
Z á p i s n i c a 
z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 28. novembra 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 a pracovníkov mesta. 
     Konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 11 poslancov,  čím je mestské 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne 
s materiálmi. Na rokovanie príde s oneskorením MUDr. Daňo. Za overovateľov zápisnice boli určení 
a schválení poslanci  Stanislav Husár a Anton Krchňávek. 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.  
Mgr. Gajdošová navrhla doplniť program dnešného rokovania o bod: Doplnenie komisie sociálno – 
zdravotnej pri MsZ Nemšová o člena – zástupkyňa z VPS, m. p. o. Nemšová,  medzi body 7. a 8. 
Dôvodom je  potreba  spolupráce medzi MsÚ Nemšová a VPS, m. p. o. Nemšová pri prideľovaní 
mestských nájomných bytov. 
Na rokovanie prišiel poslanec Ing. Rea. 
Ing. Bednáriková navrhla doplniť program rokovania o bod 3b/ Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. 
Nemšová – rozpočtové opatrenie č. 3. 
Primátor mesta dal hlasovať jednotlivo o navrhovaných bodoch programu rokovania. 
 
Poslanci MsZ 12 hlasmi schválili doplnenie programu rokovania o bod: Doplnenie komisie sociálno – 
zdravotnej pri MsZ Nemšová o člena – zástupkyňa z VPS, m. p. o. Nemšová.   
Poslanci MsZ  10  hlasmi schválili doplnenie programu rokovania o bod: Návrh na zmenu rozpočtu VPS, 
m. p. o. Nemšová – RO č. 3. A. Krchňávek sa hlasovania zdržal. Ing. Rea nehlasoval.  
 
Prítomní 12 poslanci MsZ 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  10 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 18.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva dňa 
19.10.2012: uznesenie č. 201,  č. 202, č. 204, kontrolu uznesení zo 17.  zasadnutia  Mestského 
zastupiteľstva dňa 26.9.2012: uznesenie č. 190, č. 191, č. 192, č. 193, č. 194, č. 195, č. 196, č. 197, 
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 zo 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 uznesení 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. 
Na rokovanie prišiel poslanec MUDr. Daňo. 
Ing. Rea ku kontrole plnenia uznesenia č. 201 uviedol, aby : „ Poslanci dostali  relevantné informácie a  
uviedli sa skutočnosti, že sa rokovalo o uzatvorení splátkového kalendára, nevie  v akých termínoch. Aby 



sa nestalo ako pri BRO v meste Nemšová, že vzniknú problémy a volá sa na ministerstvo“. Ďalej 
ku kontrole uznesenia č. 204 dodal, že úver vo výške 1.040.000,-€  je schválený a je aj čerpanie. Požiadal, 
aby poslanci dostali informáciu, aké čiastky z úveru boli a za čo odčerpané. Poslanci mali byť v predstihu 
informovaní, mali dostať konkrétnosti o zásadných veciach. Dodal, že to chce napísané. 
Ing. Papierniková vysvetlila, že čerpanie úveru je v pracovných materiáloch napísané. Čerpanie úveru je 
vo výške 415.161,93€, z toho 371.460,68€ bola vratka do rozpočtu EÚ. Čiastka 43.701,25€ bola vratka do 
štátneho rozpočtu. K problematike splátkového kalendára dodala, že boli podpísané splátkové kalendáre 
do 31.12.2012. Do tohto termínu sa mesto Nemšová zaviazalo splátky uhradiť. 
Ing. Rea sa informoval, či sa rozpis jednotlivých položiek týka plnenia vecného a časového - r. 2012? 
Ing. Bagin odpovedal, že áno. 
 
MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie správu ku kontrole plnenia uznesení. MsZ Nemšová 12 hlasmi 
zrušilo uznesenie č. 176/1. zo dňa 20. júna 2012  s textom : Prijatie kontokorentného úveru vo            
výške 116.000,-€ Všeobecnej úverovej banky a. s., Mlynské Nivy č. 1, 829 90 Bratislava 25.            
Spôsob ručenia: blankozmenka. P. Chmelina nebol prítomný. 
 
2.  Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.09.2012  
     Predkladala: Ing. Jana Kucharíková, odb. referentka fnančného a správy ms. majetku 
 
Ing. Kucharíková  predložila plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2012. Bežné príjmy sa naplnili na 
73,38%. Kapitálové príjmy k 30.9.2012 sa naplnili na 33,01%. Finančné operácie príjmové vo výške 8,5 % 
z dôvodu, že kontokorentný úver bol zrušený a zatiaľ do 30.9.2012 nebol podpísaný úver vo výške 
208.172,-€ na projekty z EÚ. V časti kapitálové príjmy sú príjmy za odpredaj pozemkov pod bytovkami, 
ďalej splátka za predaj časti budovy MUDr. Rácovi vo výške 20.000,-€. Ďalej časť splátky za odpredaj bytu 
p. Pasternákovi ešte z r. 2011 vo výške 25.100,-€, ďalej za predaj budovy CVČ v Trenčianskej Závade vo 
výške  51.622,24€ a predaj pozemku pod touto budovou vo výške 3.877,70€. Celkové plnenie v príjmovej 
časti k 30.9.2012 je 53,19%. Bežné výdavky boli čerpané na 72,78%, kapitálové výdavky na 28,68%. 
V programe 1: plánovanie, manažment a kontrola je prečerpanie z dôvodu úhrady príspevku za členstvo 
v ZMOS-e z r. 2011, ďalej príspevok RVS VV za r. 2011 vo výške 1.857,90€. Celkové plnenie vo výške 
79,05%. Program 2: interné služby a administratíva sú naplnené vo výške 71,92%. Prekročenie je z dôvodu 
úhrady faktúry za nákup kníh spred troch rokov, ktorú mesto nemalo v účtovníctve. Ďalej za prenájom 
pôdy SBUL Nemšová vo výške 2.274,-€. Program 3: bezpečnosť, právo a poriadok boli naplnené na 
98,60%. Prekročenie  je z dôvodu kúpy batérií do  požiarnych áut vo výške 446,28€ a taktiež oprava 
hasičského auta vo výške 1.083,60€. Program 4: odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia je 
plnenie na 9,85%. Prekročenie je o 600,-€ z dôvodu nákupu smetných  nádob. Program 5: prostredie pre 
život a miestne komunikácie. Plnenie je na 60,22%. Prekročenie je z dôvodu nákupu lavičiek o cca 500,-€. 
Program 6: vzdelávanie, plnenie na 77,19%. Prekročenie nebolo. Boli vyplatené dotácie SKŚ Nemšová na 
úpravu priestorov MŠ. Program 7: šport,  plnenie je na 33,76%.Boli vyplatené dotácie na rybárske preteky. 
Program 8: kultúra, plnenie na 99,88%.Prekročenie je na KC Nemšová. Mesto zaplatilo 10 faktúr za plyn p. 
Švorcovi ešte z r. 2011 vo výške 16.364,-€. Program 9: bývanie, je naplnený na 82,19%,  prekročená 
položka 2 - bola upravená RO č. 3. Dostali sme dotáciu na úhradu z KSÚ na  úhradu faktúr na 16 b. j. 
Program 10: sociálne služby, plnenie je na 78,87%. Vyplatené finančné prostriedky na životné jubileá, 
ďalej vyplatenie za vypracovanie lekárskych posudkov pre občanov umiestňovaných v CSS a občanov 
mesta, ktorých opatruje Charita. Program 11: zdravotníctvo. Sú to faktúry za plyn a el. energiu a práce  p. 
Petríka z r. 2011. Je to ošetrené RO č.  3. Bežné výdavky boli čerpané na 72,78% kapitálové výdavky na 
28,68%. Finančné operácie výdajové  81,71%. Celkovo výdaje k 30.9.2012boli naplnené na 52,58%. 
Ing. Rea sa spýtal, či RO č. 3 kryje všetky prekročenia uvedené v predloženom plnení rozpočtu?  
Ing. Kucharíková odpovedala, že RO č. 3 nekryje všetky prekročenia. 
Ing. Rea reagoval, že: „ je  v platnosti zákon, ktorý platí pre MsZ aj pre primátora. Primátor mesta alebo 
 MsZ  môže prijať rozpočtové opatrenia pri prečerpaní rozpočtu. Musí to byť v súlade so zákonom. Dáva 
túto záležitosť do pozornosti celé mesiace. Dajme činnosť mestského úradu, MsZ a primátora do štábnej 
kultúry. Informujme poslancov. Aby sa nepohŕdalo MsZ. Je potrebné mať prijaté rozpočtové opatrenia pri 
jednotlivom prekročení rozpočtu. Nie je to v súlade so zákonom.“  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.09.2012. 



