73 z dôvodu majetkovoprávneho 
vyporiadania pozemku s SPP a prečíslovaný na GP č. 45682925-30/2015. MsZ Nemšová 12 hlasmi schválilo 
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prevod pozemkov z výlučného vlastníctva Mesta Nemšová, so sídlom ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, 
IČO 00311812 prevod pozemku parc. KN-C č. 599/1 zastavané plochy o výmere 1299 m², k.ú. Nemšová, 
ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 45682925-30/2015 na oddelenie pozemkov p.č. 599/70-73 do 
výlučného vlastníctva spoločnosti FINAL BA s.r.o., so sídlom Estónska 3/A, 821  06 Bratislava,  IČO 
31414605. Z výlučného vlastníctva spoločnosti FINAL BA s.r.o., so sídlom Estónska 3/A, 821  06 Bratislava, 
IČO 31414605 prevod  pozemkov : parc. KN-C č. 599/70 zastavané plochy o výmere 151 m², k.ú. Nemšová, 
ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 45682925-30/2015 na oddelenie pozemkov p.č. 599/70-73 
a parc. KN-C č. 599/56 ostatné plochy o výmere 1148 m², k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, 
pozemok vedený Okresným úradom Trenčín na liste vlastníctva (LV) č. 2070 do výlučného vlastníctva Mesta 
Nemšová, so sídlom ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO 00311812. Podmienky zámeny : Pozemky sa 
zamieňajú v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. Bezplatná zámena pozemkov (rovnaká výmera pozemkov, rovnaká lokalita). Po vzájomnej dohode 
oboch strán mesto Nemšová uhradí náklady spojené s predmetnou zámenou pozemkov. Zdôvodnenie zámeny 
podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa: predmetné pozemky sa nachádzajú medzi ulicou Slovenskej armády a ulicou 
Osloboditeľov v Nemšovej. V tejto lokalite obe strany ( Mesto Nemšová a spoločnosť FINAL BA, s.r.o.,) 
vlastnia niekoľko pozemkov, ktoré nie sú scelené, spolu nie sú susedné, majú nepravidelné tvary ... a aj preto 
ich využiteľnosť je značne obmedzená. Predmetnou zámenou napr. Mesto Nemšová získa ucelené pozemky 
spolu o výmere cca 3.770 m², ktoré sa už dajú podstatne lepšie využiť  na verejnoprospešné účely.  
 
16. Informácia o príprave žiadosti o poskytnutie NFP na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste  
      Nemšová 
     Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Ing. Bagin uviedol, že pred 4 rokmi mesto Nemšová získalo finančné prostriedky na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia. Štát vypísal výzvu. Mesto sa chce do nej zapojiť, aby sme dopracovali všetky ulice v zmysle 
projektu. Po konzultácii so správcom sietí a s projektantom sme začali projekt realizovať. Do konca tohto 
mesiaca ho chceme odovzdať. Zahrnieme do projektu prechody pre chodcov, neosvetlené uličky v zmysle 
štúdie. Jednalo by sa o výmenu vonkajšieho vedenia a výmena svietidiel. Spoluúčasť mesta na projekte bude 
predložená na rokovanie MsZ. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 24 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi zobralo na vedomie informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku na rekonštrukciu verejného osvetlenia  schválilo  predloženie žiadosti o NFP v rámci 
opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nemšová, II. 
etapa“, ktorý je realizovaný mestom Nemšová, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu       
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 
 
17. Návrh na vytvorenie hokejbalového ihriska v meste Nemšová 
      Predkladal: Ing. František bagin, primátor mesta a Mgr. Petra Šupáková, poslankyňa MsZ 
 
