
 1

Z á p i s n i c a 
z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 19. novembra 2014 o 17.00 hodine 

v zasadačke Kultúrneho centra, Ul. SNP č. 1, Nemšová,  na  poschodí. 
 
  
     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. Ospravedlnení poslanci MUDr. Peter Daňo, Anton Krchňávek, Ján Gabriš, Mgr. Anna 
Gajdošová. Neospravedlnený Ing. Jozef Rea. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne 
s materiálmi. Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení poslanci Ing. Stanislav Gabriš a František 
Begáň. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková, za skrutátorky určil primátor mesta Mgr. 
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. Moravčík navrhol z programu rokovania stiahnuť body 8, 9 a 10 z dôvodu, aby o týchto záležitostiach 
rokovali novozvolení poslanci MsZ, pretože sa týkajú financovania r. 2015 -2017. 
Primátor mesta dal hlasovať jednotlivo za každý navrhnutý bod. Po hlasovaní poslancov MsZ bol program 
upravený tak, že bod programu č. 8 bol z rokovania MsZ stiahnutý. 
 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného programu. 
 
1.  Voľba návrhovej komisie 
  
     Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnutí a schválení 6  hlasmi Ing. Zita Bednáriková a Ing. 
Norbert Moravčík. Ing. Bednáriková a Ing. Moravčík sa hlasovania zdržali. 
 
2.  Kontrola plnenia uznesení 
     Predkladala: Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka 
 
Ing. Papierniková, hlavná kontrolórka, predložila kontrolu plnenia uznesení z 33. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Nemšovej zo dňa 17.09.2014: č. 427, č. 428, č. 429, č. 431, č. 432, č. 433, č. 435, č. 436, č. 
437, č. 438, č. 439, č. 440, č. 442, č. 443, č. 444, č. 445, č. 446,  kontrolu plnenia uznesení zo dňa 25.06.2014: 
uznesenie č. 402, č. 403, č. 406, kontrolu plnenia uznesení z MsZ zo dňa  23.04.2014: uznesenie č. 380, 
kontrolu uznesenia z 28. zasadnutia MsZ zo dňa 12.02.2014: uznesenie č. 366, kontrola plnenia uznesení z 27. 
zasadnutia MsZ zo dňa 11.12.2013: uznesenie č. 351, č. 352, kontrolu uznesení z 25. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva dňa 18.09.2013, č. 299, kontrolu uznesení z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 
24.04.2013: uznesenie č. 253, č. 255, kontrolu uznesenia č. 193 zo 17. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva  
zo dňa 26.09.2012,  kontrolu uznesenia č. 181 zo 16. zasadnutia MsZ konaného dňa 22.06.2012, kontrolu 
plnenia uznesenia zo 14. zasadnutia MsZ dňa 16.05.2012: uznesenie č. 163, kontrolu plnenia uznesenia č. 66 
zo 7. zasadnutia MsZ dňa 28.09.2011 a kontrolu uznesenia č. 24 zo zasadnutia MsZ dňa 27.04.2011.  
Správa ku kontrole plnenia uznesení je prílohou č. 1 tejto zápisnice. 
E. Vavrušová sa spýtala na rozšírenie cintorína v m. č. Kľúčové, či mesto Nemšová oslovilo aj susedných 
vlastníkov pozemkov. Občania sa na túto problematiku informujú.  
Ing. Bagin odpovedal, že všetky pozemky v okolí cintorína patria SPF. Cintorín sa bude rozširovať smerom 
dozadu. Uviedol, že občanov m. č. Kľúčové oslovovali pravdepodobne v súvislosti so spracovaním projektu 
na  vybudovanie cyklotrasy medzi m. č. Ľuborča a m. č. Kľúčové. 
 
MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie správu ku kontrole plnenia uznesení.  
 
3.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2015 
     Predkladala: Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka 
 
Ing. Papierniková, hlavná kontrolórka predložila na rokovaní MsZ Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015. 
Tento je zameraný predovšetkým na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení 
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s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Nemšová. Plánované kontroly: kontrola hospodárenia 
v rozpočtových organizáciách zriadených mestom - ZŠ, MŠ, ZUŠ Nemšová – vybrané oblasti, kontrola 
hospodárenia v príspevkovej organizácii zriadenej mestom – VPS m.p.o. Nemšová – vybrané oblasti, kontrola 
vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole v znení neskorších predpisov v meste Nemšová ako i organizáciách zriadených mestom, kontrola 
dotácií poskytovaných z rozpočtu mesta Nemšová v roku 2014, kontrola plnenia rozpočtu mesta Nemšová, 
vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu mesta Nemšová za rok 2014 v zmysle §18 f zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a priebežné kontroly. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2015. 
 
4. Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.09.2014 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 

Ing. Savková uviedla, že k 30.09.2014 sa bežné príjmy naplnili vo výške 2.664.009,91 €, čo je plnenie na 
77,43 %. Kapitálové príjmy sa naplnili vo výške 167.585,49 €, čo je plnenie na 65,32 %. V rámci príjmových 
finančných operácií mesto k 30.09.2014 vykazuje príjmy vo výške 244.110,30 €, čo je plnenie na 100,00 %. 
V rámci príjmových finančných operácií je zahrnutý príjem úveru na úhradu 2. časti korekcie za realizáciu 
projektu Regionálne centrum BRO v Nemšovej a posilnenie príjmov roku 2014 v rámci prevodu zo 
záverečného účtu 2013. Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová sa k 30.09.2014 naplnili vo výške 
3.075.705,70 €m čo je plnenie na 78,07 %. Bežné výdavky boli k 30.09.2014 čerpané vo výške 2.443.241,97 
€, čo je plnenie na 76,45 %, kapitálové výdavky boli k 30.09.2014 čerpané vo výške 146.227, 54 €, čo je 
plnenie na 49,61 %. V rámci výdavkových finančných operácií boli realizované splátky úverov v celkovej 
výške 370.808,49 €, čo je plnenie na 82,27 %. Celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová sa k 30.09.2014 
čerpali vo výške 2.960.278,00 €, čo je plnenie na 75,11 %. V rámci plnenia príjmovej časti je najdôležitejšia 
položka podielová daň zo štátneho rozpočtu, tu je plnenie na 74,96 %. V rámci príjmov, ktoré očakávame ešte 
do konca roka sú to príjmy zo zúčtovania zo žiadosti o platbu za cyklotrasy I. a II. etapa a dotácia na 
kanalizáciu Nemšová vo výške 40.000,-€, cyklotrasy vo výške 15.000,-€ a 23.000,-€. V prípade cyklotrasy 
príjmy boli narozpočtované vo výške 23.000,-€, vzhľadom k tomu, že DPH nám riadiaci orgán preplatí až 
v budúcom roku, možeme tu zaznamenať výpadok tohto príjmu. Stav finančných prostriedkov na účtoch 
mesta Nemšová k 30.09.2014 bol vo výške 150.501,38 €. Všetky faktúry, ktoré boli doručené na mestský 
úrad, boli uhradené. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto  zápisnice. 
Ing. Bednáriková uviedla, že plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.09.2014 bolo podrobne prerokované na 
finančnej komisii a táto ju odporučila zobrať na vedomie.  
 
MsZ Nemšová zobralo na vedomie plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.09.2014.  
 
5. Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2014 a plnenie finančného plánu VPS, m. p. o.  
    Nemšová k 30.09.2014 
   Predkladala: Katarína Strečanská, ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
 
K. Strečanská informovala, že príjmy na hlavnej činnosti boli ku dňu 30.09.2014 naplnené vo výške 237.101,-
€, čo je plnenie na 73 %. Výdaje na hlavnej činnosti boli naplnené vo výške 231.265,-€, čo je plnenie na 71 
%. VPS, m. p.o. vykazuje na hlavnej činnosti zisk vo výške 5.836,-€. Na podnikateľskej činnosti VPS, m. p. 
o. vykazuje zisk vo výške 1.346,-€. Je predpoklad, že hospodársky výsledok ku koncu roka by mal byť 
priaznivý. VPS-ku ešte čaká zimná údržba. Tu nie je žiadne plnenie. Materiál bol prerokovaný na finančnej 
komisii, ktorá ho zobrala na vedomie. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto  zápisnice. 
 
MsZ zobralo na vedomie plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2014 plnenie finančného plánu 
VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2014.  
 
6. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2014 – RO č. 9 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
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Ing. Savková uviedla, že na základe žiadosti Katolíckej spojenej školy v Nemšovej, Rímskokatolíckej cirkvi 
Biskupstvo Nitra a Diecézny školský úrad o navýšenie dotácie pre MŠ sv. Gabriela o čiastku 5.840,-€ predkladá 
návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2014 –RO č. 9. Predmetom zmeny je zvýšenie rozpočtu. 
V tomto štádiu sa ťažko hľadali zdroje, pretože bolo realizované RO č. 8.  Finančná komisia sa veľmi podrobne 
zaoberala touto žiadosťou a doporučila, aby bol rozpočet zvýšený o čiastku 5.000,-€, resp. , že máme hľadať 
ďalšie zdroje. Túto finančnú čiastku vieme vykryť tak, že znížime príspevok pre VPS, m. p. o. Nemšová o čiastku 
2.500,-€. Tieto financie boli určené na zimnú údržbu komunikácií, ktorá mala prebiehať ešte začiatkom roka. 
Tieto finančné prostriedky sa ušetrili. Druhá časť vo výške 2.500,-€ by bola z čiastky, ktorá je určená na 
vypracovanie webovej stránky mesta, ktorú mestský úrad dopracuje a zaradí do výdavkov v budúcom roku. 
Rozpočet sa po navrhovanej zmene nemení, zostáva vyrovnaný vo výške 3.949.360,30 €.  
Ing. Jurisová podala informáciu z komisie školstva, kde riaditeľ KSŠ odpovedal na otázku členov komisie o počte 
detí, že do MŠ chodia deti nielen z Nemšovej. Je ich 10. KSŠ Nemšová je zriadená aj pre takéto deti. Po skončení 
MŠ pôjdu na KSŠ.  Jedná sa o deti, ktoré nie všetky sú z Nemšovej. Dodala, že mesto peniaze z podielových daní 
na tieto deti nedostalo, lebo to nebolo k 15.09. Financie musia byť z iných zdrojov. Od konca júla je 
spracovávaná webová stránka mesta spol. BSC Line. Spoločnosť vykonala určité práce. Z jej strany je prísľub, že 
do konca roka budú práce ukončené. Na budúci rok bude treba dať výdavky do rozpočtu na úhradu faktúr. 
K financiám z rozpočtu VPS, m. p.o. uviedla, že táto organizácia má nízke plnenie na zimnej údržbe a tým je 
vytvorená rezerva, ktorú VPS, m. p. o. nemusí použiť. Bližšie vysvetlí vedúci VPS, m. p. o. Dodala, že riaditeľ 
KSŠ Nemšová uviedol, že aj keď nedostane požadované čiastku vo výške 5.840,-€, so  sumou 5.000,-€ vie vyjsť.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto  zápisnice. 
 