 
3.  Plnenie  rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2012 
     Predkladala: Katarína Strečanská, ekonómka VPS m. p. o. Nemšová 
 
K. Strečanská predložila plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.9.2012 . Uviedla, že príjmy 
a výdaje sa napĺňajú priebežne podľa schváleného rozpočtu. Ojedinelé výchylky navrhujú riešiť RO č.3. 
Príjmy sú naplnené na 71%, výdaje naplnené vo výške 74%. Na hlavnej činnosti vykazujú zisk vo výške 
4.384,-€. Nad rámec hlavnej činnosti vykonávajú podnikateľskú činnosť, kde majú zúčtované tržby za 
nákladnú dopravu a pohrebné služby vo výške 15.701,-€ čo je plnenie na  70%. Náklady na doprave 
a pohrebníctve sú vo výške  13.197,-€,  čo je plnenie na 59%. Na podnikateľskej činnosti vykazujú zisk vo 
výške 2.504,-€. Uviedla, že tento výsledok bude upravený až keď budú vedieť plnenie k 31.12.2012, kedy 
položky upravia v určitej časti presunom z hlavnej činnosti na podnikateľskú.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto  zápisnice.  
 
MsZ Nemšová zobralo na vedomie plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová 
k 30.09.2012. 
 
3b. Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová – rozpočtové opatrenie č. 3 
      Predkladala: Katarína Strečanská, ekonómka VPS m. p. o. Nemšová 
 
K. Strečanská predložila návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová – rozpočtové opatrenie č. 3. 
Pri návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2012 vychádzali z plnenia rozpočtu k 30.9.2012 
a z predpokladaných príjmov a výdajov na rok 2012. Rozpočet navrhujú prebytkový, príjmy aj výdaje 
navyšujú o 670,-€. Nákladnú dopravu ponižujú o 500,-€, cintorínske poplatky navyšujú o 500,-€. 
Náhodilé príjmy za voľby vo výške 411,-€ a za likvidáciu fekálu príjem vo výške 309,-€. Výdaje 
povyšujú o 670,-€. Verejnú zeleň ponižujú o 1.180,-€, rozvoj obcí povyšujú o 670,-€. Ďalej boli výdaje 
na VO – montáž dvoch svetelných bodov na Ul. Ľuborčianska. Rozpočet bude prebytkový – príjmová 
časť vo výške 314.720,-€ a výdajová časť vo výške 296.370€. 
Ing. Moravčík sa informoval, či mesto Nemšová do konca roka 2012 vykryje stratu VPS, m. p. o. 
Nemšová vo výške 11.313,-€? 
K. Strečanská uviedla, že príspevok 11.313,-€ už VPS, m. p. o. Nemšová už dostala v mesiaci január. 
Mesto dlhuje VPS – ke 18.200,-€ - presun z nedaňových príjmov. Ak by finančné prostriedky nedostali, 
boli by v strate. 
Ing. Bagin dodal, že mesto dlhované financie pošle. Musí financie poslať, aby VPS, m. p. o. nebola   
v strate. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi schválilo zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová – RO č. 3 v zmysle 
predloženého materiálu a/ zvýšenie príjmovej a výdajovej časti rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová o čiastku 
670,-€, b/ rozpočet je po zmene prebytkový – príjmová časť je vo výške 314.720,-€, výdajová              
časť je vo výške 296.370,-€. P. Chmelina nebol prítomný. 
 
4.  Návrh operačného plánu „ Zimnej údržby komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev    
     v meste Nemšová na rok 2012/2013 
     Predkladal: Mgr. Ladislav Palička, vedúci VPS, m. p. o. Nemšová 
 
Mgr. Palička predložil návrh  operačného plánu zimnej údržby komunikácií, chodníkov a verejných  
priestranstiev v meste Nemšová na rok 2012/2013, ktorý je každoročne predkladaný na rokovanie MsZ. 
Jedna zmena je v dohodách o vzájomnej pomoci v mimoriadnych nepriaznivých zimných podmienkach, 
kde  namiesto PD Vlára Nemšová, ktoré neplánovalo podpísať zmluvu s VPS-kou vybrali  SHR 
z Bolešova. Firma Polák bude robiť Ľuborču a Kľúčové a  firma Vagricol&Co s r. o. Nemšová bude 
vykonávať zimnú údržbu v Trenčianskej Závade. Firma Polák má 5 traktorov. Minulý rok dobre 
vykonávali zimnú údržbu v Bolešove. VPS – ka má aj svoj zastrešený traktor. Poznamenal, že zimná 
údržba v meste Nemšová bola v minulom roku vykonaná dobre, neboli úrazy. Uviedol, že PD Vlára 
Nemšová robila zimnú údržbu za 31,-€/jednotková hodina a firma Polák za 20,-€/ jednotková hodina. 



