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Z á p i s n i c a 
z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 12. decembra 2012 o 17.00 hodine 

vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej, Ul. SNP č. 1, na prízemí. 
 
  
     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 8 poslancov,  čím je mestské 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne 
s materiálmi. Na rokovanie príde s oneskorením MUDr. Daňo, E. Vavrušová.  P. Chmelina, A. Krchňávek 
a Ing. Moravčík sa z neúčasti na rokovaní ospravedlnili. Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení 
poslanci  Ing. Dušan Duvač  a Ing. Stanislav Gabriš. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta 
Belková, za skrutátorky určil primátor mesta Bc. Jarmilu Raftlovú 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. Primátor mesta predložil 
návrh programu dnešného rokovania a spýtal sa na pripomienky alebo doplňujúce návrhy k programu 
rokovania.  
Ing. Gabriš  navrhol na základe doručenej žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra doplniť 
program dnešného rokovania o bod: Vyradenie Materskej školy sv. Gabriela, Ul. Školská č. 9, Nemšová 
zo siete škôl a školských zariadení a vytvorenie organizačnej zložky Spojenej katolíckej školy, Ul. 
Školská č. 9, Nemšová a to Materská škola sv. Gabriela, Ul. Školská č. 9, Nemšová. 
Primátor mesta dal hlasovať o navrhnutom bode programu rokovania. 
 
Poslanci MsZ 8 hlasmi schválili doplnenie programu rokovania o bod 3a:  Vyradenie Materskej školy sv. 
Gabriela, Ul. Školská č. 9, Nemšová zo siete škôl a školských zariadení a vytvorenie organizačnej zložky 
Spojenej katolíckej školy, Ul. Školská č. 9, Nemšová a to Materská škola sv. Gabriela, Ul. Školská č. 9, 
Nemšová. 
 
Primátor mesta dal hlasovať o takto upravenom návrhu programu.  
Prítomní 8 poslanci schválili takto upravený návrh programu.  
 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného programu. 
 
1a.  Voľba návrhovej komisie 
  
     Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté  a schválené  6  hlasmi Ing. Zita Bednáriková 
a Mgr. Anna Gajdošová. Ing. Bednáriková a Mgr. Gajdošová sa hlasovania zdržali. 
 
1b.  Kontrola plnenia uznesení 
       Predkladala: Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka 
 
Ing. Papierniková predložila kontrolu plnenia uznesení z 19.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva dňa  
28.11.2012: uznesenie č. 217, kontrolu uznesení zo 17.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva dňa 
26.9.2012: uznesenie č. 190, č. 191, č. 192, č. 193, č. 194, kontrolu uznesení zo 16.  zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva dňa 22.6.2012: uznesenie č. 181,  kontrolu uznesení z 15.  zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva dňa 20.6.2012: uznesenie č. 175, č. 176, kontrolu uznesení zo 14. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva dňa 16.5. 2012: uznesenie č. 163, kontrolu uznesenia z 13 zasadnutia MsZ zo 
dňa 25.4.2011 č. 144,  kontrolu uznesenia z 12. zasadnutia MsZ dňa 21.3.2012:  č. 135, č. 137, ďalej 
kontrolu plnenia uznesení zo 7. zasadnutia MsZ dňa 28.9.2011: uznesenie č. 66 a  kontrolu plnenia 
uznesenia zo zasadnutia MsZ dňa 27.4.2011: uznesenie č. 24. Ing. Papierniková konštatovala, že 
uznesenia sa priebežne plnia.  
Správa ku kontrole plnenia uznesení je prílohou č. 1 tejto zápisnice. 
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Na rokovanie prišla poslankyňa E. Vavrušová. 
Ing. Rea ku kontrole plnenia uznesenia č. 217 uviedol, že: „ Nevie kde sa objavila veta, že v súčasnosti 
prebieha prepis odberných miest na mesto Nemšová, ktoré bude prefaktúrovávať energie lekárom. Kto 
mal splnomocnenie? V uznesení také splnomocnenie nebolo. Keď mesto bude energie prefaktúrovávať, 
tak ich musí najprv zaplatiť. V rozpočte je na energie 0,-€ v tejto pozícii“. Poprosil primátora mesta, aby 
sa na rokovanie MsZ predkladali veci, ktoré majú súvis, ktoré sú relevantné a sú pravdivé. Uviedol, že  sa 
nevenuje príprave MsZ vôbec, a opäť bolo predložené niečo, čo nemá elementárny postup. „ Prečo by 
malo mesto platiť energie, keď si to kúpi nový vlastník. Nech si energie platí. Primátor mesta mal 
splnomocnenie len preto, že mesto garantuje lekárom, aby si to oni kúpili. V rokovacom poriadku je 
uvedené p. kontrolórka, že správu o plnení uznesení predkladáte na stôl. Je to hanba, aby to tu poslanec 
počúval, nemôže z toho nič vedieť. Nevie ako ostatní poslanci. Žiadne súvislosti si nemôže zistiť. Pozrel 
si niektoré stránky úradov na internete, taktiež majú dnes zastupiteľstvo.  V tom čase – v novembri,  už 
bola pozvánka na ich rokovanie zverejnená. Mali čas si do dnešného rokovania všetko prekontrolovať. My 
sme dôležitý materiál, ako je rozpočet mesta dostali v piatok večer. Je to materiál o rozvíjaní obce. Ako  
budeme plniť služby v zmysle zákonov?  Toto je zásadná vec. Primátor mesta ani mesto si nemôže robiť 
čo chce. Nemôže si brať na seba finančné úlohy, keď ich nemá rozpočtovo zabezpečené. Berie späť, ak je 
niekde pripravený návrh, avšak ho nevidí, že by sa v zdravotníctve bežné výdavky: 0,-€  zmenila na  
energie. Dnes nevieme koľko to je. Minule sa platilo 5 tisíc. Neviem, kde sa to vytratilo.  Medzi tým ich 
späť získali. A za koho sme energie platili?“ 
Ing. Bagin chcel ozrejmiť problematiku. Lekári sú ochotní toto platiť.  Aby to nebolo zavádzanie. Lekárov 
chceli energetici odpojiť od elektrického prúdu. 
Ing. Rea reagoval, že to nepotrebuje ozrejmiť. Dodal, že s týmto mal prísť na minulé MsZ. „Keď robíte 
krok B, musíte mať schválený krok A. Nie je možné, aby primátor mesta robil tieto opatrenia bez 
schválenia. Na rokovanie na posledné MsZ nemali pripravené rozpočtové opatrenia, schválili rozpočet bez 
RO, ani teraz to nevidí v materiáloch“. Uviedol, aby si pozreli iné úrady, ako sa to poslancom predkladá. 
Poprosil o to. Nikde nie je splnomocnenie na primátora. „Zaväzujete sa hradiť energie a v rozpočte na 
schválenie je 0. Dodal, že mnohokrát bola 0, na Záhumnie a bolo 250 – 300 tisíc €. IBV Vlárska bola 0, 
bolo 400 tisíc €. Takto si Vy nebudete gazdovať.  Musí sa to zmeniť. Keď to nemôže MsZ  primäť, tak sú 
tu aj iné orgány, alebo mi to vyvrátite. Nie, že musíme to zobrať. Uznesenie MsZ,  MsZ povolí, schváli 
demokraticky rozpočet mesta, potom sa  k tomu prikloním“. 
Ing. Bagin dodal, že je to zavádzanie, neskôr to vysvetlí. 
Ing. Jurisová dodala k prerokovávanému bodu, že informácia, ktorú hlavná kontrolórka prečítala, je nová 
24 hodín. Na minulom MsZ primátor mesta hovoril o zdravotnom stredisku. Povedal o stave, že  problémy 
s energiou sú všeobecne, lekári sú odpájaní od elektrickej energie. Stalo sa to tri krát. Našou snahou bolo, 
aby elektrickú energiu platili niektorí z lekárov, keďže vlastník s tým nesúhlasí.    
Ing. Rea uviedol, že to nepotrebuje počúvať. 
Ing. Jurisová požiadala Ing. Reu, aby počúval. „Vy  môžete povedať A, a my nemáme právo povedať B“. 
Ing. Rea oponoval, že: “ Máte právo povedať B, ale to malo byť uvedené v materiáloch. Nemalo to byť 
ústne. Keby som sa na to nepýtal, tak to prejde a  tu o ničom nevieme. Urobíte si absolútne čo chcete. Na 
energie peniaze nemáme, tak sa nemôže len tak niekto rozhodnúť,  ani primátor mesta, aby takýto záväzok 
na seba zobral“.  
Ing. Jurisová sa spýtala Ing. Reu, či môže primátor mesta sám spraviť rozpočtové opatrenie? Sám ste to 
povedal. 
Ing. Rea reagoval, že nech ho urobí.  
Ing. Jurisová povedala, že môže. Rozpočet mesta je vyvesený na stránke mesta dva týždne. Znova uviedla, 
že informácia je dvojdňová. Primátor mesta môže urobiť rozpočtové opatrenie. Primátor povedal, že lekári 
budú platiť dopredu. Uviedla, že nevie, čo s tým Ing. Rea chcel povedať. Aký je jeho cieľ. 
Ing. Rea uviedol, že chcel povedať, že berú na seba zodpovednosť, ktorú nemajú krytú v rozpočte. Inšie 
povedať nechcel. Dodal, že toto je skutočnosť. 
Ing. Jurisová sa chcela spýtať, keď Ing. Rea povedal, aby sa pozreli aké sú materiály na ostatných 
stránkach miest, ktoré sú predkladané poslancom. 
Ing. Rea reagoval, že prednostka mu nemá čo klásť otázky. 
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Ing. Jurisová  uviedla, že v rokovacom poriadku je uvedené, že materiály poslanci dostanú tri dni pred 
MsZ. Tieto dostali päť dní pred MsZ. Nie je problém, aby si poslanci schválili, že budú mať materiály 14 
dní pred MsZ.  
Ing. Rea povedal, že aj v knihe od Dzurindu je uvedené:“ Kde je vôľa, tam je cesta“. Potom sa môžeme 
baviť. 
Ing. Duvač sa spýtal Ing. Reu, že čo má s tým zastupiteľstvo? 
Ing. Bednáriková sa informovala na plnenie uznesenia č. 137.  Ako je odpredaj pozemkov KR PZ 
Trenčín? Čo je s tým? Nemajú záujem, alebo je to v jednaní? 
Ing. Bagin odpovedal, že to nechcú za takú sumu. Ani v takom rozsahu, ani objeme. Vypracuje sa 
nájomná zmluva a budú musieť platiť. 
 
MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie správu ku kontrole plnenia uznesení.  
 
2.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2013 
     Predkladala: Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka 
 
Ing. Papierniková  predložila Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 
2013. Tento je zameraný predovšetkým na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Nemšová. Plánované kontroly: kontrola 
výsledkov hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, kontrola hospodárenia v s. r. o. 
založených mestom Nemšová, kontrola dotácií poskytovaných z rozpočtu mesta v r. 2012, kontrola plnenia 
rozpočtu mesta Nemšová, kontrola hospodárenia mesta Nemšová v 1. polroku 2013 a vypracovanie 
odborného stanoviska k Záverečnému účtu mesta Nemšová za r. 2012 v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ďalej priebežné kontroly 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 MsZ,  ďalšie úlohy, 
ktoré sú ustanovené osobitným zákonom a iné úlohy vyplývajúce z poverenia mestského zastupiteľstva. 
Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite, v znení neskorších predpisov pokiaľ sa jedná o finančnú kontrolu, 
v ostatných prípadoch postupuje podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení 
neskorších predpisov. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 8 hlasmi schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. 
polrok 2013. Ing. Rea nehlasoval. Ospravedlnení poslanci MUDr. Daňo, P. Chmelina, A. Krchňávek a Ing. 
Moravčík. 
 
3.   Návrh VZN č. .../2012 mesta Nemšová o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
      na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského 
      zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 
     Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová predložila Návrh VZN mesta Nemšová o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území 
mesta Nemšová. Ako je známe z médií, došlo k zmene financovania školských zariadení zákonom č. 
325/2012, ktorý doplnil zákon č. 597/2003 Z. z.., dochádza k zmene financovania základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom došlo k zásadným 
zmenám. Na základe týchto zmien, je potrebné aj prijať VZN. V predloženom návrhu VZN, ktoré bolo 
zverejnené na úradnej tabuli mesta, taktiež na internetovej stránke mesta  28.11.2012, začala plynúť 10 
dňová lehota pripomienkového konania. V zmysle lehoty nikto pripomienky k návrhu VZN nedal.  
Legislatíva hovorí, že pre obec, školy a školské zariadenia a pre ich zriaďovateľov boli do novely zákona 
zapracované povinnosti, napr. dávať čestné vyhlásenie pre zber údajov, ktoré sú povinní rodičia detí, ktoré 
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sú v školách, v ZUŚ, v MŠ alebo školskom zariadení. T. z. , že musia dať súhlas škole, aby si  ich dieťa 
napočítalo. Ďalej sú legislatívne menené názvy školského strediska záujmovej činnosti na centrá voľného 
času. Toto bolo minulé MsZ schvaľované. Zároveň v nápočte na podielové dane na r. 2013 sú napočítané 
deti pre CVC s počtom veku od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta. Do nápočtu ďalej 
prináležia žiaci ZUŠ do veku 25 rokov. Vládnym nariadením zo dňa 28.11.došlo k zmene koeficientov 
nápočtu napočítaných žiakov, kde sa napočítava iným spôsobom. Jednak v zmysle nových pravidiel – 
zberom údajov, a tak isto sa napočítava finančný prostriedok na obnovu, rekonštrukciu budov pre školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, kde sa vyčleňujú finančné prostriedky. K týmto legislatívnym zmenám 
je výpočet v zmysle podielovej dane pre rok 2013. Je zrejmé, že výška finančných prostriedkov 
z podielovej dane, ktorú sme uvažovali pre školstvo vo výške 887.188,-€ , máme pre rok 2013 14.960,7 
prepočítaných žiakov. Finančný obnos na jedného prepočítaného žiaka je 59,3. Z tohto čísla boli 
napočítané finančné prostriedky vo výške: 41.451,56€ na opravy školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta a finančné prostriedky na deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v meste 
Nemšová vo výške 37.703,72€ - toto sú financie pre CVČ v Nemšovej:  CVČ pri ZŠ Ul. J. Palu , CVČ pri 
SKŠ Nemšová  a neštátne centrum NTS.  Na základe týchto súm sú spracované nápočty na rok 2013, 
ktoré sú uvedené v tabuľke, ktorá je prílohou pracovného materiálu. Je tu uvedený počet žiakov, 
koeficient zariadenia a prepočítaný počet žiakov v sume 14.960,7.  Týmto nápočtom došlo k zmene 
koeficientu pre ZUŠ Nemšová – individuálne vyučovanie na 11,4 z 13, skupinové vyučovanie na 7 z 8, 
MŠ na 27,3 z 31, Školský klub detí zo 6 na 1,6, školské jedálne z 2 na 1,8. Najväčší postih dochádza 
v CVČ, kde koeficienty sú nápočtom 1,1. Pre rok 2012 boli koeficienty iné, kde školského zariadenia bola 
zriaďovateľom obec, pre cirkevné a neštátne zariadenia boli koeficienty menšie. Ďalej je tu nápočet 
finančných prostriedkov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová. Z toho vyplýva, že pre 
naše školské zariadenia by sme vyčlenili čiastku 680.111,10€, v rozpočte na opravy objektov MŠ a ZŠ 
zostane 41.451,56€. Pre cirkevného zriaďovateľa by bola vyčlenená čiastka vo výške 127.922,41€. 
V tomto sú finančné prostriedky pre školskú jedáleň pre žiakov, ktorí sa stravujú v našej školskej jedálni 
a potom sú to finančné prostriedky pre tri CVČ vo výške 37.702,94€.  V ďalšej tabuľke sú rozpočty na rok 
2013, kde sú rozpočtom aj príjem z podielovej dane, ktorú dáva mesto a tak isto príjem z vlastných 
príjmov. Vlastné príjmy tak, ako ich školské zariadenia získajú, tak zostávajú príjmom na rok 2013. Sú tu 
uvedené originálne aj prenesené kompetencie. V poslednej tabuľke je porovnanie rokov 2012 s rokom 
2013, kde je jasné, ktoré zariadenie získava viac, ktoré menej. Na rok 2013 vyčleňujeme pre všetky 
školské zariadenia výšku 830.343,-€. Výška 15.393,44€ zostáva nerozčlenených z dôvodu, že podielová 
daň, ktorá je východisková pre mesto Nemšová,  nebude v takomto objeme naplnená. V prípade, že bude 
naplnená tak, ako je výhľad štátneho rozpočtu, kde sa vychádza z 1.275 mil. €, tak táto rezerva bude 
rozpustená rozpočtovým opatrením na konci r. 2013. V prílohe je návrh VZN, kde sú šikmou kurzívou 
vyznačené zmeny oproti doteraz platnému VZN. V návrhu – článok 1, sú uvedené legislatívne 
pomenovania, ďalej v článku 2 sú všetky školské zariadenia na území mesta Nemšová, je tu zaradená aj 
MŠ sv. Gabriela. Ďalej sú tu náležitosti podania žiadosti na podielovú daň na nasledujúci rok. V článku 3 
sú uvedené počty detí a žiakov v CVČ, MŠ, ZUŠ.  Prílohou VZN je výška dotácie na rok 2013. Sú tu 
jednotlivé dotácie na mzdy na žiaka. Z dôvodu neprítomnosti predsedov komisií na MsZ uviedla, že tento 
návrh bol predmetom rokovania komisie finančnej a taktiež komisie školstva, kultúry a športu, ktoré ju 
podrobne prerokovali a doporučujú MsZ túto VZN schváliť.  
Materiál je taktiež spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 9 hlasmi schválilo VZN č. 8/2012 mesta Nemšová o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy  na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so 
sídlom na území mesta Nemšová. Ospravedlnení poslanci MUDr. Daňo, P. Chmelina, A. Krchňávek a Ing. 
Moravčík. 
 