Ing. Bagin predložil návrh na vybudovanie asfaltového ihriska za ZŠ na ul. J. Palu, s mantinelmi, 
s osvetlením.  
Mgr. Šupáková uviedla, že návrh vznikol z iniciatívy mladých ľudí, ktorí majú záujem na tom, aby 
v Nemšovej bolo hokejbalové ihrisko. Za vybudovanie je 400 mladých ľudí, ktorí návrh podporili svojimi 
podpismi. Taktiež viac ako 300 hráčov, ktorí  za posledných 5 rokov hrali hokejbal. Tento šport má veľké 
využitie. Projekt sa delí na 4 časti, ale dnešné uznesenie by sa malo týkať I. etapy, ktorá by pokrývala nový 
povrchový asfalt ihriska za ZŠ. Tento návrh už prerokovala s p. primátorom, ktorý povedal, že plocha sa môže 
na toto využiť. 25.000 € by sa použilo z peňazí, ktoré boli určené na územný plán mesta. Tieto sme získali 
formou dotácie. Nesiahlo by sa na peniaze, ktoré sú určené či už na rekonštrukciu Mierového námestia alebo 
kúpaliska. Uviedla, že vypracovala predbežný rozpočet. Je cenová ponuka, verejné obstarávanie ešte 
neprebehlo. Znamená to, že ceny môžu byť aj nižšie. Je navrhnutý asfalt, ktorý by mohol byť v zime 
využívaný ako ľadová plocha. Plocha by sa mohla využívať aj na in – line športy, pretože je navrhnutý asfalt 
hustý. V II. etape by sa doplnili mantineli. Mladí ľudia by ich v rámci dobrovoľníctva osádzali pod stavebným 
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dozorom, ktorý by mohol robiť p. primátor, prípadne je ochotný ešte jeden stav. dozor. Radi by do projektu 
zapojili podnikateľov, ktorí by prispeli na úhradu mantinelov a títo by si na mantineli osadili reklamu. 
Hokejbalové tímy by za užívanie plochy mohli platiť prenájom. Dodala, že ihrisko by malo slúžiť v prvom 
rade pre verejnosť. Mohli by sa poriadať hokejbalové turnaje.  
Ing. Bagin opätovne dal do pozornosti stretnutie poslancov dňa 30.06.2015 s architektom, kde bude 
predložená vypracovaná štúdia s návrhom námestia. Dnešný návrh je potrebné dať do súladu so štúdiou. 
A.Krchňávek reagoval, že klzisko sa mu páči, ale kto uhradí platbu za vodu. 
Mgr. Šupáková ďalej uviedla, že toto je návrh mladých ľudí. Nebránia sa aj inému miestu pre ihrisko. 
V návrhu uznesenia nie je špecifikované presné miesto. 
MUDr. Daňo podporil tento návrh. 
Poslanci viedli na túto tému diskusiu. Riešili možnosť vedenia komunikácie v miestach, kde sa nachádza 
pieskovisko, možnosť vybudovania prezliekarne, cenu za asfalt, možnosť dobudovania záchytného parkoviska 
v miestach, kde je nefunkčný vodný zdroj. Do diskusie sa zapojil občan p. Kakody. Riešili dôležitosť 
vyčlenenia finančných prostriedkov na vytvorenie ihriska z rozpočtu mesta. 
A.Krchňávek dal do pozornosti žiadosť riaditeľa SKŠ, v ktorej žiada o 25.000 € na opravu telocvične, na 
opravu poškodenej podlahy, zatekajúcej strechy telocvične. 
Poslanci diskutovali o potrebe financií na opravy pre obe školy, ktoré patria mestu.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 25 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 11 hlasmi schválilo  zámer na vybudovanie hokejbalového ihriska v meste Nemšová 
s finančným krytím I. etapy na vyasfaltovanie ihriska vo výške 25.000 €. A. Krchňávek sa hlasovania zdržal. 
 
18. Zmena v komisii finančnej a správy mestského majetku 
      Predkladala: Ing. Iveta Jurisová,  prednostka úradu  
 
Ing. Jurisová uviedla, že na mestský úrad prišla žiadosť od Ing. Norberta Moravčíka, ktorý z pracovných aj 
osobných dôvodov dňa 17.06.2015 požiadal o zrušenie členstva v komisii finančnej a správy ms. majetku.   
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 26 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie vzdanie sa členstva Ing. Norberta Moravčíka v komisii finančnej 
a správy mestského majetku. 
 
