
Z á p i s n i c a

z mimoriadneho zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v   N e m š o v e j,   konaného dňa
12. mája 2010  o 16.30 hodine v zasadačke MsÚ  N e m š o v á

P r í t o m n í                                         :   Primátor mesta Ján  M i n d á r
        
                                                                  Poslanci Mestského zastupiteľstva :

                                                                  1.   MUDr. Peter Daňo 
                                                                  2.   Mgr. Mária Haljaková 

3.   Ing. František Bagin
4.   Agnesa Vašíčková
5.   Pavel Chmelina
6.   Anton Krchňávek
7.   Ing. Dušan Duvač
8.   Ján Gabriš

                                                                  9.   Stanislav Husár
                                                                10.   Marta Bobošíková
                                                                11.   Eva Vavrušová
                                                                12.   Marianna Hladká
                                                                13.   Jozef Kuruc

             Ing. Nadežda Papierniková, kontrolórka

                      
Prizvaní                                                  :       Ing. Jarmila Savková, vedúca FO 
                                                                       Mgr. Beáta Belková, vedúca správneho odd. 
                                                                       Mgr. Ladislav Palička, vedúci VPS
Ospravedlnený                                       :       Pavel Králik, prednosta úradu
                                                                                                                                                        
                                                                                                                        

Mimoriadne zasadnutie  MsZ  otvoril  a viedol   primátor  Ján Mindár.  Privítal  prítomných 
poslancov, kontrolórku mesta a vedúcich oddelení.  Dnešné mimoriadne rokovanie bolo zvolané 
písomnou pozvánkou i s návrhom programu rokovania.

Konštatoval,  že  z 13   poslancov  je  prítomných  13,  t.j.  100  %,  takže  rokovanie  je 
uznášaniaschopné.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci Ján Gabriš a Stanislav Husár 
poslanci MsZ. 

Písaním zápisnice poveril Jarmilu Lamačkovú a za skrutátorku určil Mgr. Beátu Belkovú, 
pracovníčky úradu. 



Predložil návrh programu dnešného riadneho rokovania nasledovne :

1.   Otvorenie
2.   Voľba návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3.   Schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1 za účelom rea-
      lizácie projektu „Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu v meste Nemšo-
      vá“ a schválenie spolufinancovania projektu vo výške 5% z celkových oprávnených
      výdavkov na projekt
4.   Schválenie podania žiadosti o NFP k projektu „Podpora a rozvoj cestovného ruchu
      v meste Nemšová“ v rámci výzvy Ministerstva výstavby a RR SR
5.   Schválenie zriadenia Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole, Ul.
      Janka Palu 2, Nemšová a jeho zaradenie do siete školských zariadení
6.   Majetkové záležitosti

      7.   Záver

      S programom  bol  celý  aktív  MsZ,  ako  i verejnosť  v dostatočnom  časovom  predstihu 
oboznámení  v oznamovacích  prostriedkoch  a poslanci  i v zaslaných  pozvánkach.    Predložený 
program  bol bez pripomienok jednohlasne schválený. 

2. Voľba návrhovej komisie a     pracovného predsedníctva  

Do návrhovej  komisie boli  navrhnutí  a schválení poslanci :   Agnesa Vašíčková,    Anton 
Krchňávek, Marianna Hladká,  poslanci MsZ.

     Do pracovného predsedníctva bolo navrhnutí a schválení Ing. František Bagin, zástupca 
primátora a Pavel Králik, prednosta úradu.

3. Schválenie predloženia žiadosti o     NFP v     rámci výzvy OPŽP-P04-10-1 za účelom  
    realizácie projektu „Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu v     meste  
    Nemšová“ a     schválenie spolufinancovania projektu vo výške 5% z     celkových opráv-  
    nených výdavkov na projekt

Pracovný materiál  k prejednávanému bodu poslanci  obdržali  písomne a je  prílohou č.  1. 
Zástupca  primátora  Ing.  František  Bagin  informoval,  že  v meste  je  zriadený  zberný  dvor  a je 
možnosť  získať  finančné  prostriedky  ma  krytú,  nezateplenú  halu  na  triedenie  odpadu  –  na 
nakladanie,  odvoz  a lis.  Orientačne  informoval,   že  spoluúčasť  mesta  vo  výške  5%  by  mala 
predstavovať čiastku 31.237,50  €

- primátor – uviedol, že rozpočet na projekt nie je stály a možno bude treba tento upraviť, čo 
poslanci  zobrali  na  vedomie.  V prípade  úspešnosti  projektu dôjde  k zlepšeniu  stavu na 
zbernom  dvore  a hlavne  jeho  vybavenie  technikou.  Záverom  dodal,  že  technologicky 
projekt dvora naväzuje na kompostáreň.