3a.  Vyradenie Materskej školy sv. Gabriela, Ul. Školská č. 9, Nemšová zo siete škôl  
       a školských    zariadení a vytvorenie organizačnej zložky Spojenej katolíckej školy, Ul. 
       Školská č. 9, Nemšová a to Materská škola sv. Gabriela, Ul. Školská č. 9, Nemšová. 
       Predkladal: Ing. Stanislav Gabriš, zástupca primátora 
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Ing. Gabriš predložil na rokovaní žiadosti doručené na MsÚ z Diecézneho školského úradu Nitra a 
Rímskokatolíckej farnosti Nemšová, kde žiadajú z dôvodu racionalizácie správy škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti rímskokatolíckej cirkvi o vydanie stanoviska k vyradeniu 
Materskej školy sv. Gabriela, Ul. Školská č. 9, Nemšová zo siete škôl a školských    zariadení a vytvorenie 
organizačnej zložky Spojenej katolíckej školy, Ul. Školská č. 9, Nemšová a to Materská škola sv. 
Gabriela, Ul. Školská č. 9, Nemšová. Ing. Gabriš prečítal doručené žiadosti. Súčasný zriaďovateľ MŠ sv. 
Gabriela – Rímskokatolícka farnosť Nemšová so zmenou súhlasí.  
S. Husár sa spýtal, čo to z ekonomického hľadiska znamená pre mesto ? 
Ing. Savková odpovedala, že pre mesto to nemá žiadny dopad. Uviedla, že aj v dôvodovej správe 
v predchádzajúcom bode je uvedené, že sa mení zriaďovateľ MŠ sv. Gabriela. Potrebujú k tomu 
vyjadrenie MsZ.  
Písomnosti  tvoria prílohu č. 4 tejto  zápisnice.  
 
MsZ Nemšová 7 hlasmi súhlasilo s vyradením Materskej školy sv. Gabriela, Ul. Školská č. 9, Nemšová zo 
siete škôl a školských  zariadení a s vytvorením organizačnej zložky Spojenej katolíckej školy, Ul. Školská 
č. 9, Nemšová a to Materská škola sv. Gabriela, Ul. Školská č. 9, Nemšová. Ing. Duvač a S. Husár sa 
hlasovania zdržali. Ospravedlnení poslanci MUDr. Daňo, P. Chmelina, A. Krchňávek a Ing. Moravčík. 
 
4.  Návrh VZN č. .../2012 mesta Nemšová o miestnych daniach 
     Predkladala: Bc. Eva Poláčková, odb. referentka finančného odd. 
 
Bc. Poláčková predložila návrh VZN mesta Nemšová o miestnych daniach, ktorý bol prerokovaný na  
zasadnutí komisie finančnej a správy mestského majetku dňa 5.12.2012. Komisia odporúča v časti sadzby 
dane zo stavieb: „priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu“ z pôvodne 
navrhovanej sadzby 2,247 €/m2 (7% navýšenie oproti platnej sadzbe 2,10 €/m2 ) upraviť na 2,205 €/m2(5 % 

navýšenie oproti platnej sadzbe 2,10 €/m2) a následne s takou zmenou schváliť na rokovaní MsZ. Tento 
návrh komisie je už zapracovaný do predloženého návrhu VZN o miestnych daniach, ktorý je súčasťou 
tohto materiálu.   Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v predpísanej 15 dňovej lehote 27.11.2012 pred rokovaním MsZ na úradnej 
tabuli a na webovej stránke mesta. K návrhu k dnešnému dňu neboli uplatnené žiadne pripomienky. 
V NR SR bola  v mesiaci október 2011 schválená novela zákona 460/2011Z.z. o miestnych daniach, 
ktorým sa mení a dopĺňa č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, ktorou boli s účinnosťou od 1.12.2012 zapracované najmä tieto zmeny: 
1.Mení sa poradie členenia pozemkov, 2. Rozdiel medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane zo stavieb 
môže byť 10-násobok (doteraz bol stanovený maximálne 40-násobok). Obec je povinná pri každej zmene 
sadzby dane tento znížiť. 3. Stanovuje povinnosť jedného daňového priznania pre daň z nehnuteľností, 
daň za psa, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, pričom túto daň obec povinne vyrubí  
jedným rozhodnutím, 4. Správca dane určí splatnosť miestnych daní v rozhodnutí a nie vo VZN. Okrem 
zákonných zmien, ktoré sme zapracovali do návrhu VZN, navrhujeme zvýšenie sadzieb dane z pozemkov, 
dane zo stavieb, dane z bytov a dane za psa v rodinnom dome a priľahlom pozemku, v záhradnej chatke  
a priľahlom pozemku. Zvýšenie navrhujeme 7% aj z dôvodu zákonom stanovenej povinnosti znížiť pomer 
medzi najnižšou a najvyššou daňou, ale aj z dôvodu, že 7 % zvýšenie dane z nehnuteľností v mestách 
a obciach uviedlo vo Východiskách pre tvorbu rozpočtu na rok 2013 MF SR.   V Návrhu VZN je len  
zaokrúhlená suma z dane za psa nasledovne: daň za psa v rodinnom dome a priľahlom pozemku, 
v záhradnej chatke, chate a priľahlom pozemku je  z 2,49 €  na 2,50 €. Ostatné sadzby daní zostávajú tak, 
ako v doteraz platnom znení VZN o miestnych daniach, neznemené.  V návrhu VZN sú vypustené pri 
všetkých druhov daní tie paragrafy, ktoré určovali platenie dane, podľa platnej legislatívy sa splatnosť 
uvedie v rozhodnutí.  Prílohou materiálu je prehľad sadzieb dane z nehnuteľností platných pre rok 2012 
v meste Nemšová, m. č. Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada. Prílohou je taktiež návrh VZN. 
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Ing. Rea na úvod povedal, že návrh VZN bol s podpisom primátora mesta zverejnený na stránke mesta 
tak, ako má byť. Ten sa už nesmie meniť. Ten musia dostať poslanci so všetkými návrhmi, ktoré 
v priebehu 10 dní boli vznesené. Potom k tomu môže byť priložený materiál, kde boli aj na návrh komisie 
zapracované zmeny. „ My sme tu dostali iné VZN, ako to, čo je zverejnené. Je to legislatívny nedostatok 
a podľa jeho názoru aj dôvod, aby sa tento návrh nemohol dnes schvaľovať. Ako uviedla p. Poláčková, 
aby sme dodržali literu zákona § 104 f zákona. Zákon je platný, kde sadzba dane môže byť maximálne 10 
násobná. Základná sadzba dane je 0,33€.  Násobok sme znížili na 39,98, za jeden rok sme ho znížili o 2 
stotiny. Za 10 rokov to bude 2 desatiny. Potrebujeme 1000 rokov, aby sme sa dostali na zákon. Naopak, 
ideme dane zvýšiť. V dôvodovej správe nepíšeme, akú službu za tie dane ideme robiť“. Uviedol, že si 
prešiel veľké množstvo VZN a povedal, že žiadne mesto nemá za priemyselné stavby sadzbu vyššiu.  
„ Ideme zdaňovať kasína a bordely. Sú to neuveriteľné čísla. Hodnotí to, že ideme dane vyberať vyššie iba 
preto, nie je to systémové, aby si funkcionári mesta mohli nechať také platy“. Dodal, že je to legislatívne 
nepripravené, nevie prečo by sa mali zvyšovať dane. Na rokovaní porovnával výšky sadzieb na 
podnikateľské stavby jednotlivých miest na Slovensku / napr. Tisovec, Nová Dubnica, Bardejov, Snina, 
Michalovce a iné/. Žiadne mesto nemá sadzbu 2,8 ako mesto Nemšová. 
Na rokovanie MsZ prišiel poslanec MUDr. Daňo. 
Ing. Rea  porovnal mesto Rajec. „ Rajec má sadzbu 1,7 a vyberú 200.000,-€ a my 500.000,-€. Platí zákon 
o obecnom zriadení, že máme spolupracovať s podnikateľskými subjektami. Koho mi ideme inkasovať? 
Ako financie použijeme? Ešte sme sa zadĺžili. Mesto Poltár vyberie 163.000,-€. Sú to mestá približne 
rovnaké ako naše mesto na počet obyvateľov“. Ďalej porovnal sadzby vytipovaných miest s mestom 
Nemšová .  
Ing. Duvač sa spýtal, či sme na hodine zemepisu? 
Ing. Rea reagoval,  že dane ideme zvyšovať obyvateľom aj podnikateľom. Nič pre nich nerobíme. 
Spomenul mesto Turzovka, Partizánske. 
Ing. Bagin reagoval, že sadzba je iba pre spoločnosť LIDL a MO SR. Občanom sa dane nezvyšovali 5 
rokov, podnikateľom 2 roky. Uvedené mestá nemajú na svojom území fabriky. 
Ing. Rea poznamenal, že čo má LIDL spoločné s ostatnými stavbami? „ Ste absolútne nepripravený 
a primátor mesta nie je v realite tohto mesta“. 
Ing. Savková uviedla, že v tejto sadzbe je iba MO SR a Policajný zbor. 
Ing. Rea navrhol sadzbu na 1,0. Mesto Trenčín má sadzbu 3,3 aj na priemyselných stavbách. Uviedol, že 
nevie, či bude platiť, keď nie sú platné ustanovenia. 
Ing. Jurisová uviedla,  že vo zverejnenom návrhu VZN a v dnešnom VZN je jediná zmena v § 6 – daň zo 
stavieb, priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike .... Pôvodný koeficient bol 2,247,  návrh finančnej 
komisie 2,205. Uviedla, že ona rozhodla, aby si dovolili toto jedno jediné číslo zmeniť. 
Ing. Rea požiadal primátora o odpoveď, že zákon hovorí maximálne 10 násobok. „ Keď sme mali väčší 
násobok / 40/, tak ho môžeme v ďalších ustanoveniach znižovať. My sme ho znížili o 2 stotiny. Kedy 
prídeme na zákonnú lehotu? Prečo ideme zdražovať podnikateľom? Kedy prídeme na hranicu 10 
násobku?“ 
Ing. Bagin povedal, že odpovie. 
Ing. Savková k najvyššej sadzbe dane z nehnuteľnosti uviedla, že : „ Týka sa to logistického centra MO 
SR. MF SR nám deklaruje, aby sa daň z nehnuteľnosti stala oveľa významnejším zdrojom príjmov 
rozpočtov miest a obcí. Aj vo Východiskách pre tvorbu rozpočtu na rok 2013 MF SR odporúča 7 % 
navýšenie dane z nehnuteľnosti. Pri občanoch sa dane 5 rokov nezvyšovali, sú na úrovni obce Horné 
Srnie. Pre logistické centrum si dovolili sadzbu 2,8, je lepší prístup, zázemie ako v Trenčíne. Tam platia 
oveľa vyššiu daň,  je tam  sadzba 3,3. Zo strany MO SR neprišli žiadne pripomienky k návrhu VZN. Prečo 
by mesto Nemšová malo prísť o financie zo ŠR. Platia výhodnú daň, centrum ponechali v našom meste“. 
Bc. Poláčková k najnižšej a najvyššej sadzbe uviedla, že nie je to rozdiel, ktorá je určená zákonom 0,033 – 
ročná, najnižšia sadzba dane. Vo VZN najnižšou sadzbou dane z nehnuteľnosti bola 0,067 a najvyššou 
2,68. Na školeniach JUDr. Krkanová z MF SR odporučila pre všetky obce a mestá postupne daň znižovať. 
Nevie, ktoré obce budú znižovať hneď na 10 násobok. 
Ing. Rea  reagoval, že žiadne. Povedal Ing. Savkovej, aby odpovedala všeobecne a  na jeho otázky nikdy 
neodpovedala. Uviedol, že je manipulátor. Nikto takú daň na Slovensku nemá. Porovnal mestá Dubnicu 
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nad Váhom, ktorá vyberie 1,4 mil. a my vyberieme 500 tisíc. Taktiež mesto Nová Dubnica, ktorá má na 
svojom území fabriky. Akú službu mi dávame? Dane sa budú vyberať, ale pôjdu do ŠR. Keď máme 
sadzbu znížiť na 10 násobok, tak my nemôžeme znížiť o 2 stotiny. Môžeme, ale musí to niekto po právnej 
stránke prešetriť. Spýtal sa prednostky úradu, že: „ Tri dni pred rokovaním v písomnej forme ste mala 
predložiť pripomienky k návrhu VZN, čo ste predložila? Na celom VZN je najdôležitejší jeden bod – 4 
sadzby“. 
S. Husár sa informoval, či sa zvýšenie týka iba MO SR? 
Ing. Bagin odpovedal, že len MO SR. 
Ing. Rea  reagoval, že čo platí ten, čo má zdravotné stredisko? To je priemyselná stavba? Dodal, že: „ Ste 
nepripravený“. 
MUDr. Daňo uviedol, aby bolo povedané, koho sa to týka? 
Ing. Savková odpovedala, že zdravotné stredisko je ostatná stavba na podnikanie, kde je sadzba 2,3. 
Sadzba 2,8 je pre MO SR a MV SR. 
Ing. Rea požiadal, aby povedali, kto platil daň z nehnuteľnosti za r. 2012 ostatné stavby. 
Bc. Poláčková odpovedala, že MO SR a MV SR. Zdravotné stredisko je vo vlastníctve súkromnej osoby, 
podali daňové priznanie v tejto sadzbe, za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť. Fyzická 
osoba v našom meste nemá zdravotnícke zariadenie. Daňovník je ten, kto je na LV. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5  tejto  zápisnice. 
Bolo pristúpené k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu Ing. Reu, kde navrhol znížiť koeficient v časti 
sadzby dane za ostatné stavby z 2,68 na 1,0. 
 