Ing. Bagin dodal, že PD Vlára  Nemšová vykonávalo údržbu aj pre  Lidl,  najskôr vykonali zimnú údržbu 
pred Lidlom, až potom pokračovali v prácach pre mesto.     
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5  tejto  zápisnice. 
 
MsZ Nemšová zobralo na vedomie Návrh operačného plánu „ Zimnej údržby komunikácií, chodníkov 
a verejných priestranstiev v meste Nemšová na rok 2012/2013. 
 
5.  Informácia o hospodárení Mestskej pálenice s r. o. Nemšová za r. 2011 
     Predkladal:  Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Ing. Bagin k prerokovávanému bodu uviedol, že hospodársky výsledok v spoločnosti Mestská pálenica je  
za rok 2011 mínusový. Strata predstavuje výšku 861,21€.  
J. Petrík dodal, že k strate v spoločnosti došlo z dôvodu,  že tepelná energetika sa kalkuluje na 3 roky, po 
novom na 5 rokov. Náklady boli stanovené na 3 roky. Každý rok sú iné náklady. Robili sa revízie 
elektrických zariadení, revízie kotolní, náklady sa navýšili na testovanie meračov tepla.  
Materiál je  spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6  tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Mestská pálenica 
Nemšová, s r. o.   za rok 2011 tak, ako bola predložená na rokovanie. Strata vo výške 861,21€ bude  
zúčtovaná  na účet 429 neuhradená strata minulých rokov. 
 
6. Návrh VZN č. ..../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 O podmienkach predaja   
    výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Nemšová 
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová uviedla, že v tomto roku  sa schvaľovala VZN č. 6/2012 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Nemšová pred konaním jarmoku. Počas 
konania jarmoku vznikli určité problémy, ktoré treba riešiť prijatím VZN. Ceny neboli vždy jednoznačné. 
Toto zistila aj pri kontrole dokladov kontrolórka mesta. Týkalo sa to napr. cukroviniek, cukrovej vaty, či sa 
mal tento predaj účtovať ako občerstvenie. Texty boli upravené tak, aby bolo jasné, ako účtovať služby , 
ktoré predajcovia poskytujú. Súčasne bolo skonštatované, že by bolo možné ceny pre rok 2013 navýšiť. 
Napríklad v položke občerstvenie, kde pôvodná čiastka 20,-€/m. Ďalej položka nápoje a potraviny,  takáto 
položka v súčasnom VZN nie je. Taktiež predajcovia, ktorí predávajú syrové výrobky  aj občerstvenie, za 
takéto  stánky doporučujeme cenu 20,-€/1m. Remeselníci, niektorí zabrali veľkú plochu predaja, mohli mať 
bezodplatný predaj, sadzbu sme chceli dať nad 4 m , aby ostatní remeselníci neboli na konci a z ich 
pohľadu boli znevýhodnení. Zjednotili sme atrakcie maľovanie na tvár, nafukovacie šmýkalky, autíčka , 
predaj miest sa realizoval na m2. Cena je napočítaná napr. na prevádzkovateľa autíčok, kde v r. 2012 
zaplatil za prenájom 30,-€. V r.2013 za tú istú plochu bude platiť sumu 40,-€. Ďalej sme skonštatovali, že 
predajcovia si objednávali plochy,  mali ich zarezervované a stalo sa, že neprišli. Chceme uviesť vo VZN, 
že objednávka a úhrada je povinná do 1 týždňa konania jarmoku. V prípade, že čiastka nebude pripísaná na 
účet mesta, stane sa zarezervovaná plocha voľná. Plocha sa bude môcť od pondelka poskytnúť iným 
jarmočníkom. V prípade, že jarmočníci nebudú mať zaplatenú taxu, v deň konania jarmoku budú platiť 
dvojnásobok. Chceme, aby jarmočníci všetky poplatky vysporadúvali dopredu, pretože si úhradu nechávali 
na posledný deň a mysleli si, že miesto majú zarezervované a miesto im patrí. Vznikali problémy, keď ráno 
o 6.00 hod. prichádzali jarmočníci. Chceli sa rozložiť, plochy boli voľné, avšak zarezervované a títo 
jarmočníci prišli až o 8.00 hod. Tomuto chceme predísť navrhovanou dvojnásobnou sumou.  Veríme, že ak 
jarmočníci zistia, že posledný deň budú musieť platiť dvojnásobok, tak si aj tieto náležitosti vysporiadajú 
pred konaním jarmoku. Navrhujeme, aby sa vo VZN č. 6/2012, čl. 5, aby  nahradil takto predloženým 
novým článkom.  
S. Husár sa spýtal, či mesto porovnávalo tieto navrhované ceny s okolitými mestami?  
Ing. Jurisová odpovedala, že ceny porovnávali. Najväčšie navýšenie je v položke občerstvenie. Sadzba 25,-
€ je na veľkých jarmokoch, ako napr. v Revúcej. Uviedla, že občerstvenie je lukratívna záležitosť. 
S. Husár dodal, že či sme porovnávali ceny s Dubnicou, Ilavou? Koľko majú sadzbu tam? Aby sme 
nepredávali na našom jarmoku sami. 
Ing. Jurisová odpovedala, že áno porovnávali. Požiadavka poskytnúť miesta na občerstvenie v tomto roku 
bola ešte vyššia ako v r. 2011.  



Ing. Bagin uviedol, že aj napriek tomu, že boli umiestnení pri mestskom múzeu. 
S. Husár sa ďalej informoval, že aké lepšie služby im zabezpečíme za to, že viac zaplatia? 
Ing. Jurisová odpovedala, že služby budú také isté, ako tento rok. 
Ing. Bagin reagoval, že mali možnosť pripojiť sa na vodu, bolo umiestnené zberné koryto, taktiež na 
elektriku. Bola výhoda v tom, že nebol neporiadok na námestí. Bol tu sprievodný program. 
A.Krchňávek poznamenal, že je rád, že sa robia takéto VZN. Spýtal sa, či: „  vedenie mesta vie, že 
pracovníčky v predajni potravín 365 na Ul. J. Palu a Kamenec na Ul. Odbojárov dostali výpovede? Či je 
nový majiteľ. Aká je situácia. Idú fámy po meste, že sa oba obchody zrušia. Čo tu zostane? Zostanú len 
potraviny P. Šimková. Treba to riešiť. Či tam má byť nový majiteľ“? Požiadal o informácie. 
Ing. Bagin odpovedal, že tam bude tretí nájomca,  vlastník je Konzulta, Tomovci skrachovali. Títo majú 
tiež problémy. Oficiálne nevieme zatiaľ nič. Ale bude tam nový majiteľ.  