19. Diskusia. 
 
Ing. Bednáriková sa informovala na pokračujúce práce na ul. Moravskej. 
Ing. Bagin uviedol, že je spracovaná projektová dokumentácia a žiadosť podáme na envirofond. Z dôvodu zlej 
kanalizácie sa nemôžu vykonávať povrchové úpravy.  
A.Krchňávek oznámil, že na outdoorovom ihrisku sú 2 zariadenia zdemontované. Kedy sa opravia? 
Informoval sa na osvetlenie tohto priestranstva. 
Ing. Bagin reagoval, že tieto dve zariadenia boli zle osadené.  
Mgr. Šupáková reagovala, že o tomto probléme nevedeli. MAS Vršatec by túto záležitosť riešila. Je 
uzatvorená prísna zmluva. Dalo by sa to do poriadku. 
Poslanci diskutovali o tejto problematike. 
S. Husár sa informoval na termín montovania oplotenia na cintoríne v Ľuborči. 
Mgr. Palička reagoval, že oplotenie bude stáť cca 800,-€. Mesto musí vyčleniť na toto peniaze. Oplotenie 
bude do 01. novembra urobené.  
F. Begáň sa informoval na kanalizáciu v našom regióne. 
Ing. Bagin uviedol, že práce stále pokračujú. Naša ČOV po r. 2015 nebude spĺňať parametre. Tento rok by sa 
malo súťažiť. 
P. Vavruš sa informoval na cyklo chodník v Kľúčovom. 
Ing. Bagin odpovedal, že sa pracuje na posunutí hraníc intravilánu. 
J. Kiačik sa informoval na hluk z prevádzky v Kľúčovom počas soboty a nedele. Prevádzkovateľ mal do 
konca roku 2014 splniť určité podmienky. 
Primátor mesta uviedol, že spolu so zástupcom primátora boli na neohlásenej kontrole. Z prevádzky 
vychádzal len monotónny zvuk. Stanovené podmienky splnil v termíne. 
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Bola vedená diskusia týkajúca sa hlučnosti prevádzky, vypúšťania prachu v nočných hodinách. V prevádzke 
boli vykonané merania. Výsledky merania vyšli pod normu. 
F. Begáň sa informoval na úpravu, opravu židovského cintorína na ul. SNP. P. Chmelina je ochotný sa 
zapojiť. 
Ing. Duvač uviedol, že pozemok je v držbe súkromnej osoby, ktorá už nežije. Pozemok je súkromný majetok. 
Dodal, že JUDr. Doktor zastupuje židovskú obec v Trenčíne, navrhol rokovať s ním o tejto problematike. 
F. Begáň sa ďalej informoval na čierne skládky na území mesta. Je možnosť získania financií z fondov, v 
termíne do 15.07.2015. 
Ing. Bagin reagoval, že máme územie zmapované, čierne skládky nemáme. 
J. Filová sa informovala na opravu WC a šatní v KC Nemšová. Informovala sa na možnosť rozšírenia 
priestorov ZUŠ Nemšová. 
Ing. Bagin odpovedal, že na oparvu WC a šatní sa pripravuje cenová ponuka. Plánujeme to opraviť. Pre ZUŠ- 
ku by bola vhodná budova bývalých jaslí. Čakáme na výzvy. 
A.Krchňávek sa informoval na II. etapu asfaltovania výtlkov.  
Poslanci diskutovali o potrebe urobenia výtlkov na viacerých uliciach mesta a jeho mestských častí. 
F. Begáň poznamenal, že je potrebné poriešiť klimatizáciu v KC Nemšová. Poďakoval mestu a VPS – ke za 
pomoc pri poriadaní „ Huberta.“  
Ing. Bednáriková uviedla, že je žiadosť mamičiek zo sídliska ohľadne áut, ktoré rýchlo jazdia cez ul. Sklárska. 
Poslanci diskutovali o možnosti osadenia retardéra alebo znížiť rýchlosť osadením dopravnej značky. 
Z debaty vzišlo riešenie osadením dopravnej značky. 
A.Krchňávek poznamenal, že v meste Nemšová je zvýšený pohyb bezdomovcov. Vyberajú smetné nádoby, 
zdržujú sa pri prevádzkach obchodov. Bude to vážny problém.  
E. Vavrušová poďakovala za novú autobusovú zastávku, požiadala o zastávku na druhej strane. Je dôležitá pre 
občanov. Ďalej reagovala, že je problém s mestským rozhlasom. Idú, ale nie je ich počuť.  
JUDr. Mojto pochválil , že sa mesto skrášľuje. Občania to oceňujú. Sú osadené smetné koše na miestach, kde 
predtým neboli.  
  
19. Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval všetkým 
za účasť a rokovanie ukončil. 
 
 
Ing. František Bagin       Ing. Iveta Jurisová 
   primátor  mesta                    prednostka úradu 
 
 
Overovatelia:  Ján Gabriš 
            František Begáň 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