MsZ Nemšová neschválilo pozmeňujúci návrh Ing. Reu, kde navrhol znížiť koeficient v časti sadzby dane 
za ostatné stavby z 2,68 na 1,0. Ing. Rea hlasoval za návrh, Ing. Duvač, S. Husár a Ing. Gabriš boli proti 
návrhu. Hlasovania sa zdržali poslanci MUDr. Daňo, F. Begáň, Ing. Bednáriková, J. Gabriš, Mgr. 
Gajdošová  a E. Vavrušová. Ospravedlnení poslanci P. Chmelina, A. Krchňávek a Ing. Moravčík. 
 
MsZ Nemšová 6 hlasmi schválilo VZN č. 9/2012 mesta Nemšová o miestnych daniach, ktorým sa ruší 
VZN č. 7/2008 o miestnych daniach a VZN č. 20/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008  
o miestnych daniach. Hlasovania sa zdržali Ing. Bednáriková, S. Husár a E. Vavrušová. Ing. Rea hlasoval 
proti. Ospravedlnení poslanci P. Chmelina, A. Krchňávek a Ing. Moravčík. 
 
5.  Návrh VZN č. .../2012 mesta Nemšová o miestnom poplatku za komunálne odpady a   
     drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová 
     Predkladala:  Ing. Jarmila Savková, vedúca finančného a správy ms. majetku 
 
Ing. Savková uviedla, že dôvodom návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území mesta Nemšová je novela zákona č. 460/2011Z. z. o miestnych daniach, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Mesto Nemšová doteraz postupovalo pri 
vyrubovaní tohto poplatku v zmysle VZN z r. 2008, ktoré bol dva krát novelizované. V r. 2010 a v r. 
2011. Zmeny v zákone nemajú veľký dopad na doteraz platnú úpravu správy miestneho poplatku za 
komunálny odpad na území nášho mesta. Avšak novela zákona si vyžiadala drobné úpravy v platnom 
znení VZN. Z dôvodu lepšej prehľadnosti právnej úpravy, mesto Nemšová predkladá návrh nového VZN. 
Sadzby tohto poplatku sú rovnaké od r. 2008 a ani tento návrh nepočíta so zvyšovaním poplatku. Pre 
občanov mesta to znamená, že pre r. 2013 budú platiť poplatok 0,04€ / deň na osobu. Na jeden rok/ osoba 
je to čiastka 14,60€. Do návrhu VZN sa zapracovala povinnosť mesta znížiť poplatok, ak poplatník 
preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava na území mesta. Už neplatí podmienka, 
že to musí byť 90 dní za sebou. Taktiež v návrhu VZN je zahrnutý poplatok v prípade množstevného 
zberu len pre právnické osoby a podnikateľov. Doteraz sa ani v jednom prípade nevyužíval. Uviedla, že 
tento návrh bol prerokovaný na komisii finančnej a správy mestského majetku dňa 5.12.2012, ktorá 
odporučila MsZ schváliť tento návrh VZN. 
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Ing. Duvač sa spýtal, keďže sme porovnávali ceny v okolitých obciach a mestách, kde sa teraz vyváža 
komunálny odpad? Prečo sme neupravili poplatok? 
Mgr. Palička odpovedal, že na Myjavu a Výčapy – Opatovce. 
Ing. Duvač uviedol, že náklady na dopravu sú obrovské. Uzavretie skládky Luštek postihlo viaceré obce 
v okolí tým, že musia voziť odpad omnoho ďalej ako doteraz. Vidieť to aj na výške poplatkov. 
Ing. Savková uviedla, že aj keď vzdialenosť prepravy odpadu sa zvyšuje, vedenie mesta po rokovaniach 
so spoločnosťou, ktorá likviduje odpad  dohodlo, že je predpoklad len 4 % nárast nákladov. Aj to len 
prepravných nákladov v rámci zazmluvnenej ceny. Vedia urobiť ekonomiku tak, že nie je potrebné 
zvyšovať.  
Ing. Duvač poznamenal, aby sa urobili opatrenia tým, ktorým sa odpúšťa poplatok za vývoz smetí. Treba 
byť tvrdší pri vymáhaní poplatkov. 
Ing. Rea reagoval, že vo VZN o odpadoch máme uvedené, že zmluva na vývoz odpadu sa uzatvára 
zvyčajne na 1 rok a robí sa výberové konanie. Je tu možnosť urobiť VO / verejné obstarávanie/ na túto 
službu. Taktiež je zakotvená vo VZN. Okrem iného je vo VZN uvedené, že urobí dezinfekciu každej 
nádoby. Dodal, že toto všetko my odpúšťame, lebo ľudia si to robia sami. Zrejme nie je potreba, Aj 
v rozpočte je uvedené:  takmer výber dane sa rovná vývozu smetí. Takto by to mohlo byť aj pre budúci 
rok, keby sme robili výber dodávateľa. 
Ing. Bagin uviedol, že v rámci regiónu sa dohodlo, že sa bude robiť výberové konanie elektronickou 
aukciou. 
Ing. Rea reagoval, že je to vo VZN a nerobilo sa to. 
 
Materiál je  spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6  tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi schválilo VZN č. 10/2012 mesta Nemšová o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová. Ospravedlnení poslanci P. Chmelina, A. 
Krchňávek a Ing. Moravčík. 
 
6  a) Návrh VZN č. .../2012 mesta Nemšová o doplnení a zmene VZN č. 3/2012 o rozsahu  
        poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovacej  
        pôsobnosti mesta Nemšová 
    b) Zriaďovacia listina Centra sociálnych služieb Nemšová  
        Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
  

Ing. Jurisová uviedla, že v tomto roku viackrát bolo predkladané v materiáloch na rokovania, že 
ekonomicky prepočítame, či mesto môže a akým spôsobom zabezpečovať opatrovateľskú službu terénnou 
formou samostatne, nie prostredníctvom pracoviska Diecéznej charity Nitra. Pri zanalyzovanej ekonomike 
v zmysle predkladaných  zúčtovaní charitatívneho centra, ktoré pôsobí v našom meste za rok 2011 a taktiež 
z počtu opatrovaných, ktorých opatruje charita a z výkazov, ktoré odovzdávajú VÚC Nitra bola spravená 
ekonomika ako by to vyzeralo, keby mesto takéto služby poskytovalo. V mesiaci jún boli poslanci 
informovaní o rokovaní s charitou Nitra, ktorí sa zúčastnili rokovania sociálnej komisie, avizovali, akým 
spôsobom  by si predstavovali prechod. Charita tvrdila, že túto činnosť poskytuje čím ďalej, tým menej, 
pretože charita je zavedená pre iné časti sociálnych služieb. Charita sa nebráni tomu, že mesto Nemšová si 
bude zabezpečovať opatrovateľskú službu. Tak isto pri zmluve o dotácie na rok 2012 nám charita oznámila, 
že budú požadovať dotáciu z rozpočtu mesta vyššiu. Ich predstava je, aby sme platili na jednu hodinu 
a následne sa dotácia zúčtovala mesačne alebo štvrťročne. Charita na stretnutiach uviedla koľko vyberá od 
svojich klientov, taktiež uviedli ekonomický nápočet hodiny za služby, ktoré poskytuje našim občanom. 
V zmysle týchto informácií bola spracovaná analýza tak, že by mesto Nemšová zobralo tieto služby pod 
seba od 1.4.2013. Jedným z dôvodov sú pracovnoprávne vzťahy a druhým vzťahy zo zmlúv, ktoré má 
charita uzatvorené s klientmi. Taktiež z dôvodu legislatívy mesto Nemšová musí o túto službu požiadať, 
aby bola zaregistrovaná do registra poskytovateľov, ktorý vedie TSK. V analýze je stav ako by to vyzeralo, 
keby nám túto službu robila charita do 31.3.2013 a ako by to vyzeralo, keby sme si služby zaviedli od 
1.4.2013. Vychádzali sme z finančného ohodnotenia zamestnankýň, ktoré sú dve. Zagarantovali sme, že ich 
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finančné ohodnotenie by bolo rovnaké. Tieto zamestnankyne by sme prijali od 1.4.2013. Boli pri prijaté do 
CSS Nemšová a boli by súčasťou CSS. Podľa rozpisu hodín do 31.10. je zrejmé, že zamestnankyne nie sú 
v plnom rozsahu využívané len pre opatrovateľskú službu. Robia aj isté administratívne úkony. Ich úväzok 
bol v čase, kedy predložili analýzu 1,6. Z nápočtov je zrejmé, že ak by došlo k zvýšeniu alebo zníženiu 
opatrovateľskej služby, tak mesto Nemšová by to stálo viac o 669,-€ ročne.  Je možné, že ak by charita 
prešla pod opatrovateľskú službu, alebo pod CSS, mohla by poskytovať aj služby prostredníctvom auta, 
ktoré je na CSS. Mohla by opatrovať občanov, kde sa z dôvodu dostupnosti nemohli dostať. To je do 
Kľúčového a do Trenčianskej Závady. Možno by táto opatrovateľská služba narástla. Môže narásť aj príjem 
za túto službu. V prípade, že by služby neboli naplnené, je možné, že by úväzky mohli byť kumulované 
s úväzkom upratovačky na CSS. Ak by sme toto prijali, je potrebné, aby sme prijali VZN, v ktorom by sme 
zaviedli sadzbu za opatrovateľskú službu. Chceme, aby VZN bolo účinné k 1.4.2013. Návrh na výšku 
poplatku je 1,40€/1 hod. opatrovateľskej služby. Poplatok závisí od výšky dôchodku. Niektorých sa to 
dotkne viac, niektorých menej. Občania si objednajú takú službu, na ktorú majú peniaze. Uviedla, že vieme 
zobrať opatrovateľskú službu v takom rozsahu, v akom je dnes poskytovaná aj so  zamestnankyňami. 
Súčasťou návrhu VZN je aj nová Zriaďovacia listina CSS, pretože pôvodná je z roku 1996, ktorú 
vypracoval Okresný úrad Trenčín. V článku 6 –je nová služba aj s popisom opatrovateľskej služby. 
Ing. Duvač sa spýtal, či presun dvoch pracovníčok pod CSS nebude mať vplyv na nárast cien pre občanov 
v CSS? 
Ing. Bagin odpovedal, že nie. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 7  tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi schválilo VZN č. 11/2012 mesta Nemšová o doplnení a zmene VZN č. 3/2012 
o rozsahu  poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovacej  
pôsobnosti mesta Nemšová a  Zriaďovaciu listinu Centra sociálnych služieb Nemšová. Ospravedlnení 
poslanci P. Chmelina, A. Krchňávek a Ing. Moravčík. 
 
7. Návrh VZN č. .../2012 mesta Nemšová ktorým sa mení VZN č. 15/2006 o prevádzkovaní  
    pohrebísk na území mesta Nemšová 
    Predkladal: Mgr. Ladislav Palička, vedúci VPS, m. p. o. Nemšová      
 
Mgr. Palička na základe zmeny zákona z r. 2010 predložil návrh VZN mesta Nemšová, ktorým sa mení 
VZN č. 15/2006 o prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Nemšová. Vo VZN sú zmeny v článku 2 – na 
cintoríne na Ul. J. Palu. Tí, ktorí majú k 31.12.2008 vopred zhotovený a osadený náhrobný, alebo 
záhlavné pomníky alebo epitafnú dosku, títo môžu uložiť pozostatky na tento cintorín. Ďalej v článku 3 je 
uvedené, že  zriaďovateľom pohrebísk je mesto Nemšová. Ďalej v článku 7 – stanovenie hĺbky hrobu, táto 
musí byť 2,2 m. Uviedol, že v prílohe sú vypísané ústredné cintoríny s rozlohou, parcelnými číslami, 
koľko je hrobových miest, oplotenie a podobne. Súčasťou prílohy je cenový výmer, ktorý už druhý rok 
zostáva nezmenený. 
Ing. Rea sa spýtal, čím obmedzujeme ukladanie pozostatkov na cintoríne na Ul. J. Palu? 
Mgr. Palička odpovedal, že kapacitou miest, lebo do r. 2016 je tlecia doba. 
Ing. Rea sa spýtal, že potom bude ďalej čo? Čo tam chceme robiť? V územnom pláne je predsa cintorín. 
Mgr. Palička dodal, že cintorín sa nedá rozširovať. 
Ing. Rea uviedol, že sa tu bude pochovávať ešte 100 rokov. 
Mgr. Palička reagoval, že sa tam môže pochovávať po roku 2016.   
Ing. Rea sa spýtal, že keď tam má niekto miesto a nemá tabuľu, prečo sa tam nemôže nechať pochovať? 
Mgr. Palička dodal, že nezakazujú pochovávať. VZN je platné 8 rokov. Potom po r. 2016 sa môže zrušiť. 
Mgr. Gajdošová sa informovala, či sa dá na starom cintoríne pochovať do nového hrobu. 
Ing. Rea uviedol, že nie. Niekto sa môže dať pochovať napr. aj k dedkovi. 
MUDr. Daňo povedal, že podľa VZN nie. 
Mgr. Palička reagoval, že niekde je problém pochovať do hrobu, niekde sú dve truhly na sebe. Podľa 
zákona musí 1,6 m dodržať. Preto je tam tlecia doba do r. 2016, pretože keď kopú hrob, v hĺbke 1,5 m je 
truhla alebo pozostatky. 