             A.Krchňávek dodal, že je smutné, že sme najmladšie mesto na Považí a nemáme tu  vybudovanú žiadnu   
obchodnú sieť. Taktiež viackrát kritizoval trhovisko. Uviedol, že je to výsmech, pohľad z bytovky 
pripomína cigánsku osadu. Dodal, že je to najdrahšie parkovisko, aké sme vybudovali v Nemšovej. Ďalej 
poznamenal, že o 22.00 hod. pri večierke je niečo hrozné. Na stánkoch sedia 15 ročné deti, asi s vínom, čo 
tam robia?  

            Ing. Bagin sa pýtal, či bude lepšie ak  sa vysťahujú stánky a vybuduje sa parkovisko? 
A.Krchňávek uviedol, že nie. 
Ing. Bagin ďalej reagoval, že keď chcelo ísť Tesco a Lidl do nášho mesta, nebola „ dobrá pôda“ . Mesto 
rokuje s dvoma obchodnými reťazcami. Chceli by urobiť niečo také ako v Lednických Rovniach. Ešte sa 
v tejto veci nič nekoná. 
A.Krchňávek sa informoval, či sa  s Lidlom sa nedá dohodnúť, aby tu vybudovali tzv.  minilidl.  
Ing. Bagin oznámil, že nemajú záujem. Chcú Dom služieb. Časť má pozemkový fond a vlastník. Keby to 
bolo scelistvené, dalo by sa urobiť Tesco. Nepotrebujú veľké parkoviská na zásobovanie. Snaha mesta je 
niečo tu spraviť. Chceli by byť v strede. Ponúkali sme pozemok za Ing. Krchňávkom, ďalej lokalitu na IBV 
Vlárska. Toto odmietajú. Chcú veľkú spádovosť. Vybudoval sa most do Dubnice, občania idú tam. 
Ing. Gabriš dodal, že tieto reťazce fungujú v takom systéme, že investor vybuduje prevádzku a oni si ju 
vezmú na 15 rokov do prenájmu. Nedá sa rokovať s reťazcom, ale s investorom, ktorý ju vybuduje 
a reťazec do nej príde. 
E. Vavrušová sa spýtala, či prevádzkovatelia predajní ovocie, zelenia majú v prenájme aj chodník? Je 
problém pri prechádzaní po chodníku. Občania musia ísť po hlavnej ceste. 
Ing. Bagin odpovedal, že sú na túto skutočnosť upozorňovaní. Majú prenajaté len po hranicu chodníka. 
E. Vavrušová reagovala, že prevádzkovateľ tvrdí, že má dohodu s mestom. 
Ing. Bagin odpovedal, že je to len výhovorka. 
J. Gabriš sa spýtal, že keď navrhujeme sadzbu na dva dni pri tepelne upravovaných výrobkoch, či má mesto 
prepočítané koľko majú príkon ich spotrebiče? Stačí  poplatok 24,-€? 
Ing. Bagin odpovedal, že poplatok stačí. V minulosti sme odber elektrickej energie riešili prostredníctvom 
ZsE, kde bol odber nahlásený a napojený. V súčasnosti máme svoju rozvodnú skriňu, odber nahlasujeme. 
E. Vavrušová sa spýtala, či nie je v rozpore so zákonom, že občania s trvalým pobytom v našom meste 
majú nižšiu sadzbu? Má informácie z mesta na východnom Slovensku, kde bola táto problematika riešená 
až na súde.  
Ing. Bagin odpovedal, že nie. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 7  tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 11 hlasmi schválilo VZN č. 7/2012  mesta Nemšová o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Nemšová, ktorým sa mená a dopĺňa VZN č. 
6/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta 
Nemšová. S. Husár a Ing. Rea hlasovali proti. 
 
7. Schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej školy na Ul. J. Palu č. 2 v Nemšovej 
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová z dôvodu novelizácie zákona č. 245/2008 Z. z. , tzv. školský zákon, v ktorom sa školské 
strediská záujmovej činnosti, ktoré boli zriadené a boli súčasťou školy, sa k 31.12.2012 transformujú 
a automaticky sa stávajú centrom voľného času. Toto umožňuje zákon, kde zároveň spresňuje popis 
školského klubu detí. Je potrebné tieto náležitosti preniesť aj do zriaďovacej listiny základnej školy na Ul. 



Janka Palu. Predložila Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine v ktorej sa v bode 3 a 6 nahrádza názov: Školské 
stredisko voľného času  názvom: Centrum voľného času Janka Palu 2, Nemšová. Ďalej v bode 7 písm. b, 
sa pôvodný text nahrádza novým textom, kde je špecifikovaný školský klub detí. Ďalej v bode 7 písm. d sa 
text: školské stredisko záujmovej činnosti mení názov: centrum voľného času. Uviedla, že je to len 
zavedenie legislatívnych zmien do procesu s tým, že takto schváleným dodatkom by sa zriaďovacia listina 
doplnila k 1.1.2013. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 8 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi schválilo Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej školy na Ul. J. Palu č. 
2, Nemšová zo dňa 27.6.2011, účinnosť od 01.01.2013. Ing. Rea nehlasoval. 
 
8.  Doplnenie komisie sociálno – zdravotnej pri MsZ Nemšová o člena – zástupkyňa  
     z VPS, m. p. o. Nemšová 
     Predkladal: MUDr. Peter Daňo, poslanec, predseda sociálno – zdravotnej komisie 
 