K predloženému  projektu  bolo  prijaté  uznesenie  č.  39  A/1  a B/1.  Pri  hlasovaní  bolo 
prítomných 12 poslancov a všetci hlasovali za prijaté uznesenie.

4. Schválenie podania žiadosti o     NFP k     projektu „Podpora a     rozvoj cestovného ruchu  
    v     meste Nemšová“ v     rámci výzvy Ministerstva výstavby a     RR SR   



Informačný  materiál  poslanci  obdržali  písomne  a je  prílohou  č.  2.  V krátkosti  materiál 
uviedol zástupca primátora Ing. František Bagin s konštatovaním, že mesto využije možnosť výzvy 
ministerstva  výstavby  s tým,  že  podmienkou  predloženia  projektu  je  dodržanie  požiadavky 
partnerstva, a tým v danom prípade   je obec Horná Súča. V rámci projektu by boli vydané nové 
dejiny Nemšovej, rôzne propagačné materiály, odznaky, vlajky, mapky a iné
-Agnesa Vašíčková – konštatovala, že projekt na propagačný materiál je dosť nákladný
- primátor – reagoval, že tlač rôznych propagačných materiálov a publikácií je veľmi náklad-
                    ná,  čo deklaroval cenami naposledy vydaných materiálov ( cca 8 rokov).

K návrhu na predloženie žiadosti bolo prijaté uznesenie č. 39 A/2 a B/2 s tým, že bolo prítomných 
12 poslancov a všetci hlasovali za jeho prijatie.

5. Schválenie zriadenia Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole, Ul.
    Janka Palu 2, Nemšová a     jeho zaradenie do siete školských zariadení  

Žiadosť  a dôvodová  správa  je  súčasťou  zápisnice  č.  3  a v krátkosti  s touto  oboznámila 
prítomných  riaditeľka  školy  Mgr.  Emília  Mazanovská  s tým,  že  žiadosť  bude  predložená  do 
30.6.2010 na Krajský školský úrad v Trenčíne a následne na ministerstvo školstva.
-Ing.  Savková  –  uviedla,  že  v tejto  súvislosti  ministerstvo  školstva  a financií  zvažuje  zmenu 
legislatívy. Kým nedôjde ku zmene táto záujmová činnosť je vhodná pre mestá a obce a treba ju 
využiť.

K návrhu žiadosti bolo prijaté uznesenie č. 39 A/3 a B/3. Pri hlasovaní bolo prítomných 13 
poslancov a všetci hlasovali za predložený návrh.

6. Majetkové záležitosti

V prejednávanom bode Ing. Jarmila Savková, vedúca FO a správy ms. majetku predložila 
nasledovné žiadosti a materiály :

- návrh VI-JA, s.r.o., týkajúci sa komplexnej rekonštrukcie areálu, vybudovania športovísk 
a skvalitnenia služieb na letnom kúpalisku tak, ako je uvedené v prílohe č. 4. Na finančnú 
komisiu bol prizvaný konateľ spoločnosti p. Višňovský Marián a po rokovaniach zvážila, 
že je potrebný vstup investora na kúpalisko a z toho dôvodu odporučila i schváliť doplnok 
k nájomnej zmluve

- Agnesa  Vašíčková  –  ako  predsedníčka  finančnej  komisie  doplnila,  že  menovaný  mal 
pripravený  harmonogram  prác  s výhľadom  cca  na  6  rokov.  Bola  prekonzultovaná 
i požiadavka rozšírenia parkovacích miest a prisľúbil stav riešiť v druhom roku. Doplnil, že 
rokujú s urbárnikmi vo veci možnosti odkúpenia pozemkov pri kúpalisku, ktoré by boli 
využité na vybudovanie parkovísk. Ďalej bol upozornený, aby počas konania  hudobných 
produkcií  bola   dodržaná  hladina  hluku  v zmysle  platných  predpisov.  Záverom 
konštatovala, že rokovanie bolo vecné a užitočné a konatelia majú snahu vychádzať mestu 
v ústrety

- MUDr.  Peter  Daňo a Stanislav Husár – odporučili,  že  je treba pripraviť  návrh dodatku 
k nájomnej zmluve,  predložiť na rokovanie MsZ a poslanci hlasovaním rozhodnú o dobe 
a podmienkach dlhodobého nájmu