 10 

Ing. Rea uviedol, že to je pochopiteľné, že keď niekto zomrel pred menej ako 10 rokmi, že sa tam nemôže 
dať pochovať. Ale je tam veľa hrobov, ktoré sú voľné, nemajú náhrobný kameň, tak sa tam nemôžu 
pochovať. Podľa tohto ho nemôžeme pochovať. Aj keď spĺňa hĺbku 2 m. Stále to tu trvá. Správca 
cintorína musí vedieť, či sa môže pochovať. Potom to nemá nikto povoliť. 
Ing. Duvač sa informoval, že niekto bude chcieť dať pochovať, vyberie si hrobové miesto, dohovoríme sa. 
Príde ďalší, bude chcieť pochovať, nespĺňa podmienky uloženia rakvy 1,5 m , potom čo? Nedostane 
súhlas, lebo je to plné. 
Mgr. Gajdošová uviedla, že dostane výnimku. 
Ing. Rea odpovedal, že pôjde na nový cintorín. Nedostane žiadnu výnimku. Nemá tam vnuk tabuľu, 
nemôže byť pochovaný na tento cintorín. Iste je aj zákon, ktorý musíme dodržať. Toto sa v r. 1990 zrušilo 
a neskôr sa to znova zaviedlo. Nemôžeme povedať pre tento jeden hrob, že do tých  ďalších hrobov 
nemôžeme  pochovať.  
S. Husár sa informoval,  či toto zákon ošetruje, za akých podmienok sa môže pochovávať? Je okrem 
zákona nutná naša VZN? 
K. Strečanská odpovedala, že je platná VZN, že sa tam nebude pochovávať. Len v priamom príbuzenskom 
vzťahu. 
S. Husár reagoval, že či je potrebná takáto VZN? 
Ing. Rea odpovedal, že nie je. 
MUDr. Daňo sa spýtal, že čo sa VZN – ou zmení v porovnaní s tým, čo platí teraz? 
Mgr. Palička uviedol, že je tam tlecia doba. 
MUDr. Daňo ďalej uviedol, že kritériá na pochovávanie sa budú dodržiavať tak, ako bolo doteraz. 
Mgr. Palička povedal, že áno. 
Ing. Rea reagoval, že teraz sa dodržiavajú tak, že tam nepochovajú, keď tam nemá napísané meno. Ani 
vnuka. Prečo by mali ísť na nový cintorín, keď rodinný hrob majú na starom cintoríne. 
Mgr. Palička povedal, že manžel, manželka idú na starý cintorín. 
Ing. Bednáriková poznamenala, že tlecia doba jej starých rodičov je dávno preč a nemôže tam teda 
pochovať rodičov. Meno na pomník dať nemôže, to bolo len do r. 2008. 
MUDr. Daňo reagoval, že záujem medzi poslancami a cieľom vzájomných diskusií bolo, že tento cintorín 
sa postupne umŕtvi. Pretože je nový cintorín, ktorý kapacitne stačí a bude ešte dlho do budúcnosti, preto sa 
prijala táto VZN. Aby postupne došlo k zániku starého cintorína. 
Ing. Rea povedal, že to nemá žiadne opodstatnenie. V územnom pláne je to cintorín, aj zostane. Nebudú sa  
tam predsa stavať bytovky. 
Ing. Bagin dodal, že je to pietne miesto.  
MUDr. Daňo dodal, že bola predstava, že sa tam vybuduje centrálny symbol a okolie sa nejakým 
spôsobom využije. 
Ing. Prílesanová uviedla, že sa to myslelo tak, že kaplnka je technická vybavenosť, nie je na takej úrovni 
ako na novom cintoríne. Nedajú sa tam poskytnúť také cintorínske služby ako na novom cintoríne. 
Chodníčky sa nedajú dobudovať.  
Ing. Rea poznamenal, že ľudia vedia, kde budú pochovaní, ale sa robia štrapácie. Povedal príklad pána 
Prnu z Ameriky, ktorý tu zomrel a chcel sa tu dať pochovať. Bývalý primátor mu toto nechcel dovoliť. 
Ľudia vedia, že je tam zlý prístup. Treba im toto umožniť. Pre ľudí je ďaleko lepšie pochovať tu. „ Keď sa 
robilo verejné osvetlenie, hrádzu ste osvetlili cez projekty a cesta a chodník na Ul. Moravskej je 
neosvetlená. A urobila sa tu rekonštrukcia verejného osvetlenia za 300.000,-€. Projektujeme celé 20 
storočie a na novom cintoríne za 100 rokov nebude kde pochovávať. Ani tam nie je nekonečná kapacita“. 
Ing. Bagin reagoval, že sa cintorín dá rozšíriť. 
Ing. Duvač poznamenal, že v územnom pláne sa počíta s rozšírením hrobových miest. 
Ing. Rea povedal, že je poslanec, tlmočí vôľu občanov. Za to, že nemá tabuľu napísanú, tak tam nemôže 
pochovať.  My to nemáme takto regulovať. 
Ing. Duvač povedal, že tak ako uviedol MUDr. Daňo, že bola tu dohoda, že sa cintorín zakonzervuje, 
potom sa tu môže pochovávať ešte ďalších 100 rokov. 
Ing. Rea dodal, že áno. „ Bolševik dal príkaz pochovávať na novom cintoríne bez osadeného kríža. 
Nemohlo sa pochovávať na miesto pri kríži.“ 
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Ing. Duvač reagoval, že: „ Dôverníci ŠtB chodili sledovať, kto pochováva a kto nie. Podávali hlásenie.“ 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 8 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej  neschválilo návrh VZN mesta Nemšová ktorým sa mení VZN č. 15/2006 o 
prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Nemšová. Za schválenie návrhu VZN hlasovali MUDr. Daňo, 
Ing. Duvač, J. Gabriš, S. Husár, a Ing. Gabriš. Proti bol Ing. Rea. Hlasovania sa zdržali F. Begáň, Ing. 
Bednáriková a Mgr. Gajdošová. Ospravedlnení poslanci P. Chmelina, A. Krchňávek a Ing. Moravčík. 
 
MUDr. Daňo povedal, že stará VZN – ka platí. 
Mgr. Palička reagoval, že sa tam nebude pochovávať. 
Ing. Rea povedal, že ani na novej VZN  to vedúci VPS – ky nemenil. Mohol to  zmeniť a mohol 
pochovávať.  
Mgr. Palička poznamenal, že budú kopať jamu do 2 m, nebudú kopať do 2,2 m.  VZN sa neschválila. 
MUDr. Daňo povedal, že VZN nemôže ísť proti zákonu. 
Ing. Rea dodal, že vedúci VPS – ky má priestor na prípravu novej VZN. Potrebná je širšia diskusia. 
 
8 a) Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2013 – 2015 
       Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta a Ing. Jarmila Savková, vedúca finančného  
       a správy ms. majetku 
 
Ing. Bagin povedal, že: „ Na dnešnom rokovaní MsZ má Mestské zastupiteľstvo veľmi dôležitú úlohu, má 
rozhodnúť o financiách na rok 2013. V materiáloch, ktoré boli zaslané pánom poslancom ste obdržali  
Návrh rozpočtu mesta Nemšová na rok 2013 spolu s výhľadom na roky  2014 a 2015. Už od roku  2011 
sme začali realizovať opatrenia súvisiace s nutnosťou konsolidovania výdavkov mesta. Na začiatku roku 
2011 som prevzal mesto  s veľkými dlhmi. Výška záväzkov presahovala čiastku 1.614.000,- €, v tom 
neuhradené dodávateľské faktúry boli vo výške 1.530.000,- €. Išlo pritom všetko o neuhradené krátkodobé 
záväzky. Konsolidáciou výdavkov, prehodnotením niektorých projektov sa postupne dostávame do 
normálneho režimu fungovania samosprávy. Pre mesto to znamená, že v rámci bežných výdajov si riadne 
plníme svoje povinnosti voči dodávateľom, v súčasnosti už nie sme v situácii, keď sme meškali s úhradou 
faktúr za bežné výdavky polroka, niekedy aj viac. Boli to faktúry za vývoz odpadu, teplo, tonery, 
promenádne koncerty, revízie, ...  proste drobné výdaje, ktoré nebolo z čoho platiť. Toto  sme dosiahli 
prehodnocovaním zmluvných cien, hľadaním lacnejších dodávateľov, resp. prehodnotením a znížením aj 
tých najmenších výdavkov rozpočtu. Napriek tomu musím konštatovať, že výpadky príjmov 
z podielových daní, ktoré nám poukazuje štát, ako aj problémy s realizáciou projektu Regionálneho centra 
BRO v Nemšovej nás dostali do zložitej situácie. Sú to však úlohy, ktoré riešime a verím, že hlavne 
v prípade korekcie oprávnených výdajov projektu Regionálneho centra  BRO v Nemšovej  bude mesto 
Nemšová úspešné.  Podali sme 23.11.2012 i žalobu voči Ministerstvu životného prostredia SR na 
Krajskom súde v Bratislave o preskúmanie zákonnosti Správy o zistenej nezrovnalosti, ktorou nám bola 
udelená sankcia. Konsolidácia financií bude pokračovať aj v roku 2013. Predkladaný rozpočet mesta na 
rok 2013 je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy aj výdavky sa rozpočtujú vo výške 3.441.873,- €.    
Aj keď k dnešnému dňu nie je ešte schválený štátny rozpočet na rok 2013, rozpočet mesta predkladáme 
v zmysle východísk, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR. V navrhnutom rozpočte  sme zabezpečili – 
-krytie záväzkov, ktoré vyplývajú z plnenia úverových zmlúv, to znamená, že finančne sme zabezpečili 
úhradu splátok úverov a úrokov z úverov zo ŠFRB ako aj komerčných bánk, -navrhovaný rozpočet 
zabezpečuje plnenie si všetkých povinností mesta, ktoré nám vyplývajú z plnenia samosprávnych funkcií 
ako aj zabezpečenia výkonu prenesených kompetencií zo štátnej správy na úseku matričnej činnosti, 
životného prostredia, hlásenia pobytu a registra obyvateľstva, školstva, územného plánovania 
a stavebného poriadku, dopravy a pozemných komunikácií.  - mesto tiež vykrýva výdavky rozpočtových 
organizácií, školských zariadení , mestskej príspevkovej organizácie, kultúrneho centra ako aj ďalších 
dôležitých úloh v oblasti sociálnej, na úseku športu, bývania, vzdelávania a kultúry. V rámci kapitálových 
výdajov sa tieto rozpočtujú vo výške 321.500,- €. Prioritne sme zabezpečili ukončenie realizácie projektov 
financovaných zo Štrukturálnych fondov EÚ: Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová 
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vo výške 150.000,- € a Rekonštrukciu mestskej športovej haly vo výške 79.000,- €. Ďalšie kapitálové 
výdaje sú navrhnuté v rámci programu Vzdelávanie – ide o zateplenie, resp. výmenu okien na budovách 
dvoch materských škôlok a na budove školskej jedálne pri Základnej škole J. Palu. Práve takéto investície 
nám už v budúcom roku prinesú úsporu bežných výdavkov na teplo. Keďže okná na týchto budovách sú 
v nevyhovujúcom stave a sú tu značné úniky tepla. Pri odpredaji budovy bývalej Základnej školy 
v Trenčianskej Závade sme prisľúbili občanom, že výťažok z predaja  pôjde do rekonštrukcie miestnej 
komunikácie Kúty. Zatiaľ na rekonštrukcie miestnych komunikácií v Trenčianskej Závade a Kľúčovom  je 
vyčlenených 42.000,- €. O presných finančných nákladoch rekonštrukcie MK Kúty ako aj ďalších úsekov 
budeme pánov poslancov informovať na februárovom MsZ. Finančné prostriedky v rozpočte sú 
vyčlenené. V rozpočte uvažujeme aj s realizáciou osvetlenia dvoch prechodov pre chodov ako aj 
s nákupom pozemkov. Po niekoľkoročnej snahe mesta má mesto Nemšová schválený odpredaj pozemkov 
bývalého koryta Mlynského náhonu v Nemšovej od Slovenského vodohospodárskeho podniku Banská 
Štiavnica. Aj v roku 2013 sa bude mesto uchádzať o dotácie z ministerstiev,  štátnych fondov ako aj 
fondov EÚ. Aj keď štát obmedzuje výšku dotácií verím, že budeme úspešní a tento rozpočet mesta bude 
postupne upravovaný o ďalšie príjmy i výdavky práve v súvislosti so získaním dotácií. Návrh rozpočtu 
mesta bol prerokovaný komisiou finančnou a správy mestského majetku. Táto posudzovala  materiály 
predložené na dnešné rokovanie na dvoch zasadaniach, 5. a 10.12.2012. Finančná komisia doporučila 
MsZ na zasadaní dňa 5.12. 2012 schváliť návrh rozpočtu mesta na rok 2013 tak, ako bol predložený na 
dnešné rokovanie. O konkrétnych číslach v predkladanom materiály Vás bude informovať vedúca 
finančného oddelenia“. 
Ing. Savková uviedla, že pri spracovaní návrhu rozpočtu Mesta Nemšová sme uplatnili povinnosť zostaviť 
3-ročný rozpočet, t.j. predkladáme návrh rozpočtu na roky 2013-2015, pričom v prípade jeho schválenia  
bude mať záväzný charakter len rozpočet na rok 2013, podľa ktorého bude mesto povinné hospodáriť 
v nasledujúcom roku. Zostavené rozpočty na rok 2014 a 2015 majú len orientačný charakter.    
Návrh rozpočtu s ekonomickou klasifikáciou v členení na 3 okruhy – príjmy, výdavky a finančné operácie 
predkladáme v súlade s čl. 9, ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti 
v platnom znení  v tabuľkovej forme nasledovne: skutočné plnenie za dva predchádzajúce rozpočtové 
roky 2010,2011, schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok 2012, údaje o očakávanej skutočnosti 
bežného rozpočtového roka 2012. Vzhľadom k tomu, že rozpočet bol tvorený už od 9/2012 a na základe 
usmernenia metodikov je tu uvádzané RO č.3, návrh rozpočtov príjmov a výdavkov na roky 2013-2015. 
Programový rozpočet Mesta Nemšová na roky 2013- 2015  je zostavený v súlade s nasledovnými 
právnymi normami: so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, s ústavným zákonom 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti s účinnosťou od 1.3.2012, so 
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s opatrením MF SR č. 
MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších  predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová 
klasifikácia, organizačná klasifikácia a  ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, so zákonom č. 
582/2007 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov, so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vo vyššie uvedených zákonoch sú definované 
pravidlá a rámcové východiská pre plánovanie príjmov a výdavkov. Zostavenie príjmovej, ale 
i výdavkovej časti rozpočtu závisí od poznania rámcov na zostavenie  rozpočtu verejnej správy a štátneho 
rozpočtu na nasledujúci rok. Štátny rozpočet pre rok 2013 zatiaľ nie je schválený, preto vychádzame len z  
východísk a prezentovaných predpokladov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR. Dôležitý faktor, 
ktorý sme v tvorbe rozpočtu museli zohľadniť, je celosvetová hospodárska a finančná situácia, ktorá 
ovplyvnila pohľad na očakávané príjmy r. 2013 a vo väzbe na tento stav bola snaha o  ich čo 
najefektívnejšie použitie vo výdavkoch predkladaného návrhu rozpočtu mesta na rok 2013.Predkladaný 
materiál sa skladá z príjmovej časti a výdavkovej časti. Príjmová časť popisuje príjmy bežného 
i kapitálového rozpočtu a príjmových finančných operácií Mesta Nemšová v členení podľa platnej 
rozpočtovej klasifikácie. Výdavkovú časť tvorí návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová v programovej 
štruktúre a výdavkové finančné operácie. Obe časti spája táto úvodná správa. Návrh rozpočtu výdavkov 
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Mesta Nemšová na roky 2013-2015 je zostavený v programovej štruktúre na základe bilančných tokov 
príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta. Rozpočet na rok 2013  uplatňuje princípy programového 
rozpočtovania s jeho konkrétnymi zámermi a cieľmi a podlieha nástrojom na monitorovanie a hodnotenie 
plnenia týchto cieľov prostredníctvom priradených merateľných ukazovateľov. Programovú štruktúru 
tvorí 10 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta. Predkladaný návrh rozpočtu 
mesta na rok 2013 je vyrovnaný. Celkové príjmy aj výdaje sa rozpočtujú spolu vo výške 3.441.873,- €. 
Ako riziko a ohrozenie reálnosti rozpočtu môže byť reálny výber dane z príjmov FO, ktorá sa v súčasnosti 
ťažko odhaduje. Od tohto výberu dane sa odvíja príjem do rozpočtu mesta a v súčasnosti sa javí ako 
nestabilný. Doposiaľ taktiež nie je jasný finančný dopad zvýšenia platov zamestnancov v regionálnom 
školstve ako aj zrušenie dane z predaja majetku miest. 
    