Ing. Bagin dal do pozornosti pozmeňujúci návrh poslankyne Mgr. Gajdošovej, ktorá požiadala 
o doplnenie komisie sociálno – zdravotnej o jedného člena.  
MUDr. Daňo  uviedol, že je to v záujme toho, aby sa zefektívnila činnosť sociálno – zdravotnej komisie 
vo vzťahu k VPS, m. p. o. Nemšová a odd. správnemu a sociálnych vecí pri MsÚ Nemšová. Taktiež aby 
boli naplnené články VZN č. 8/2011, ktorá ukladá určité povinnosti pri nakladaní s nájomnými bytmi. 
MUDr. Daňo citoval predmetné články VZN č. 8/2011, kde sa hovorí, že VPS vedie evidenciu žiadateľov 
bytov, ktorú predkladajú komisii sociálno – zdravotnej na prešetrenie, informujú komisiu o zamietnutých 
žiadostiach, ktoré nespĺňali podmienky na zaradenie do evidencie, ďalej riešia žiadosti o výmenu bytov. 
Uviedol, že spolupráca VPS - ky a komisie si vyžaduje pravidelnú účasť osoby, ktorá v tejto oblasti 
pracuje, preto navrhli aby bola p. Macharová členom komisie. S členstvom p. Macharová súhlasí. Je 
potrebné zvolenie MsZ. 
Ing. Bagin poznamenal, či schválením ďalšieho člena komisie, nebude párny počet členov a tým by 
vznikol istý problém.  
MUDr. Daňo reagoval, že komisia má doporučovací charakter. 
Ing. Bednáriková reagovala, že verí tomu, že keď sa budú zverejňovať poradovníky a budú zverejnení 
žiadatelia o byt, predíde sa  takým problémom, aký nastal. Bola oslovená občanmi, ktorí neboli uspokojení 
s bytom a naopak boli uspokojení takí občania, ktorí tam nemajú čo robiť. Uviedla konkrétne, že byt 
dostala taká osoba, ktorá je majiteľkou viacerých firiem. Dodala, že bola porušená platná VZN aj zákon. 
Taktiež porušila zákon tým, že v byte začala robiť stavebné úpravy. Myslí si, že takéto záležitosti by mala 
riešiť hlavná kontrolórka. V súvislosti s nájomnými bytmi uviedla, že  mesto je  povinné tvoriť fond 
opráv, bolo to viackrát preberané na finančnej komisii, aby sa fond kumuloval a aby sa peniaze  
nepresúvali do rozpočtu mesta. VPS, m. p. o. uvádza vo svojom rozpočte sumu 11.000,-€ na opravy, 
avšak účet je stále prázdny. Ročne je to 132.000,-€. Reagovala, že v prípade katastrofy nebude možné 
vykonať opravy bytov a nebytových priestorov.  
 
MsZ v Nemšovej jednomyseľne zvolilo Janettu Macharovú za členku komisie sociálno – zdravotnej pri 
MsZ Nemšová. 
 
9.  Schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2011 
     Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová k prerokovávanému bodu uviedla, že MsZ Nemšová schválilo novú kronikárku. Mgr. 
Haliaková začala kroniku písať za r. 2011 trocha iným systémom aj tým, že priamo do textu 
zapracovávala fotografie. Po napísaní bola kronika dva krát predmetom rokovania komisie kultúry, 
školstva a športu. Na prvej komisii za prítomnosti kronikárky doporučili niektoré časti a články zmeniť 
a rozšíriť. Taktiež bolo potrebné doplniť veci, ktoré v kronike chýbali. Kronikárka tieto veci do kroniky 
zapracovala a znova predložila na rokovanie komisie. Komisia o kronike rokovala. Návrh kroniky je 
potrebné schváliť MsZ, preto je celý návrh kroniky za r. 2011 v pracovných materiáloch. 
Ing. Rea uviedol, že kronikárka si na práci isto dala záležať, materiál má 100  strán. Text sa počas víkendu  
prečítať nedal, a taktiež takáto práca by mala byť na istý čas zverejnená aj na internetovej stránke mesta, 



je to kronika mesta. Aby sa isté veci konfrontovali. Navrhol odložiť schvaľovanie na neskôr. Možno aj zo 
strany občanov prídu isté podnety. 
A.Krchňávek, predseda komisie uviedol, že požiadavky boli zo strany Ing. Prekopovej. Tieto boli 
zapracované, konkrétne o. z. Peregrín. Stotožnil sa  s názorom, že návrh kroniky by bolo vhodné zverejniť 
na internetovej stránke a až potom schváliť na najbližšom rokovaní MsZ. 
Ing. Bagin uviedol, že schválenie by mohlo byť aj na neskoršom rokovaní MsZ. 
S. Husár reagoval, že po neschválení kroniky odmena kronikárke nebude vyplatená. 
Ing. Bednáriková dodala, že je to jej subjektívny pohľad a navrhla nechať kroniku v takom stave, ako je. 
MUDr. Daňo sa priklonil k názoru Ing. Bednárikovej. Uviedol, že na to je kronikárka menovaná, aby 
popisovala život a udalosti v meste zo svojho uhla pohľadu.  Je to jej pohľad, jej práca. Dôverujeme v to, 
čo napísala.  
Mgr. Haliaková reagovala, že sa snažila zachytiť všetky udalosti a akcie, ktoré sa udiali v meste. Taktiež  
priložila fotografie. 
Mgr. Gajdošová uviedla, že kronika sa nemusí zošiť a v prípade potreby sa môžu do kroniky zmeny 
doplniť. 
Ing. Duvač poznamenal, že v prípade ďalších pripomienok zo strany občanov, by kronika mala viac ako 
100 strán. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 9 tejto  zápisnice. 
 
MsZ Nemšová 12 hlasmi schválilo zápis do Kroniky mesta Nemšová za rok 2011. Ing. Rea nehlasoval. 
 