- Ing. Dušan Duvač – spýtal sa, či niekto zo zainteresovaných skutočne videl ich štúdiu a či 
zámer  zodpovedá  danému priestoru,  aby sa  nestalo,  že  práve  z priestorových  dôvodov 
podnikateľský zámer nebude možné zrealizovať

- MUDr. Peter Daňo – dodal, že treba do zmluvy doplniť, že ak nebudú plniť elementárne 
podmienky, zo strany mesta dôjde ku zmene zmluvy

- primátor – požiadal poslancov, aby si určili, ktorí sa zúčastnia schôdzky finančnej komisie, 
na ktorej sa bude rokovať o podmienkach zmluvy. Komisie sa zúčastní i právny zástupca 



mesta
- Ing. Savková – doplnila, že je možnosť do zmluvy zahrnúť povinnosť pravidelne ročne 

informovať MsZ o stave realizácie prác na kúpalisku
- z rozpravy vzišlo,  že  schôdzky finančnej  komisie  sa  zúčastnia  poslanci  – MUDr.  Peter 

Daňo, Ing. Dušan Duvač a Stanislav Husár.
K žiadosti bolo prijaté uznesenie č. 39 A/4 a B/4. Hlasovania sa zúčastnilo 13 poslancov, 
z toho 12 hlasovalo za a 1 bol proti.

Ďalej vedúca FO predložila žiadosť Jána Korienka o prenájom nebytových priestorov v KS 
č. Trenčianska Závada tak, ako je uvedené v prílohe č. 5
-Jozef Kuruc – uviedol, že na fin. komisii súhlasil a podporil žiadosť, ale na schôdzke MsV č. 3 
členovia nesúhlasili  so zriadením baru v priestoroch KS Trenčianska Závada
-MUDr.  Peter  Daňo –  konštatoval,  že  treba  zvážiť,  či  bude lepšie,  aby budova chátrala,  alebo 
podporiť aktivitu žiadateľa
- Ján Gabriš – spýtal sa, či sú zabezpečené samostatné merače a ako sa bude riešiť vývoz žumpy.

K žiadosti  bolo  prijaté  uznesenie  č.  39  A/5  a B/5.  Hlasovania  sa  zúčastnilo  13 
poslancov, z toho 12 hlasovalo za a 1 bol proti.

- Mgr. Ladislav Palička, vedúci VPS - v krátkosti podal informáciu o stave nedoplatkov za 
nájom bytov a návrhu na vysťahovanie neplatičov

- Ing. František Bagin – dal do pozornosti žiadosť mesta Nemšová o obnovenie priameho 
vlakového spojenia trenčianskeho regiónu s regiónom zlínskeho a juhomoravského kraja 
tak, ako je uvedené v prílohe č. 6

- primátor – uviedol, že regionálne združenie pripravuje  pracovnú cestu do mesta Vodňany 
s tým, že sú voľné 4 miesta, ktoré majú možnosť obsadiť poslanci

- Eva Vavrušová – požiadala preveriť stav priestorov v budove kľúčovského kaštiela, ktoré 
mali prenajaté ochranári a po ich uvoľnení vybrali i okenice

- Stanislav Husár – spýtal sa, kedy bude zbúraná budova železníc na Ul. Slovenskej armády
- primátor  –  odpovedal,  že  pravdepodobne  bude  potrebné  znova  vykonať  návštevu 

zástupcov železníc
- Agnesa Vašíčková – vzniesla dopyt, z akého dôvodu nebol pridelený byt občanovi Jánovi 

Belkovi
- Mgr. Ladislav Palička – vysvetlil  celý postup komunikácie medzi žiadateľom a mestom 

s tým, že nie sú vypracované poradovníky na byty, ale žiadosti záujemcov sú evidované 
podľa  dátumu doručenia.  Tieto  sú  potom dané  k dispozícii  komisii  sociálno-zdravotnej 
a komisii životného prostredia, ktoré podľa schválených kritérií rozhodnú o pridelení, resp. 
nepridelení bytu. Čo sa týka rodiny Jána Belku ponuka bola pridelenie 1-izbového bytu, čo 
však menovaný i jeho dcéra odmietli (ich požiadavka 2-izbový byt).

     Na vznesené dopyty, návrhy a pripomienky priebežne počas rokovania zodpovedali primátor, 
zástupca primátora a vedúce oddelení. 

Primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a mimoriadne rokovanie MsZ ukončil.



       Ján  M i n d á r            Pavel  K r á l i k

     primátor         prednosta úradu

Overovatelia :