Rok 2013 
Bežný 

rozpočet 
Kapitálový 
rozpočet 

Rozpočet 
spolu 

Príjmy 3 352 173 89 700 3 441 873 

Výdavky 2 669 823 321 500 2 991 323  
   z toho:       

        Program 1:   Manažment, plánovanie, kontrola 103 394 0 103 394 

        Program 2:   Interné služby a administratíva  483 380 8 000 491 380 

        Program 3:   Bezpečnosť, právo, poriadok 7  296 2 500 9 796 

        Program 4:   Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP 149 840 150 000 299 840 

        Program 5:  Prostredie pre život a MK 4 000 40 000   44 000 

        Program 6:   Vzdelávanie 1 268 673 42 000 1 310 673 

        Program 7:   Šport 53 700 79 000 132 700 

        Program 8:  Kultúra 85 510 0 85 510 

        Program 9: Bývanie 291 600 0 291 600 

        Program 10: Sociálne služby 222 430 0 222 430 
  

Prebytok bežného rozpočtu 682 350 
  

  

  
Prebytok kapitálového rozpočtu 

 
-231 800   

Prebytok rozpočtu spolu 
    

450 550280        
450 550 

Finančné operácie 
Príjmové finančné operácie   0 
Výdavkové finančné operácie   450 550 
Výsledok hospodárenia   0 
Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových príjmov a príjmovej časti finančných operácií. 
V návrhu rozpočtu na rok 2013 sú celkové príjmy definované v sume 3.441.873,- €, návrh príjmov 
rozpočtu na rok 2014 v sume 4.883.990,- € a na rok 2015 v sume 3.503.110,- €. Výdajová časť rozpočtu 
pozostáva z bežných a kapitálových výdajov a výdajovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na 
rok 2013 sú celkové výdaje v sume 3.441.873,- €,   na rok 2014 sú vo výške 3.191.769,- €  a na rok 2015 
v sume 3.114.999,- €. Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a 
transfery. Návrh bežných príjmov na rok 2013 je 3.352.173,- €, na rok 2014  3.382.990,- € a 3.502.110,- € 
na rok 2015.Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Nemšová na rok 2013 stanovuje ich celkovú výšku 
v objeme  3.441.873,- €, z toho výdavkové finančné operácie sú vyčíslené vo výške 450.550,- €. Proces 
zostavovania výdavkovej časti rozpočtu je ovplyvnený zásadami a opatreniami súvisiacimi so snahou o čo 
najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov. Predkladaný návrh rozpočtu mesta Nemšová kvantifikuje 
výdavky alokované do 10 programov zostavenej programovej štruktúry.  
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Programový rozpočet je podrobne uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu, ktorý je prílohou č. 9   
tejto zápisnice. 
 
8 b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu 
       Predkladala: Ing. Nadežda Papierniková,  hlavná kontrolórka  
 
Ing. Papierniková predložila v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení zmien a doplnkov stanovisko k návrhu Programového rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2013 
s výhľadom na roky 2014 – 2015. Východiská spracovania stanoviska: Pri spracovaní stanoviska som 
vychádzala z posúdenia predloženého návrhu Programového rozpočtu Mesta Nemšová (ďalej len návrh 
rozpočtu) na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 – 2015 z troch hľadísk : 1. Zákonnosť predloženého 
návrhu rozpočtu: 1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi: Návrh rozpočtu je spracovaný v 
súlade s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, so zákonom č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh 
rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov, nariadení a zásad : Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zmien a doplnkov, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, Nariadenie 
vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, Zákon 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení zmien a doplnkov, na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona je 
predložený na dnešné rokovanie návrh  VZN o miestnych daniach  a návrh VZN o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení zmien a doplnkov, Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004 – 
42 zo dňa 08.12.2004 v znení zmien a doplnkov, ktorým sa stanovuje druhová klasifikácia a ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Nemšová a ostatnými  
platnými VZN. Návrh rozpočtu nezohľadňuje predložený návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych 
služieb, je zostavený v pôvodnom režime poskytovania tejto služby prostredníctvom Diecéznej charity 
Nitra. V prípade schválenia predmetného VZN bude nutné vykonať zmenu rozpočtu. 2.Dodržanie 
informačnej povinnosti zo strany Mesta Nemšová :  Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli 
Mesta Nemšová  a  na webovej stránke mesta dňa 27.11.2012 v zákonom stanovenej lehote, najmenej na  
15 dní pred jeho schválením v MsZ v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení zmien a doplnkov.  2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu : Návrh rozpočtu bol 
spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004 – 42 
(Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov,  ktorým sa ustanovuje druhová, 
organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  a ktorá je záväzná pri zostavovaní 
rozpočtov územnej samosprávy. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie 
návrhu rozpočtu verejnej správy  na  roky  2013 – 2015 pod č. MF /007899/2012 - 411  zverejnenou  vo  
Finančnom  spravodajcovi  č.4/2012.  3.  Metodická správnosť predloženého návrhu programového 
rozpočtu: Návrh programového rozpočtu  pre roky 2013-2015 v súlade s § 4 zákona č. 583/2004 Z.z.. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a 
doplnkov obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu mesta. 
Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov značne zvyšuje informačnú 
hodnotu návrhu rozpočtu, s možnosťou prezentovať  ciele a monitorovať ich dosahovanie. Východiská 
tvorby návrhu rozpočtu: Návrh rozpočtu je spracovaný na základe návrhu rozpočtu verejnej správy na 
roky 2013 až 2015, ktorý bol predložený vládou SR  a vychádza aj z výsledkov hospodárenia mesta 
Nemšová za rok 2012 ako aj za predchádzajúce sledované roky. Záväzok vlády SR znížiť deficit verejnej 
správy v roku 2013 pod 3% HDP bol dôvodom podpísania memoranda  medzi vládou SR a ZMOS o 
spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného 
sektora na rok 2013. Podpísaním tohto memoranda sa ZMOS zaväzuje presadzovať a pôsobiť na svojich 
členov, aby v záujme naplniť cieľ tohto memoranda schválili a realizovali svoje rozpočty na rok 2013 s 
úsporou kvantifikovanou v rozsahu 5% osobných výdavkov a 10% výdavkov na tovary a služby. 
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V komentári k rozpočtu by mala byť zreteľne definovaná miera konsolidácie rozpočtu obce (t.j. výška jej 
úspor) a uvedené všetky konsolidačné opatrenia v rozpočte, ktorými sa kvantifikované úspory majú 
dosiahnuť. Tvorba návrhu viacročného rozpočtu: Návrh viacročného rozpočtu ako strednodobého 
ekonomického nástroja finančnej politiky mesta je spracovaný podľa: 1.Zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a 
doplnkov v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na: rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2013, 
rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok  2014, rozpočet na rok nasledujúci po 
roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok  2015.  Príjmy a výdavky rozpočtov  pod 
písmenom b) a písmenom c) nie sú záväzné. 2. Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej 
zodpovednosti – čl. 9 ods. 1: Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na 
tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, 
údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za 
predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu 
prognózy zverejnené ministerstvom financií.  Návrh rozpočtu na roky 2013 – 2015 je zostavený v 
rovnakom členení v akom sa  zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na 
príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky nie sú záväzné, majú len 
orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Návrh rozpočtu na 
roky 2013 – 2015 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov vnútorne 
členený na : bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, finančné operácie. V 
návrhu rozpočtu na roky 2013 – 2015 sú vyjadrené vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania 
prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým 
a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu 
mesta. Jeho súčasťou sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky 
príspevkovým organizáciám, zriaďovateľom ktorých je mesto Nemšová a finančné vzťahy k obchodným 
spoločnostiam, zakladateľom ktorých je mesto. Základná charakteristika návrhu rozpočtu: 
Rozpočet celkom  (v  eur) : 

Rozpočtové roky 2012* 2013 2014 2015 

Príjmy celkom 6.986.970 3.441.873 4.883.990 3.503.110 

Výdavky celkom 6.986.970 3.441.873 3.191.769 3.114.999 

Hospodárenie mesta :  
 + prebytok, -  schodok 

0 0 +1.692.221 +388.111 

v členení : A. Bežný rozpočet ( v eur) : 

Rozpočtové roky 2012* 2013 2014 2015 

Bežné príjmy celkom 3.477.116 3.352.173 3.382.990 3.502.110 

Bežné výdavky celkom 2.967.482 2.669.823 2.723.219 2.750.449 

Hospodárenie  mesta :  
+ prebytok, -  schodok 

509.634 +682.350 +659.771 +751.661 

B. Kapitálový rozpočet ( v eur ) : 

Rozpočtové roky 2012* 2013 2014 2015 

Kapitál. príjmy celkom 2.154.298 89.700 1.501.000 1.000 

Kapitál. výdavky celkom 3.545.796 321.500 0 0 

Hospodárenie  mesta  :  
+ prebytok, - schodok 

-1.391.498 -231.800 +1.501.000 +1.000 

C: Finančné operácie ( v eur) : 

Rozpočtové roky  2012* 2013 2014 2015 

Príjmové finančné operácie 1.355.556 0 0 0 
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celkom 

Výdavkové finančné operácie 
celkom 

473.692 450.550 468550 364.550 

Hospodárenie  mesta : 
+prebytok, - schodok 

+881.864 -450.550 -468.550 -364.550 

∗očakávaná skutočnosť 2012 = RO č.3 
Návrh rozpočtu mesta na rok 2013 je zostavený ako vyrovnaný, obsahuje celkové príjmy a výdaje vo 
výške 3.441.873 €. Takto zostavený návrh rozpočtu je v súlade s ustanovením § 10 ods.7 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov. 
Prehľad bežných výdavkov ( v eurách) v jednotlivých programoch je nasledovný : 

Program Rok 2012 
pôvodný 
rozpočet 

   Rok 2012 
očakávaná 
skutočnosť  

Rok 2013 
návrh 

Index 
2013/2012* 

v % 

P 1 : Plánovanie, manažment, kontrola  107078 133180 103394 77,63 

P 2 : Interné služby a administratíva 472370 513257 483380 94,18 

P 3 : Bezpečnosť, právo a poriadok 7780 7780 7296 93,78 

P 4 : Odpadové hospod. a ochrana ŽP 166100 380391 149840 39,39 

P 5 : Prostredie pre život a MK 4000 4000 4000 100,00 

P 6 : Vzdelávanie 1178048 1224656 1268673 103,59 

P 7 : Šport 55195 55195 53700 97,29 

P 8 : Kultúra 89480 99597 85510 85,86 

P 9 : Bývanie  291800 319313 291600 91,32 

P 10 : Sociálne služby 219090 224290 222430 99,17 

P 11 : Zdravotníctvo  0 5823 0  

CELKOM : 2590941 2967482 2669823 89,98 

* porovnanie s očakávanou skutočnosťou 
Programový rozpočet: Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v § 4 ods. 5  „rozpočet obce obsahuje aj zámery  
a  ciele, ktoré  bude  obec  realizovať  z  výdavkov  rozpočtu  obce“  ukladá  samosprávam uplatňovať 
moderné metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje rozpočtového procesu zamerané na plnenie stanovených 
cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného vynakladania finančných zdrojov, 
ktoré má mesto k dispozícií- tzv. programové rozpočtovanie. Návrh programového rozpočtu je 
rozpracovaný do 10 programov v zmysle schválenej programovej štruktúry. V rámci dokumentu 
programového rozpočtu doporučujem dopracovať merateľné ukazovatele v rámci Programu 2 : 
Podprogram 2.1 – Podporná činnosť – správa obce, nakoľko tieto merateľné ukazovatele podprogram 
neobsahuje, a teda nie je možné konštatovať plnenie resp. neplnenie stanoveného zámeru a cieľa, akým by 
v tomto prípade mohli byť počet vybavenej pošty, vybavených klientov, počet poskytnutých informácií, 
vybavených sťažností a petícií, matričných záznamov, stavebných konaní a pod. Taktiež v rámci 
podprogramu 10.2. – príspevky neštátnym subjektom, v ktorej sú zahrnuté aj výdavky na sociálnu pomoc 
občanom by bolo vhodné doplniť o stanovený cieľ a merateľný ukazovateľ, ktorým by v tomto prípade 
mohol byť počet občanov, ktorým boli dávky poskytnuté. Chýbajúce ukazovatele doporučujem doplniť 
tak, aby každý  podprogram obsahoval zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Záver: Návrh rozpočtu na 
rok 2013 a roky 2014 – 2015 je vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zmien a doplnkov a ostatnými všeobecne platnými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu bol verejne 
sprístupnený dňa 27. 11. 2012 v meste  spôsobom obvyklým (úradná tabuľa, internet) v zákonom 
stanovenej lehote, najmenej na 15 dní pred jeho schválením v MsZ, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 
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369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Na základe vyššie uvedených skutočností 
doporučujem MsZ predmetný návrh Programového rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 – 
2015 schváliť, a zároveň doporučujem MsZ prijať uznesenie k doplneniu chýbajúcich zámerov 
a merateľných ukazovateľov v programoch 2, 6 a 10. 
Stanovisko hlavnej kontrolórky  je podrobne spracované písomne a tvorí prílohu č.10 tejto  zápisnice. 
 