10. Informácia o nezavedení ozdravného režimu 
      Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Ing. Bagin informoval, že: „ Ako už spomenula v správe hlavná kontrolórka,  mesto Nemšová sa 
neuhradením faktúr po lehote splatnosti s objemom väčším ako 15% rozpočtu z minulého roku dostalo do 
nepríjemnej situácie. Keďže vedenie mesta si nie je vedomé, že by túto situáciu zavinilo, snažia sa nájsť 
riešenie situácie. Bol napísaný list na ministerstvo financií, ktorý je aj v prílohe materiálu, že sme sa dostali 
do pásma ozdravného režimu. MF SR zobralo informáciu na vedomie s tým, že sme oznámili program 
akým to chceme odstrániť. Po dohode s dodávateľom prác firmou Bluetech sa nám podarilo vyrokovať 
splátkový kalendár. S VÚB a.s., ktorá mala  pohľadávky firmy Bluetech sa taktiež podarilo vyrokovať 
splátkový kalendár. Tým sme sa dostali  pod hranicu 15 % úverovej zaťaženosti mesta. Preto mesto dostalo 
úver na sumu, ktorá bola krátená  korekciou 25%, čo činí sumu 1.046.000,-€. Zatiaľ sme vyčerpali len 
417,000,-€, ktoré sme vrátili štátu“. Ďalej poukázal  na tabuľku z časopisu Trend. „V rámci Slovenska  bolo 
vykonaných 400  vytipovaných kontrol operačných osí , ktoré dostali finančné prostriedky z fondov EÚ. 
Časopis Trend uvádza 80 miest na úzko. Z nich  bolo 36 uchádzačov prehodnocovaných a  pokutovaných.  
Mesto Nitra dostalo pokutu  5 miliónov €, mesto Stupava 3,5 milióna €. Na MsÚ bolo tri krát stretnutie 
s obmenou so starostami a primátormi miest. Je nás asi 14,ktorí sme boli postihnutí korekciou. Dnes takéto 
stretnutie bolo v Považskej Bystrici. Zvažujú sa ďalšie kroky. Čo je na tom dobré pre naše mesto je, že iba 
tri mestá na Slovensku z celkového počtu 36, boli riešené počas prebiehania prác. Projekt nie je dokončený 
a postihujú nás za niečo, čo sme nezavinili. Máme doklady, kde MŽP SR ako náš nadriadený orgán nám 
deklaroval pri podpísaní zmluvy správnosť všetkých predložených dokladov a máme písomný doklad 
o tom, že môžeme pristúpiť k podpísaniu zmluvy. Inak by mesto do toho nešlo.  Na poslednom stretnutí, 
ktoré bolo v Považskej Bystrici sa zvažujú cez právne kancelárie nejakou formou sa zjednotiť, vyvolať 
jednanie a zistiť, čo sa deje. Pred dvoma rokmi tam boli tí istí ľudia , ktorí nám podpísali, že môžeme robiť, 
tí istí ľudia po zmene vlády prišli a dali nám korekciu. Dodal ďalej, že je tam dosť veľká suma na 
banálnych veciach ako napr. u nás vraj nebolo doložené. Všetko, čo posielame do Bratislavy sú kópie, ktoré 
matrikárka overuje, origináli si ponechávame. Toto uvádzame aj do sprievodných listov. Tieto obce a mestá 
zvažujú možnosť podať žalobu na SR, pretože je to neadekvátne potrestanie. Hovorí sa, že Slovensko po 
tzv. nástenkových  tendroch je trestané tým, že celoplošne by malo vrátiť 7 %.  T. z., že  boli obce a mestá 
vytipované. Ostatné obce majú práce dokončené, mali vládne audity, mali 3 – 4 kontroly. Všetko mali 
v poriadku a teraz dostali korekcie. Každý odborne spôsobilý posudzovateľ  k tomu vraj pristupuje inak. 
Legislatívne nie je dané, ako sa má verejné obstarávanie robiť. Keď to posudzuje 10 ľudí, každý tam nájde 
niečo iné. Toto je informácia. Na budúci týždeň máme zasa stretnutie. Chceme,  aby  sa ZMOS zastal na 
MŽP SR. Nie ako mesto samé. Nemá silu. Ale viacerí. Malo by tam ísť 16 -20 zástupcov obcí a miest, 
ktoré boli postihnuté. Cítime, že je na nás krivda. A nie sme sami“. 



Ing. Rea poznamenal, že na poslednom MsZ dostal od prednostky dokument, ktorý sa týkal celkových 
nákladov na BRO a korekcie. „ Je tu niekoľko vecí: vypracované žiadosti poskytnutých nenávratných 
finančných prostriedkov firmou Redox Lučenec. Tá istá firma zrejme vypracovala projektovú 
dokumentáciu. Zmluva z 29.4.2008 na sumu 2,1 milióna ešte SK a nenašiel som k tomu nikde žiadne 
uznesenie, v tom čase. Znamená to, že MsZ už v r. 2008 začalo netransparentne konať“. Požiadal, aby mu 
bolo poskytnuté takéto uznesenie, ak je. „ Potvrďte, že bolo rozhodnutie, keďže  zmluva na vypracovanie 
žiadosti a vypracovanie projektovej dotácie stála 2,1 milióna Sk. Prvé uznesenie je až z r. 2009. 29.4.2009 
bolo centrálne uznesenie, ktoré našiel. V októbri r. 2009 bolo uznesenie:  prijatie úveru,  recipročne, 
o ktorom hovoril. A teraz to neplatí. Povedali sme, že celková výška nákladov bude 5 % podielu , 
240.000,-€ a bude uznesenie MsZ. Z vlastných zdrojov 74.000,-€ a z úverových zdrojov 165.000,-€. 
Druhé uznesenie je, že bude z úverových zdrojov:  1.040.000,-€. Ktoré platí? Uviedol, že toto sú tie veci, 
o ktorom je MsZ viac menej zavádzané . Niekoľko posunov o časovej zmene projektu sú 4“. Spýtal sa, že  
kto z poslancov vie, kde sú tieto uznesenia, kde by sme žiadali o zmenu projektu? „Teraz tu plačeme, že 
sme dostali korekciu“.  Uviedol, že ani v zmluvách s firmou Bluetech, ktoré našiel,  sa nedá vybrať. MsZ 
schválilo zmluvu na 5,5 milióna € a už  ostatné veci, podpísanie zmlúv,  sa robili  inkognito. Mimo MsZ.  
MsZ materiály nedostalo, ani žiadne informácie. Citoval zmluvu. „ Zrejme mesto podpísalo s firmou 
Abnka z Ivanky pri Dunaji na sumu 11.000,-€ a oni nám to vybrali. Robili verejné výberové konanie. Je tu 
zmluva s firmou Eurodotácie vo výške 71.000,-€ externý manažment. Ďalej je tu zmluva na stavebný 
dozor na stavbe, vo výške 71.000€. O toto ide. Verejné obstarávanie sme robili my, ministerstvo nám 
nemalo čo schvaľovať, tobôž, že je nadriadený orgán. Žiadny nadriadený orgán“.  
Ing. Bagin reagoval, že je to zavádzanie. Všetky finančné hodnoty boli schvaľované. Stavebný dozor sa 
robí percentuálne z objemu. Sú tam limity. 
Ing. Rea povedal, že požaduje k tomu uznesenia. Nikde žiadne nenašiel. Prvý impulz je až v r. 2009 a v r. 
2008 boli zmluvy podpísané. 
Ing. Bagin uviedol, že mesto pripravuje podklady pre právnickú firmu, ktorá bude zastupovať mesto, aby 
mohli vypracovať analýzy. Aby zistili, do čoho sa ísť dá a do čoho nie. Prisľúbil, že vypracuje celú 
chronológiu, vrátane uznesení. 
Ing. Duvač k firme Eurodotácie uviedol, že projekty sa skladajú z vypracovania žiadosti, z vlastnej 
projektovej dokumentácie, dodávka stavebných prác, dodávka technologická. Taktiež stavebný dozor. 
Toto všetko je súčasť jedného projektu. Z celkovej čiastky je percentuálne vyčíslená čiastka na 
vypracovanie žiadosti projektu. Percentuálne na stavebno-technologický projekt na stavebné práce na 
technologické práce a na výkon stavebného dozoru. Prípadne autorského dozoru. Nie je to dielčie. Nie sú 
to sólo projekty. Uviedol, že  preto to vyjde na 5,5 milióna €. 
P. Chmelina reagoval na pripomienku Ing. Reu, že ministerstvo nemá žiadne právo hodnotiť verejné 
obstarávanie. Uviedol, že ministerstvo v tomto smere veľmi pochybilo, lebo jediný orgán, ktorý to môže 
kontrolovať je ÚVO ( Úrad pre verejné obstarávanie). Ministerstvo nemalo dávať žiadne stanovisko. Je to 
aj uvedené v zákone. Ministerstvo nemalo dávať žiadne stanovisko, ani trestať.   
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 10 tejto  zápisnice. 
 