Ing. Savková doplnila, že v programe 6 vzdelávanie  v rámci kapitálových výdajov pre r. 2013 je čiastka 
42.000,-€, v materiáloch je mylne uvedené 12.000,-€.  V tejto položke je zahrnutých 30.000,-€ na  
zateplenie budov MŠ. V rámci bežných výdajov máme navrhnuté materiálové výdaje vo výške 40.000,-€. 
Je to nákup stolov a stoličiek do KC Nemšová, aby sa už tieto nemuseli požičiavať. 
Ing. Rea poznamenal, že si osvojí úlohy, ktoré predložila hlavná kontrolórka. Merateľné ukazovatele 
v programe 2 a 10, aby sme uložili mestskému úradu dopracovať tak, aby boli predložené na najbližšie 
rokovanie MsZ. Aby to bolo podchytené. Informoval sa u primátora mesta, že materiál p. kontrolórka 
dostala v piatok na obed, kedy dostal materiál on. 
Ing. Bagin reagoval, že materiál si pripravoval dnes. 
Ing. Rea pokračoval, že zachytil, že máme potrebu prevádzkovať BRO vo výške 150 tisíc €. Keď tu 
diskutoval o BRO, mali sme predložený materiál, kde ročné náklady na prevádzku BRO budú vo výške 
100 tisíc €, a teraz je čiastka vyššia.  
Ing. Bagin odpovedal, že rozpočtovaná čiastka nie je na prevádzku, ale na propagáciu. Nemáme ukončenú 
zákazku. 
Ing. Rea dodal, že: „ V programe kultúra, mestský jarmok pre r. 2013 budeme mať výdaj 2.000,-€ a z toho 
bude cca 1.000,-€ odmien pre zamestnancov mimo pracovnej činnosti. Prečo tam nepoužijete finančnú 
klasifikáciu? Prečo nepoviete, že toľko bude na odmeny? Podobne je to aj pri položke mestský ples. Toto 
je ten problém, že sa stále zakrýva a finguje. Komplikujete to.  Je tu v tabuľke príjem skutočnosť r. 2011 
a vytlačil som si tabuľku skutočnosť r. 2011. V každej tabuľke sú iné čísla. Podobne je to napr. aj 
v školstve a iných. Urobme veci transparentné, aby  sa z toho niečo dozvedel aj obyvateľ. Ani poslanci 
celkom nevedia, čo schvaľujú. Čísla sa diametrálne niekde zmenia. V návrhu rozpočtu sú uvedené 
cyklotrasy vo výške 1.000,-€. Na internetovej stránke mesta je zverejnená, primátorom mesta podpísaná 
zmluva na dodanie služieb za 25 tisíc €. Kde sú rozpočtované? Budem písať na príslušné orgány,  sú to až 
trestné činy, pretože skresľujete účtovníctvo. Ing. Savková povedala, že začneme tvoriť fond opráv, kde 
ho budeme tvoriť? Kde je to v rozpočte napísane? Musíme ho doplniť a ďalej tvoriť pre r. 2013. Je to 
zavádzanie.  Pán primátor, Vaša vedomosť je v tomto smere nulová. Zateplili sme základnú školu za 
účelom, že by sme mohli získať nejaké prostriedky. Žiadam o rekapituláciu energetickej náročnosti 
základnej školy pred zateplením školy a po zateplení. Sú aj normatívy. Urobili sme školu špičkovú 
a musíme tam dostať nejakú úsporu, a tá sa musí prejaviť niekde v škole. Či už pre štrajkujúcich učiteľov 
na platy. Má údaje od hlavnej kontrolórky, že mesto má 18,2 zamestnancov,  keď to podelí 
rozpočtovanými financiami, zmrazenými, priemerný plat vyjde cca 850 – 900,-€. Mali sme ušetriť 5 %, 
my iba zmrazujeme. Čuduje sa, že ešte  učitelia neprišli na mestský úrad. Keď sme tam ušetrili, tak dajme 
tie peniaze my učiteľom na platy, predsa učia naše deti. Škola je z vonka pekná, ale aká je z vnútra? Spýtal 
sa hlavnej kontrolórky, že sme zobrali  úver, nemali sme robiť verejné obstarávanie na tento úver? Nielen 
výber dvoch bánk. Taktiež peniaze na cyklotrasy nie sú nikde kryté. Tak isto MsZ schválilo, urobili sme 
bytovky na Ul. Slovenskej armády. Dali sme 600 tisíc Sk za projekty, potom prišiel niekto, kto prevzal 
záväzok na seba, nám dal za to byt,  ale nikto to nebilancoval. Ing. Savková mi povedala, že sa z toho 
urobila krátka komunikácia. Vyberajú sa poplatky, dane, aby sme toto všetko poplatili“.  Ďalej dodal, že 
v kapitole šport sme schválili dotácie pre Kľúčové, Ľuborča, NTS a pre ďalších. S Kľúčovým a Ľuborčou 
sme robili zmluvy na rôzne sumy / tieto uviedol/,  avšak zverejnené zmluvy na ostatné nenašiel. Keď sme 
kúpili polievacie auto, na to sme ho kúpili, aby sa používalo. Nikto nedal ani korunu na naftu ani na 
šoféra. BRO ešte nie je u konca. Príde to niekto kontrolovať, načo tu stoja. Nie, že primátor zdedil 
zadĺžené mesto, vy ho zadlžujete ďalej. Netransparentne. Poslanci sa vyjadria a mesto si urobí v rozpočte 
čo chce. Ospravedlnil sa. Po 20 rokoch demokracie si to predstavoval inak. Uviedol, že nevie, či mesto 
dalo VPS – ke 11 tisíc €, ktoré boli z transferu pre nich. VPS – ka požičala mestu 11 tisíc €. 
K. Strečanská povedala, že je prísľub. 
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Ing. Rea  povedal Ing. Savkovej, že v októbri dostali informáciu o krízovom stave – materiál, rozpočet 
a potom dostali v novembri čerpanie rozpočtu za január – september, kde boli uvedené iné čísla. Dodal, 
že: „ Nie je normálne, že poslanci dostávajú zavádzajúce čísla“. 
Ing. Bagin uviedol, že zverejnená zmluva na 25 tisíc € je vysúťažená. MAS Vršatec nám poskytne, keď to 
vyjde, na cyklotrasu predfinancovaním dodávku – asfaltový povrch. 
Ing. Rea uviedol, že ide o princíp. 
Ing. Duvač reagoval, že pri súťaži  sú to prvé podmienky pridelenia dotácie. Vymyslel to niekto chytrejší. 
Povedal Ing. Reovi, že by to mal dávno vedieť, že musí byť všetko najprv vysúťažené. 
Ing. Rea dodal, že je to kompetencia MsZ.  Mala tu byť aspoň informácia a tá sa potom skoriguje. 
Uviedol, že to chce písomne. 
Ing. Duvač poznamenal, že to muselo byť vysúťažené na príjem peňazí. 
Ing. Papierniková k problematike úveru dodala, že úver sa súťažiť nemohol, nakoľko sme dlhovali VÚB 
a boli sme u nich v červených číslach. Žiadna iná banka by nám úver v zmysle bankových predpisov 
nedala. Boli sme v registri Národnej banky. 
Ing. Savková k cyklotrasám uviedla, že v materiáloch je podprogram, ktorý zahŕňa výdaje na 
zabezpečenie vypracovania a podania žiadosti na projekt cyklotrasy, lokalita Pažite. Preto 1.000,-€. 
V prípade, že budeme úspešní, zmluva platí iba v tom prípade, ak získame nenávratný finančný príspevok.  
Dotácia ide do časti príjmovej, výdaje v zmysle zmluvy, ak bude dotácia. Všetko vždy schvaľuje MsZ.  
Pre r. 2013 je, že mesto musí zabezpečiť skolaudovanie stavby a aktivitu propagácia. Nie sú to 
prevádzkové náklady, ale skolaudovanie a aktivita propagácia. Predpokladá sa, že projekt bude ukončený 
do konca novembra r. 2013, pretože sú stále problémy s VO. Dodala, že ku každej pripomienke, ktorá 
bola vznesená, je takáto odpoveď. Nie sú to čísla vymyslené. K nepresnosti čísiel reagovala, že tabuľkové 
časti kontrolovali pracovníčky FO, hlavná kontrolórka. Stoja si za tým, že nič neuniklo.  
Ing. Rea uviedol, že je v rozpočte mestský ples, reprezentačné. Je tam za niekoľko tisíc kúpené víno. Ďalej 
sú tu odmeny mimo pracovnej zmluvy, nevie, prečo nezamestnáme brigádnika. Prečo to nerobí VPS – ka? 
Ing. Rea citoval jednotlivé výšky odmien.  Reagoval, že za to by mohol byť platený jeden zamestnanec. 
Skrýva sa to.  R. 2010 vybrali MŠ poplatky do rozpočtu, nedali sme im ich, r. 2011 ZUŠ to isté. Dodal, že 
potom, keď o tom hovoril na komisii, v r. 2011 sa peniaze vrátili. Ľudia si zaplatili a my im ich nevrátime. 
A to sa tu dialo. Niečo sa napravilo.  
Ing. Bednáriková sa spýtala, či je len preklep v materiáloch pri odmene kronikárke mesta, kde je 
uvedených 400,-€ a schvaľovalo sa 800,-€? 
S. Husár sa informoval, že prečo je to tak uvedené v rozpočte, keď schvaľovali 1.000,-€? 
Ing. Savková reagovala, že nemala takúto informáciu. Upravia to v rozpočte. 
S. Husár sa informoval na výšku dotácie 500,-€ na florbal. Zdá sa mu to málo, keďže najlepšie 
reprezentujú naše mesto. 
MUDr. Daňo poznamenal, že si myslí, že čerpajú peniaze aj z NTS. Malo by sa to dať pod jedno. Budí to 
dojem, že je to konečná suma. 
S. Husár sa spýtal, či sa nebude uskutočňovať tanečný kurz? 
Ing. Bagin odpovedal, že sa robí každé dva roky. 
 
MsZ Nemšová zobralo na vedomie dôvodovú správu  k Návrhu rozpočtu mesta Nemšová na roky 2013-
2015, rozpočet mesta Nemšová na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 a stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2013 s výhľadom na roky 2014-2015. MsZ Nemšová 
schválilo 9 hlasmi rozpočet mesta Nemšová na rok 2013 v nasledovnej štruktúre: príjmy spolu: 3.441.873,-
€, výdavky spolu: 3.441.873,-€, bežné príjmy: 3.352.173,-€, bežné výdavky: 2.669.823,-€, kapitálové 
príjmy: 89.700,-€, kapitálové výdavky:  321.500,-€, príjmové finančné operácie: 0,-€, bežné výdavky: 
450.550,-€. MsZ Nemšová uložilo MsÚ doplniť chýbajúce zámery a merateľné ukazovatele programového 
rozpočtu a predložiť na rokovanie MsZ. Termín: najbližšie rokovanie MsZ, zodpovedná: prednostka MsÚ.  
Ing. Rea hlasoval proti. Ospravedlnení poslanci P. Chmelina, A. Krchňávek a Ing. Moravčík. 
 
9.  Návrh programového rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2013 – 2015 
     Predkladala: Katarína Strečanská,  ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová      
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K. Strečanská predložila na rokovanie programový rozpočet VPS , m.p.o. Nemšová  na roky 2013-2015. 
Uviedla, že tento je zostavený v súlade  s právnymi normami. Programový rozpočet  na rok 2013 je 
vyrovnaný, rozpočet príjmov a výdajov je vo výške  298.900,-€. V príjmovej časti je rátané s nedaňovými 
príjmami z prenajatých bytov, za nákladnú dopravu, cintorínskych poplatkov ,pohrebnej dopravy 
a z nájmu za hrobové miesta . Podstatnú  časť príjmov tvorí transfer od zriaďovateľa na činnosť VPS. 
Vo výdajovej časti je rozpočet zostavený z 2 programov :   Prostredie  pre život a komunikácie a  Služby 
občanom. Každý program predstavuje rozpočet organizácie pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, 
vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si organizácia stanovila. 
Programový rozpočet VPS, m.p.o. bude podliehať pravidelnému hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je 
možné sledovať programové plnenie  rozpočtu. Prostredie pre život a komunikácie, podprogram správa 
a údržba pozemných komunikácií 20.400,-€. V bežných výdajoch sú rozpočtované náklady na nákup 
PHM , servis a opravy vozidiel. Výdaje  na zákonné poistenie vozidiel na rok 2013 sú rátané vo výške 
1665 eur, havarijné poistenie vozidla CADDY vo výške 516 eur a cestná daň je vo výške  1832 eur/ z toho 
2/3 nákladov je na HČ a 1/3 na PČ/. Správa a údržba verejných priestranstiev 3.500,-€.   Bežné výdavky  
sú rozpočtované na údržbu ciest a chodníkov a na pracovné náradie.   Verejná zeleň 4.820,-€. Bežné 
výdavky sú rozpočtované na  pohonné hmoty, náhradné diely na kosačky, silon a kúpu 2 nových  
kosačiek.   Rozvoj obcí 210.680,-€. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy /platové  dekréty 
zamestnancov VPS sú v takej výške  ako v roku 2012 navýšenie mzdových prostriedkov potrebujeme na 
nadčasy –jarné ,jesenné upratovanie, mestský   jarmok, nadčasy v KC Nemšová - kultúrne podujatia počas 
víkendov,  poistné do poisťovní, príspevok na DDP,  príspevok  na SF ,na  pracovné  odevy vydávané na  
základe Smernice VPS pre poskytovanie ochranných  prostriedkov. Výška stravného- 3,80 eur na stravný 
lístok je ponechaná v takej výške ako v roku 2011,2012. Ostatné  výdavky potrebné na plynulý chod 
organizácie   rozpočtujeme v takej výške ako v roku 2012.  Verejné osvetlenie 37.800,-€.  Bežné výdavky 
sú rozpočtované na štandardnú údržbu verejného osvetlenia a platby za elektrickú energiu. V roku 2011 sa 
vykonávala po meste Nemšová rozsiahla výmena nových žiariviek za staré + pribudli 2 nové odberné 
miesta / 123 ks nových svietidiel/. V rozpočte na rok 2013 sme vychádzali zo spotreby el. energie za rok 
2011 a na základe odhadu zamestnanca VPS -elektrikára  / vyúčtovaciu fa za el.energiu za r.2012 
obdržíme až v januári 2013/ .V roku 2011 bola spotreba elektrickej energie na verejnom osvetlení  26.490 
eur,  v rozpočte na rok 2013 rátame s navýšením o 9.310 eur.  Cintorínske a pohrebné služby 3.500,-€ . 
Bežné výdavky sú rozpočtované na energie spotrebované na cintorínoch a v Dome smútku, na údržbu, 
PHM , povinné zmluvné a havarijné poistenie pohrebného vozidla. Stavby 18.200,-€ . Bežné výdavky sú 
rozpočtované na materiál a opravy v bytoch, mzdové náklady na zamestnanca,  ktorý zabezpečuje 
pravidelnú údržbu v kotolniach, opravy v bytoch administratívne výdavky–spracovanie zmlúv, 
evidenčných  listov, vyúčtovanie   energií a iné výdavky súvisiace s touto činnosťou – pravidelné revízie 
kotlov 2.581 eur, revízie  komínov 360 eur, revízie hasiacich prístrojov 303 eur ,výmena vodomerov na 
studenú vodu  MN 34, 36-1.130,-€.  
Ing. Rea sa spýtal, aké robia náboženské služby? 
K. Strečanská odpovedala, že pohrebníctvo. Je to tak dané, musí sa to tak volať.                          
Materiál je podrobne spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 11 tejto  zápisnice. 
 
MsZ Nemšová zobralo na vedomie programový rozpočet VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2013-2015 
a 10 hlasmi schválilo programový rozpočet VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2013 finančný plán VPS, m. p. 
o. Nemšová na rok 2013.  Ospravedlnení poslanci P. Chmelina, A. Krchňávek a Ing. Moravčík. 
 
10. Majetkové a finančné záležitosti: 
       10.1 Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov : 

    a) parc. KN-C č. 267/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 246 m2, 
    b) parc. KN-C č. 267/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2, 
    c) parc. KN-C č. 267/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 184 m2, 

                d) parc. KN-C č. 233/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 179 m2, 
    e) parc. KN-C č. 233/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2, 
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    f) parc. KN-C č. 233/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2, 
                    k.ú. Nemšová, LV 1, vlastníctvo v 1/1-ine mesto Nemšová. 
        Predkladal: Ing. Stanislav Gabriš, zástupca primátora 
 
Ing.  Gabriš uviedol, že mesto Nemšová po kontrole pozemkov vo vlastníctve mesta zistilo, že o. i. aj 
niektoré pozemky pod bytovkami nie sú majetkovoprávne vyporiadané. Listami oslovilo vlastníkov bytov 
v týchto bytových domoch, v uvedených bytových domoch si podali o majetkovoprávne vyporiadanie 
pozemku ( okrem SBD ) tí vlastníci bytov, ktorí sú uvedení v uznesení. Jedná sa o pozemky  k.ú. 
Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, vedené Správou katastra v Tenčíne na LV 1 pre k.ú. Nemšová,  
vlastníctvo v 1/1-ine mesto Nemšová  pod bytovými domami súp. č. 4/7, 6/11, 7/13, 12/23, 22/43 a 24/47  
za cenu 3,32 € / m2.  3. Ďalšie informácie: cena za pozemok je 3,32 € / m2 ( 100 Sk / m2 ) ... t. zn. tá istá 
cena ako bola za pozemky pod bytovkami v 90-tych rokoch, pozemok sa musí odpredať podľa zákona 
o majetku obcí - § 9a ods. 8 písm. b/ ako pozemok pod stavbou, pri takomto odpredaji zákon o majetku 
obcí nevyžaduje znalecký posudok, stav majetkovo-právneho vyporiadania je uvedený v tabuľke, nakoľko 
niektorí vlastníci bytov zásadne odmietajú odkúpenie pozemku, bude potrebné s nimi uzatvoriť nájomnú 
zmluvu a stanoviť výšku nájmu ( mala by byť „motivačná“ k odkúpeniu pozemku ) , 8 vlastníkov bytov 
z celkového počtu 152 si ešte nedalo žiadosť o odkúpenie,  bude im opätovne zaslané upozornenie na 
nevyhnutnosť majetkovo-právneho vyporiadania pozemkov pod bytmi, keď si žiadosť nepodajú, bude 
potrebné s nimi uzatvoriť aspoň nájom.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 12 tejto  zápisnice. 
 
MsZ Nemšová 9 hlasmi schválilo v zmysle Článku 12, ods. 5, písm. b/ VZN č. 4/2012 Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšová pozemky : parc. KN-C č. 267/9 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 246 m2, parc. KN-C č. 267/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2, parc. 
KN-C č. 267/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 184 m2, parc. KN-C č. 233/11 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 179 m2, parc. KN-C č. 233/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2, parc. 
KN-C č. 233/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2, všetky pozemky  k.ú. Nemšová, obec 
Nemšová, okres Trenčín, vedené Správou  katastra v Trenčíne na LV 1 pre k.ú. Nemšová,  vlastníctvo v 
1/1-ine mesto Nemšová ako prebytočný majetok mesta Nemšová, odpredaj pozemkov parc. KN-C č. 
267/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 246 m2, parc. KN-C č. 267/2 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 190 m2, parc. KN-C č. 267/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 184 m2, parc. KN-C č. 
233/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 179 m2, parc. KN-C č. 233/13 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 180 m2, parc. KN-C č. 233/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2, všetky pozemky  
k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, vedené Správou katastra v Trenčíne na LV 1 pre k.ú. 
Nemšová,  vlastníctvo v 1/1-ine mesto Nemšová, podľa § 9a ods. 8 písm. b/  zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  a to  nasledovne  podľa tabuľky č. 1, č. 2, č.3, č. 4, č. 5, č. 6 
a č. ý s podmienkami 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 celej kúpnej ceny pri 
podpise kúpnej zmluvy, poplatok 66,00 € za návrh na vklad vlastníckych práv do katastra nehnuteľností 
uhradia kupujúci. E. Vavrušová nehlasovala. Ospravedlnení poslanci P. Chmelina, A. Krchňávek a Ing. 
Moravčík. 
 
10. Majetkové a finančné záležitosti: 
     10.2 Odkúpenie pozemku pod Domom služieb súp. č. 167 
     Predkladal: Ing. Stanislav Gabriš, zástupca primátora 
 
Ing. Gabriš uviedol, že dňa 25.04.2012 bolo v Mestskom zastupiteľstve prerokované majetkovoprávne 
vyporiadanie pozemkov pod Domom služieb súp. č. 167 na ul. SNP v Nemšovej. MsZ bolo tiež 
informované, že malá časť pozemkov pod Domom služieb je v súkromnom vlastníctve. Ide o pozemok 
parc. KN-E č. 303 trvalé trávnaté plochy ( ! ) o výmere 28 m2, k.ú. Nemšová. Z dôvodov, že: vlastník 
pozemku požaduje majetkovoprávne vyporiadanie ( odkúpenie pozemku ) ... p. Halamiček Karol získal 
pozemok do vlastníctva pri ROEP-e ). Mesto nevyhnutne potrebuje mať tento pozemok majetkovoprávne 
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vyporiadaný ( užíva pozemok bez nájomnej zmluvy, nemožnosť nakladať s nehnuteľnosťou - budovou, 
mesto nemôže požiadať napr. o fondy alebo o dotácie ... ) je predložený tento materiál. Pán Karol 
Halamiček má 94 rokov, žije v Trenčíne, predbežne bolo rokované s jeho dcérou o majetkovoprávnom 
vyporiadaní predmetných pozemkov. Nesúhlasí so zámenou pozemkov. Ide o pozemok za domom služieb 
– medzi ul. SNP a parkoviskom s prístupovou cestou za Dom služieb.   Výlučné vlastníctvo : p. Karol 
Halamiček. S odpredajom súhlasí,  so zámenou pozemkov nie.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 13 tejto  zápisnice. 
 
MsZ Nemšová 10 hlasmi schválilo majetkovoprávne vyporiadanie ( odkúpenie ) pozemku parc. KN-E č. 
303 trvalé trávne porasty o výmere 28 m2, k.ú. Nemšová, pozemok vedený Správou katastra v Trenčíne 
na LV 2179, vlastníctvo v 1/1-ine Karol Halamiček, bytom Osviečimská 13 v Trenčíne, a to za cenu max. 
10,00 € / m2, odporučilo primátorovi mesta rokovať s vlastníkom pozemku parc. KN-E č. 810 trvalé 
trávnaté plochy o výmere 356 m2, k.ú. Nemšová,  Karolom Halamičkom, bytom Osviečimská 12 
v Trenčíne, za účelom odkúpenia tohto pozemku na verejnoprospešný účel. Mestské zastupiteľstvo 
odporúča rokovať o cene do 5,00€ / m2 za tento pozemok, ktorý slúži ako verejné priestranstvo 
a prístupová komunikácia z ul. SNP k Domu služieb, súp. č. 167.  Ospravedlnení poslanci P. Chmelina, A. 
Krchňávek a Ing. Moravčík. 
 
10. Majetkové a finančné záležitosti: 
      10.3 Odpredaj pozemkov – ul. Osloboditeľov v Nemšovej 
      Predkladal: Ing. Stanislav Gabriš, zástupca primátora 
 
Ing. Gabriš uviedol, že v roku 2010 mesto Nemšová súhlasilo, aby  si obyvatelia bytoviek na ul. 
Osloboditeľov č. 678, 679 a 680 v Nemšovej  miesto rozpadávajúcich sa starých hospodárskych budov  
pred  ich bytovkami členovia Spoločenstva vlastníkov bytových domov postavili – zrekonštruovali tieto 
hospodárske budovy  so  zámerom využívať ich ako garáže. Nakoľko pri stavbe  potrebovali stavebníci 
mať určitý „vzťah“ k pozemkom, kde  chceli stavať, dňa 29.09.2010 MsZ svojím uznesením č. 43 v bode 
B/ ods. 8 schválilo „cenu za odpredaj pozemkov parc. č. 597/12, 597/13, 597/14 k.ú. Nemšová vlastníkom 
bytových domov Osloboditeľov č. 2, 4 a 6, Nemšová, tak ako je stanovená v znaleckom posudku č. 
36/2010, t.j. 19,72 €/m2“. Keďže spoločenstvá zo zákona  nemôžu vlastniť nehnuteľnosti ( pozemky ), bol 
uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve, kde sa zmenil budúci kupujúci zo 
Spoločenstva na jednotlivých členov spoločenstva – stavebníkov a Dodatok č. 2, kde sa zmenil termín 
uzatvorenia kúpnej zmluvy a miesto podpísania kúpnej zmluvy – vyložene len z praktického hľadiska. 
Ďalšie informácie : v súčasnej dobe sú garáže už postavené, zatiaľ nie sú skolaudované, potrebný 
geometrický plán je hotový, sú vypracované a podpísané zmluvy o reálnej deľbe zrekonštruovaných 
budov, dňa 22.11.2012 stavebníci si podali žiadosť o odkúpenie predmetných pozemkov. V prípade, že sa 
pozemky odpredávajú podľa § 9a ods. 8 písm. b)  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, nie je potrebný ďalší znalecký posudok na stanovenie kúpnej ceny. Pozemok je 
možné odpredať len vlastníkovi stavby.  
J. Gabriš sa spýtal, či splnili podmienku, ktorú dali, aby garáže vyzerali ako majú, podľa projektu? 
Ing. Bagin odpovedal, že áno. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 14 tejto  zápisnice. 
 