MsZ Nemšová zobralo na vedomie informáciu o nezavedení ozdravného režimu v meste Nemšová. 
 
11. Informácia o možnosti odkúpenia budovy Zdravotného strediska na Ul. Odbojárov 
      Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Ing. Bagin k prerokovávanému bodu uviedol, že: „ Na prelome rokov 2010 -2011  sa postavila nová 
budova lekárne. Dvaja lekári sa presťahovali do novej budovy lekárne. Budova zdravotného strediska sa 
predala pred 5 – 6 r., vlastník sa zmenil 2 – 3 krát. Vlastník zachoval zdravotné stredisko. Uviedol, že 
jediné, čo urobil, bola oprava strechy a oprava kúrenia. Vlastník budovy neuhrádzal zálohové platby za 
dodanie elektrickej energie, plynu a vody. Mesto vyvolalo jednanie s vlastníkmi budovy. Budova, ktorá 
bola predaná za 4,8 milióna Sk,  nám  ponúkli  za 3,8 milióna Sk  v 24 splátkach, t. j. cca126.000,-Sk. 
Čiastku  by  malo mesto zaplatiť do dvoch rokov.  Uviedol, že k tejto problematike má list od vlastníkov. 
Po konzultáciách s lekármi, ktorí v budove zostali, MUDr. Marušincová, MUDr. Mikulčík a MUDr. 
Adamovič starší a mladší, uviedli, že  majú záujem priestory od mesta odkúpiť v takom stave, v akom sa 
nachádzajú. Cena za 1m2 vychádza približne 310,-€. MUDr. Petránska sa presťahovala do budovy na 
poschodie, ktoré kúpil MUDr. Rác. Nechce byť ovplyvňovaná terajšími majiteľmi. Aby nevznikli 
špekulácie. Je možnosť, že budovu odkúpi mesto a mesto priestory odpredá lekárom, ktorí tam budú 



chcieť ísť. Budova bola zriadená ako zdravotné stredisko, chceme, aby bola zachovaná. Na ďalšom MsZ 
budeme rokovať o tejto možnosti. Je tu mestský sonograf. Občania ho po dohode s lekárom môžu 
využívať bezplatne. Lekár, ktorý poskytoval sonograf, sa presťahoval a kúpil si vlastný sonograf. Tento 
spoplatnil. Pokiaľ má povolenie cez schvaľovacie komisie pri VÚC Trenčín, má na to právo“.   
A.Krchňávek sa spýtal, kde sa momentálne sonograf nachádza? MUDr. Dráb má svoj sonograf? Účtuje 
vysoké poplatky. 
Ing. Bagin odpovedal, že je v budove zdravotného strediska. Môže ho využívať napr. MUDr. Mikulčík. 
Ing. Bednáriková z dôvodu naliehavosti riešenia tohto problému a v záujme všetkých občanov, by bolo 
vhodné zvolať neplánované MsZ. Je tu riziko odpojenia z dodávky elektrickej energie. Môžu sa tým 
spôsobiť obrovské škody.  
Ing. Bagin reagoval, že je to na poslancoch MsZ, kedy by neplánované MsZ bolo. Uviedol, že s právnym 
zástupcom je dohodnuté, že vystaví potvrdenie, aj keď budova nie je písaná na mesto. Tí lekári, ktorí sú 
v budove, môžu mať na seba prepísané meranie, alebo na jedného z nich. Aby za spotrebu energií platili 
priamo dodávateľom. Dodal, že platby lekárov končia nevedno kde. Je v súčasnosti problém v prípade, že 
sú odpojení od dodania energií z dôvodu neuhrádzania zálohových platieb. Problém odpojenia od dodávky 
elektrickej energie  je riešený cez riaditeľa ZsE. 
Ing. Bednáriková uviedla, že nájomné lekári nemajú kam posielať. Naposledy zaplatili za mesiac 
september. 
Ing. Bagin uviedol, že táto problematika by mohla byť riešená na MsZ dňa 12.12.2012, keď sa prihlásia 
lekári, ktorí by chceli priestory odkúpiť. Aby mohli začať s prerábaním. Pripravme vhodné uznesenie. 
V budove lekárne sú traja lekári, ktorí majú málo priestoru. Ďalej uviedol, že v prípade, že dostane mandát 
od MsZ, budú oslovení lekári, ktorí v budove zdravotného strediska sú. Neskôr aj lekárov MUDr. 
Miščíkovú,  MUDr. Krutekovú a MUDr. Hammerovú. Uviedol, že sú sťažnosti zo strany pacientov, že 
v prípade, že MUDr. Miščíková operuje, nechá pacientov čakať vonku pred budovou. Ponúkli by sa jej 
priestory, ktoré zostanú voľné. 
S. Husár sa spýtal, že aké je finančné krytie, keďže je splatnosť dva roky a ako vedenie mesta uvádza, že 
mesto je v takej finančnej situácii, v akej je? 
Ing. Bagin reagoval, že sa musí nájsť niečo, aby sme im to mohli predať bez toho, aby to navyšovali. 
Priamym predajom. Keď to budú chcieť lekári, ktorí sú v budove dlhé roky.  
S. Husár dodal, že pokým to mesto za dva roky vyplatí. 
Ing. Bagin uviedol, že v prípade, že dostane mandát MsZ, platba by bola hneď vyplatená. Spraviť 
s lekármi zmluvu. Keď to lekári kúpia, platiť splátky s tým.  
Ing. Rea  uviedol, že v prípade, že mesto budovu kúpi, musí absolvovať verejné obstarávanie, aby budovu 
verejnou súťažou predalo. Mesto v tom bude, aby zabezpečilo podmienku, že tam bude zdravotné 
stredisko. Dodal, že nech si priestory lekári kúpia priamo. Treba sa problematike podrobne venovať a 
kompletne pripraviť materiál. Je v platnosti zákon, v ktorom sa hovorí, že nad 40.000,-€ musí byť 
vyhlásená verejná súťaž. 
Ing. Bagin poznamenal, že budovu lekárom nechcú na priamo predať. Rokoval s právnikom. Je to 
nebezpečné, že budovu môže kúpiť niekto iný. Mesto chce, aby zdravotné stredisko zostalo zachované. 
Dodal, že očakáva zo strany poslancov návrhy. 
Ing. Rea  navrhol, aby MsZ prijalo uznesenie, ktorým MsZ splnomocňuje primátora mesta, aby 
sprostredkoval prevod nehnuteľnosti, v prospech týchto lekárov. 
J. Gabriš reagoval, že čo v prípade, že nebudú súhlasiť? Potom to nekúpime? 
Ing. Bagin odpovedal, že priestory chcú kúpiť. 
J. Gabriš sa spýtal, či chcú priestory kúpiť aj MUDr. Dráb a MUDr. Škunta? 
Ing. Bagin odpovedal, že títo lekári o predaji nevedia. Myslí si, že MUDr. Škunta prejaví záujem. Dodal, 
že mesto bude len garant. 
MUDr. Daňo reagoval, že je problém dvoch ambulancií. Po MUDr. Drábovi a MUDr. Škuntovi. Pokiaľ 
nebudú reagovať na ponuku, tak možno firma, ktorá to predáva, bude mať záujem predať to celé. Pokiaľ 
nebude záujemca, bude problém. Jedine, že by do toho vstúpilo mesto a odkúpilo tieto dve ambulancie. 
Ale už by bol predaj o inom. 
Ing. Bagin poznamenal, že lekári musia dať písomné vyjadrenie, či majú o kúpu záujem, alebo nie. 
MUDr. Daňo uviedol, že podmienky sú jasné, lekári vedia, do čoho idú. K problematike sonografu 
uviedol, že: Je veľmi trápne, keď občania Horného Srnia za sonografiu u  mňa neplatia a občania 
Nemšovej u MUDr. Drába sú spoplatňovaní. Je treba dobre pozrieť dikciu zákona, čo sa týka 
diagnostických úkonov. MUDr. Dráb môže spoplatňovať sonografiu, pokiaľ ju robí na žiadosť pacienta 