MsZ Nemšová 9 hlasmi v zmysle Článku 12, ods. 5, písm. b/ VZN č. 4/2012 Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Nemšová pozemky, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 
21/2012 vypracovaného na zameranie stavieb : parc. KN-C č. 597/12 zastavaná plocha o výmere 40 m2, 
parc. KN-C č. 597/13 zastavaná plocha o výmere 18 m2, parc. KN-C č. 597/14 zastavaná plocha 
o výmere 44 m2, parc. KN-C č. 597/18 zastavaná plocha o výmere 54 m2, parc. KN-C č. 597/19 
zastavaná plocha o výmere 18 m2, parc. KN-C č. 597/20 zastavaná plocha o výmere 22 m2, parc. KN-C 
č. 597/21 zastavaná plocha o výmere 17 m2, parc. KN-C č. 597/22 zastavaná plocha o výmere 19 m2, 
parc. KN-C č. 597/23 zastavaná plocha o výmere 19 m2, parc. KN-C č. 597/24 zastavaná plocha 
o výmere 17 m2, parc. KN-C č. 597/25 zastavaná plocha o výmere 12 m2, parc. KN-C č. 597/26 
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zastavaná plocha o výmere 17 m2, parc. KN-C č. 597/27 zastavaná plocha o výmere 19 m2. Všetky 
pozemky k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, vedené Správou katastra v Trenčíne na LV 1, 
vlastníctvo v 1/1-ine Mesto Nemšová ako prebytočný majetok mesta Nemšová. Spôsob naloženia 
s prebytočným majetkom :  odpredaj podľa § 9a ods. 8 písm. b)  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, a to nasledovne : pozemok parc. KN-C č. 597/12 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 40 m2 Radoslavovi Mičkovi, rod. Mičko, a manželke Martine Mičkovej, rod. 
Vydrnáková, obaja bytom Osloboditeľov 2, 914 41 Nemšová, a to do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov za cenu 19,72 € / m2, čo pri výmere pozemku 40 m2 predstavuje odkupnú cenu spolu 788,80 € 
( slovom sedemstoosemdesiatosem eur a 80 centov ).  Pozemok sa odpredáva podľa § 9a ods. 8 písm. b/ 
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ppozemok parc. KN-C č. 597/18 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2 Jozefovi  Karausovi, rod. Karaus, a manželke Anne 
Karausovej, rod. Lacková, obaja bytom Osloboditeľov 2, 914 41 Nemšová, a to do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov za cenu 19,72 € / m2, čo pri výmere pozemku 54 m2 predstavuje odkupnú 
cenu spolu 1 064,88 € ( slovom jedentisícšesťdesiatštyri eur a 88 centov ).  Pozemok sa odpredáva podľa 
§ 9a ods. 8 písm. b/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.Pozemok parc. 
KN-C č. 597/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 Marianne Ďuríkovej, rod. Ďuríková,  
bytom Osloboditeľov 4, 914 41 Nemšová, a to do výlučného vlastníctva za cenu 19,72 € / m2, čo pri 
výmere pozemku 18 m2 predstavuje odkupnú cenu spolu 354,96 € ( slovom tristopäťdesiatštyri eur a 96 
centov ). Pozemok sa odpredáva podľa § 9a ods. 8 písm. b/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov.Pozemok parc. KN-C č. 597/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 
m2 Jozefovi Kulovi, rod. Kula, a manželke Antónii Kulovej, rod. Hatnančíková, obaja bytom 
Osloboditeľov 4, 914 41 Nemšová, a to do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 19,72 € / 
m2, čo pri výmere pozemku 18 m2 predstavuje odkupnú cenu spolu 354,96 € ( slovom 
tristopäťdesiatštyri eur a 96 centov ). Pozemok sa odpredáva podľa § 9a ods. 8 písm. b/ Zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Pozemok parc. KN-C č. 597/20 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 22 m2 Petrovi Tydlačkovi, rod.  Tydlačka, a Gabriele Tydlačkovej, rod. 
Mišejová, obaja bytom Osloboditeľov 4, 914 41 Nemšová, a to do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov za cenu 19,72 € / m2, čo pri výmere pozemku 22 m2 predstavuje odkupnú cenu spolu 433,84 € 
( slovom štyristotridsaťtri eur a 84 centov ). Pozemok sa odpredáva podľa § 9a ods. 8 písm. b/ Zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Pozemok parc. KN-C č. 597/21 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 17 m2 Petrovi  Tydlačkovi, rod.  Tydlačka, a Gabriele Tydlačkovej, rod. 
Mišejová,  obaja bytom Osloboditeľov 4, 914 41 Nemšová, a to do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov za cenu 19,72 € / m2, čo pri výmere pozemku 17 m2 predstavuje odkupnú cenu spolu 335,24 € 
( slovom tristotridsaťpäť eur a 24 centov ). Pozemok sa odpredáva podľa § 9a ods. 8 písm. b/ Zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Pozemok parc. KN-C č. 597/22 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 19 m2  Martinovi Húdekovi,  rod. Húdek,  bytom Osloboditeľov 4, 914 41 
Nemšová, a to do výlučného vlastníctva za cenu 19,72 € / m2, čo pri výmere pozemku 19 m2 predstavuje 
odkupnú cenu spolu 374,68 € ( slovom tristosedemdesiatštyri eur a 68 centov ). Pozemok sa odpredáva 
podľa § 9a ods. 8 písm. b/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Pozemok parc. KN-C č. 597/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2  Pavlovi Mutňanskému,  
rod. Mutňanský, bytom Osloboditeľov 6, 914 41 Nemšová, a to do výlučného vlastníctva za cenu 19,72 € 
/ m2, čo pri výmere pozemku 19 m2 predstavuje odkupnú cenu spolu 374,68 € ( slovom 
tristosedemdesiatštyri eur a 68 centov ). Pozemok sa odpredáva podľa § 9a ods. 8 písm. b/ Zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov. Pozemok parc. KN-C č. 597/24 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 17 m2  Anne Kvasničkovej,   rod. Brindzová, bytom Osloboditeľov 6, 914 41 
Nemšová, a to do výlučného vlastníctva za cenu 19,72 € / m2, čo pri výmere pozemku 17 m2 predstavuje 
odkupnú cenu spolu 335,24 € ( slovom tristotridsaťpäť eur a 24 centov ). Pozemok sa odpredáva podľa § 
9a ods. 8 písm. b/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Pozemok parc. 
KN-C č. 597/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2  Petrovi Michálikovi, rod.  Michálik,  
a manželke  Petronele Michálikovej, rod. Kuníková, obaja  bytom Osloboditeľov 6, 914 41 Nemšová, a to 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 19,72 € / m2, čo pri výmere pozemku 44 m2 
predstavuje odkupnú cenu spolu 867,68 € ( slovom osemstošesťdesiatsedem eur a 68 centov ). Pozemok 
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sa odpredáva podľa § 9a ods. 8 písm. b/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. Pozemok parc. KN-C č. 597/25 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2 Zdenke Radovej,  
rod. Schmidtová,  bytom Štefánikova 8, 059 21 Svit, a to do výlučného vlastníctva za cenu 19,72 € / m2, 
čo pri výmere pozemku 12 m2 predstavuje odkupnú cenu spolu 236,64 € ( slovom dvestotridsaťšesť eur 
a 64 centov ).Pozemok sa odpredáva podľa § 9a ods. 8 písm. b/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. Pozemok parc. KN-C č. 597/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 
m2 Jozefovi Karausovi,  rod. Karaus, bytom Osloboditeľov 6, 914 41 Nemšová, a to do výlučného 
vlastníctva za cenu 19,72 € / m2, čo pri výmere pozemku 17 m2 predstavuje odkupnú cenu spolu 335,24 
€ ( slovom tristotridsaťpäť eur a 24 centov ). Pozemok sa odpredáva podľa § 9a ods. 8 písm. b/ Zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Pozemok parc. KN-C č. 597/27 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 19 m2  Jozefovi Jantošovičovi,   rod. Jantošovič, a manželke Ľudmile 
Jantošovičovej, rod. Ježová, bytom Sklárska 4, 914 41 Nemšová, a to do výlučného vlastníctva za cenu 
19,72 € / m2, čo pri výmere pozemku 19 m2 predstavuje odkupnú cenu spolu 374,68 € ( slovom 
tristosedemdesiatštyri eur a 68 centov ).Pozemok sa odpredáva podľa § 9a ods. 8 písm. b/ Zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. S podmienkami odpredaja: úhrada správneho 
poplatku 66,00 € za návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností kupujúcimi. Úhrada kupujúcimi celej kúpnej ceny a správneho poplatku  66,00 € 
pri podpise kúpnej zmluvy. Vydané kolaudačné rozhodnutia na stavby – garáže,  postavené na 
predmetných pozemkoch. Odpredaj pozemku sa realizuje podľa § 9a ods. 8 písm. b)  Zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ing. Rea nehlasoval. Ospravedlnení poslanci P. 
Chmelina, A. Krchňávek a Ing. Moravčík. 
 
10. Majetkové a finančné záležitosti: 
      10.4 Dodatok č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku 
      Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová uviedla, že na základe zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach a Zriaďovacej listiny Mestskej 
knižnice v Nemšovej a § 11 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. predkladá návrh na zmenu  členského 
poplatku, ktorý je stanovený v  Knižničnom a výpožičnom poriadku zo dňa 1.1.2004 v zmysle jeho zmien 
v súvislosti s prechodom na menu euro. Uviedla, že poplatky sa v r. 2008 nesmeli navyšovať. Tento návrh 
je motivovaný zvýšenými nákladmi na prevádzku knižnice a stále rastúcimi cenami knižných titulov. 
Navrhované poplatky sú porovnateľné s cenami okolitých knižníc.  
Poplatky:                                                                    doteraz platné                       navrhované 
Dospelí                                                                              2,66€                                     2,80 € 
Deti do 15 rokov, študenti, dôchodci, ID, vojaci, MD     1,33 €                                    1,50 € 
Poplatky za omeškanie a iné: 

1. upomienka                                                            1,10 €                                    1,50 € 
2. upomienka                                                            1,50 €                                    2,00 € 
3. upomienka                                                            3,00 €                                    3,00 € 
strata čitateľského preukazu                                       0,17 €                                    0,20 € 

     poškodenie čiarového kódu                                         1,50 €                                    1,50 € 
Cieľom mestskej knižnice je skvalitnenie knižnično-informačných služieb verejnosti a podporovanie 
aktualizácie knižného fondu, čo by mohlo mať v konečnom dôsledku dopad na zvýšenie návštevnosti 
knižnice. Súčasťou materiálu je dodatok č. 1 ku knižničnému a výpožičnému poriadku, ktorý by bol účinný 
k 1.1.2013.  
Ing. Rea sa informoval, že poplatky zaokrúhľujeme smerom hore. „Máme vyčíslenú absolútnu čiastku? 
Koľko by sme stratili, keby sme poplatky zaokrúhlili smerom dole?“  
Ing. Jurisová dodala, že je to zanedbateľné. Je to cca 100,-€ ročne. Rozpočet  je 1.100,-€. 
Ing. Rea reagoval,  aby sme podporili deti, aby si knihy požičiavali. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 15 tejto  zápisnice. 
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MsZ Nemšová 9 hlasmi schválilo Dodatok č. 1. ku Knižničnému a výpožičnému poriadku s účinnosťou od 
1.1.2013.Ing. Rea nehlasoval. Ospravedlnení poslanci P. Chmelina, A. Krchňávek a Ing. Moravčík. 
 
10.  Majetkové a finančné záležitosti: 
       10.5 Zmena uznesenia č. 176/2, zo dňa 20.06.2012 
       Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca finančného a správy ms. majetku 
 
Ing. Savková uviedla, že MsZ v Nemšovej v rámci predloženia návrhov na zmenu  rozpočtu mesta 
Nemšová na rok 2012 – RO č. 2  schválilo prijatie úveru: Kontokorentný úver  vo výške 116.000,00 €, 
Strednodobý úver na úhradu kapitál. výdajov  a projekty EÚ vo výške 208.172,00 €. Na základe prijatého 
uznesenia  požiadal MsÚ bankové inštitúcie : Slovenská sporiteľňa a.s, Prima banka Slovensko, a.s., a 
VÚB, a.s. o predloženie indikatívnych ponúk na poskytnutie úveru. V prípade investičného úveru na 
úhradu kapitálových výdajov – úhrada faktúr spoločnosti Cesty Nitra a.s.  najvýhodnejšiu ponuku 
predložila mestu Nemšová  Slovenská sporiteľňa a.s..  MsZ v Nemšovej uznesením číslo 176/2 zo dňa 
20.6.2012 schválilo prijatie strednodobého úveru na úhradu faktúr za kapitálové výdaje realizované v roku  
2011 spoločnosťou Cesty Nitra a.s. v rámci realizácie inžinierskych sietí IBV Vlárska   vo výške 208.172 
€ od  Slovenskej sporiteľne a.s., Tomášikova 48, Bratislava. Spôsob ručenia: blankozmenka. Dňa 
6.12.2012 Slovenská sporiteľňa a.s. oznámila, že boli prehodnotené podmienky, za akých  poskytne vyššie 
uvedený úver pre mesto Nemšová. Z tohto dôvodu predkladá MsÚ na rokovanie MsZ návrh na zrušenie 
uznesenia č. 176 – bod. 2 zo dňa 20.6.2012.  Nové podmienky na poskytnutie úveru vo výške 208.172,- €  
sú nasledovné: Odkladacia podmienka k podpisu úverovej dokumentácie - výpis z RBUZ bez omeškaných 
záväzkov. Odkladacia podmienka k čerpaniu – úhrada zvyšnej časti záväzkov voči Cesty Nitra, resp. 
písomná dohoda o splátkovom kalendári na primeranú dobu, t.j. tak, aby záväzok bolo možné splácať 
z prebytku schváleného rozpočtu už po splátkach dlhovej služby bankám. Odkladacia podmienka 
k čerpaniu – schválený rozpočet na rok 2013 akceptovateľný pre banku. Zabezpečenie úveru: 
blankozmenka, zál. právo na bežné účty v SLSP (resp. zál. právo na pohľadávky na bežných účtoch 
v SLSP), zál. právo na nehnuteľný majetok akceptovateľný pre banku marža úveru +2,50%.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 16  tejto  zápisnice. 
 
MsZ Nemšová 9 hlasmi zrušilo uznesenie č. 176 bod 2  zo dňa 20.6.2012 a schválilo prijatie 
strednodobého úveru na úhradu faktúr za kapitálové výdaje realizované v roku  2011 spoločnosťou Cesty 
Nitra a.s. v rámci realizácie inžinierskych sietí IBV Vlárska   vo výške 208.172,- € od  Slovenskej 
sporiteľne a.s., Tomášikova 48, Bratislava. Spôsob ručenia: - blankozmenka,  záložné právo na bežné účty 
v Slov. sporiteľni a. s,  záložné právo na nehnuteľný majetok – budova s.č. 166  k.ú.Nemšová postavená 
na  pozemku KNC p.č. 298/3 k.ú. Nemšová. Vyššie uvedené zabezpečenie sa bude vzťahovať aj na úver 
poskytnutý SLSP na základe Úverovej zmluvy č. 340/AUOC/11 zo dňa 29.11.2011. Ing. Rea nehlasoval. 
Ospravedlnení poslanci P. Chmelina, A. Krchňávek a Ing. Moravčík. 
 
11.  Diskusia 
 
J. Gabriš na základe osadenia dopravných značiek na ul. Dvorecká, prejazd zakázaný, požiadal primátora 
mesta, aby vyriešili križovatku na Ul. Ľuborčianska a Závadská. Zrkadlo je zamrznuté, je to nebezpečné. 
Poznamenal, že kto rozhodol o zákaze prejazdu, nech vyrieši aj túto križovatku. Dalo sa ísť cez Ul. 
Dvoreckú, teraz nie. Požiadal, aby čím skôr tento problém riešili. 
Ing. Rea sa informoval, že ktorý orgán o tom rozhodol. 
Ing. Bagin odpovedal, že policajný inžinier. 
Ing. Gabriš dodal, že je to predjednané so SSC Trenčín. 
Ing. Rea sa informoval, že ako je oddialená splatnosť faktúr voči firme Bluetech. Uviedol, že nechce 
odpoveď hneď. Je to veľa peňazí. 
Ing. Savková odpovedala, že sú už všetky uhradené z nenávratného finančného príspevku, čiastočne z 
úveru a čiastočne z vlastných zdrojov. 
Ing. Rea sa spýtal z akého úveru? 
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Ing. Savková reagovala, že: „ Znížením korekciou oprávnených výdajov o 25 %, my sme platili 5 % 
z vlastných zdrojov a korekcia bola v rámci schváleného úveru uhradená z týchto zdrojov“. 
Ing. Rea poznamenal, že nebol schválený na úhradu faktúr firme Bluetech. 
Ing. Savková odpovedala, že bol. Bolo formulované na stavebné práce firme Bluetech. 
Ing. Rea  sa ďalej informoval, že čo ostatné? 
Ing. Savková odpovedala,  že DIPA je uhradený výlučne z NFP a 5 % spoluúčasti a nie sú zaplatené dve 
faktúry spoločnosti Eurodotácie. 
Ing. Bednáriková sa spýtala, či sa tento rok uvažuje s klziskom za školou? Ďalej požiadala o informáciu 
ohľadne potravín 365 a Kamenec. 
Ing. Gabriš odpovedal, že tento rok už asi klzisko nebude. Až v mesiaci január. 
Ing. Bagin k problematike týkajúcej sa potravín 365 a Kamenec uviedol, že sa zmenil majiteľ. Preto 
zamestnanci museli dostať výpovede. Potraviny budú ďalej fungovať. 
Ing. Duvač sa informoval na stánok – asi novinový stánok pri bývalom kine, čo to má byť? 
Ing. Gabriš odpovedal, že tam asi bude novinový stánok. Pozemok je VÚC. Boli sa informovať 
o vlastníctve pozemku na mestskom úrade. 
Ing. Prílesanová reagovala, že by mali mať minimálne ohlasovaciu povinnosť, no tak neurobili. 
J. Gabriš dodal, že to tam nie je pekné. 
Ing. Duvač dodal, že to vyzerá tak, že hocikto si môže doviesť „búdku“ a postaví si ju kde uzná za 
vhodné. 
Ing. Prílesanová povedala, že vyzvú vlastníka pozemku, aby uviedol, čo to je. 
 
12. Záver 
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval 
všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 
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