a po dohode s pacientom. Pacient musí byť upovedomený aj o inej možnosti financovania. Z fondov 
verejného zdravotníctva. T. z. , že mu musí ponúknuť štátne zdravotné zariadenie, kde bude mať túto 
službu poskytnutú bezplatne a týmto sa má argumentovať. On ju musí ponúknuť svojmu pacientovi tak, 
aby bola bezodplatne, t. z. v Trenčíne, v Ilave príp. v Dubnici nad Váhom. Tam, kde sa to robí na 
poisťovňu. A len v tom prípade, že pacient nebude na toto reflektovať, potom mu túto službu poskytne 
u seba a aj ju spoplatní. Inak nie. Je dobré, že si sonograf kúpil a poskytuje túto službu, ale nemal by 
pacientov tlačiť ku stene. Mal by im povedať, že majú aj inú možnosť, kde môžu ísť na vyšetrenie a tam 
to budú mať urobené na poisťovňu“. 
Ing. Bagin reagoval, že bude navštevovať lekárov. 
 
MsZ Nemšová jednohlasne splnomocnilo primátora mesta k sprostredkovaniu odkúpenia budovy 
zdravotného strediska na Ul. Odbojárov od súčasného vlastníka pre potreby a existenciu odborných 
ambulancií,  ktoré v budove v súčasnosti pôsobia. 
 
12.  Návrh plánu zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2013     
       Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová predložila navrhnuté termíny zasadnutí MsZ, začiatok rokovania a miesto  na rok 2013 spolu 
s návrhom programu rokovaní. Uviedla, že navrhovaný termín MsZ v mesiaci marec je neskorý 
z legislatívneho hľadiska pre hlavnú kontrolórku. Navrhuje preto zmeniť termín na 6. februára. Zasadnutia 
mestského zastupiteľstva sa budú uskutočňovať v uvedených dňoch a v prípade aktuálnych potrieb mesta  
budú zvolané mimo tohto plánu. Aj v r. 2012 takéto MsZ boli. Dodala, že pri návrhu termínov sme 
rešpektovali sviatky a prázdniny, aby sme mali možnosť pripraviť materiály a  taktiež legislatívne 
záležitosti. Uviedla, že prerokovávaný bod je predložený na dnešné rokovanie MsZ z dôvodu, že budúce 
MsZ bude mať bohatý program. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 11 tejto  zápisnice. 
 
MsZ Nemšová 12 hlasmi schválilo  plán zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2013  s miestom konania 
v Nemšovej ako aj v m. č. Kľúčové a Trenčianska Závada.   
 
13.  Diskusia 
 
E. Vavrušová sa informovala, či bolo zo strany mesta niečo podniknuté  vo veci prechodu pre chodcov pri 
zastávke v m. č. Kľúčové. 
Ing. Bagin odpovedal, že k tejto záležitosti potrebujú súhlas príslušného dopravného inšpektorátu. Cestári 
dali prísľub, že pri vykonávaní prác v našom meste, prechod nastriekajú v budúcom roku. Tento rok sa 
práce nestihnú, začína zimná uzávera. Na podnet p. poslankyne vo veci čistenia komunikácií uviedol, že 
bola uzatvorená dlhodobá zmluva medzi PD Vlára Nemšová, aj keď nefungujú, ktoré znečistil cukrovar 
vývozom kalov. Podľa vyjadrenia agronómky, chce dať vypracovať rozbor a ukončiť s nimi zmluvu. Pri 
poslednom vývoze bola prítomná aj polícia. Osobne boli na bývalej PD Vlára Nemšová. 
P. Chmelina reagoval, že PD Vlára Nemšová funguje, je tam predseda. 
Ing. Bagin dodal, že nebolo nikoho zodpovedného, keď bolo treba čistiť komunikáciu. 
E. Vavrušová sa spýtala, či má cukrovar uzatvorenú zmluvu s PD Vlára Nemšová?  
Ing. Bagin odpovedal, že áno. 
E. Vavrušová poznamenala, že PD Vlára Nemšová je teda vlastníkom pozemku. Myslela si, že je to 
vlastníctvo SBUL. Nájomca sa musí pýtať vlastníka, nemôžu si tam robiť čo chcú. Chodia tam autá aj v 
noci. 
Ing. Bagin uviedol, že to volajú “náhradná rekultivácia”.  
J. Gabriš dodal,že podľa toho, aká je nájomná zmluva medzi SBUL a PD Vlára Nemšová. 
E. Vavrušová vyjadrila poďakovanie. Myslela, že sa to berie na ľahkú váhu.  
Ing. Bagin na margo fungovania PD Vlára Nemšová uviedol, že nám postavili bytovku, kde máme 
reklamácie a na písomnosti nám neodpovedajú. 
 
 
 
 



14. Záver 
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval 
všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 
 
 
 
 
Ing. František Bagin       Ing. Iveta Jurisová 
   primátor  mesta                    prednostka úradu 
 
 
 
Overovatelia:  Anton Krchňávek 
            Stanislav Husár 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 
 