MsZ Nemšová 6 hlasmi schválilo zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2014 – RO č. 9.  P. Chmelina  a S. 
Husár sa hlasovania zdržali. 
 
7. Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2014 – RO č. 2 
    Predkladala: Katarína Strečanská, ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
 
K. Strečanská uviedla, že pri návrhu na zmenu rozpočtu vychádzali z plnenia k 30.09.2014 a z 
predpokladaných výdavkov na rok 2014. V návrhu upravujú iba položky, ktoré majú prekročené: verejnú 
zeleň navyšujú o sumu 400,- €, ponižuje sa zimná údržba o 2.500,-€. Na podprogram rozvoj obcí povyšujú 
o sumu 400,-€, na verejnom osvetlení sa ponižuje rozpočet o sumu 2.300,-€ a cintorínske a pohrebné služby 
sa navyšujú o čiastku 1.500,-€. VPS, m. p. o. celkovo ponižujú príjmy a výdaje o čiastku 2.500,-€. Rozpočet 
po zmene na príjmovej a výdajovej časti bude vo výške 323.100,-€.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto  zápisnice. 
Ing. Duvač sa informoval, že ako to vyzerá s finančnou rezervou na VPS-ke, čo sa týka zimnej údržby, keďže 
im financie boli odňaté. Môže sa stať, že bude veľa snehu, vráti VPS –ke niekto peniaze? 
Mgr. Palička reagoval, že VPS – ka bude v mínuse. Peniaze im už nikto nevráti. 
S. Husár sa informoval, či v januári r. 2015, keď mesto dostane podielové dane, či sa budú dať peniaze 
pretransformovať naspäť.  
K. Strečanská reagovala, že zmena rozpočtu je k 31.12.2014. 
Ing. Jurisová dodala, že peniaze na deti v MŠ sv. Gabriela prídu k 1.1.2015 v podielových daniach. Tá bude 
na 10 detí vyššia; 10 detí bude napočítaných. 
S Husár ďalej reagoval, či sa dá v plnej hodnote podielová daň plus 5.000,-€. Čiže je to niečo navyše, čo deti 
v MŠ budú mať. Budú mať viac.  
Ing. Jurisová dodala, že od 1.1. už financie dostaneme. 
F. Begáň upresnil, že od 1.9. je MŠ otvorená. Do konca decembra majú problém s financovaním. V r. 2015 už 
peniaze na tie deti majú. 
Ing. Jurisová upresnila, že tieto deti majú čiastku 5.000,- € navyše z rozpočtu mesta, nie z podielových daní. 
Ing. Duvač sa informoval, že keď boli peniaze VPS-ke zobraté na „ niečo“, čo v prípade, že bude intenzívne 
snežiť? Čo sa bude potom diať. Aby nevznikli problémy v prípade, že sa nebude robiť zimná údržba. 
Ing. Jurisová reagovala, že v prípade, že bude snežiť, vedúci VPS-ky zabezpečí odhŕňanie snehu. V r. 2015 sa 
VPS-ke môže navýšiť rozpočet. Aj o tie peniaze, ktoré nevyčerpal. 
Ing. Duvač sa ďalej informoval, že podielové dane prídu k 1.1. už na to, čo má MŠ navýšené. Napr. v auguste 
v r. 2015 si otvoria ďalšiu triedu. Peniaze im nebudú stačiť. Kto im tie peniaze zasa dá? 
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Ing. Jurisová odpovedala, že každý riaditeľ školy, keď chce navýšiť počet detí v triede, musí požiadať 
zriaďovateľa, či mu dovolí navýšiť počet detí v triede. Napr. riaditeľka MŠ na ul. Odbojárov, keď by chcela 
navýšiť jednu triedu, tak by musela požiadať zriaďovateľa – mesto Nemšová, či jej dá peniaze napr. na 4 
mesiace. Zriaďovateľom KSŠ je Biskupský úrad Nitra.  
Ing. Duvač poznamenal, že chcel len povedať, že niekomu sa peniaze berú, lebo sa počíta s tým, že nebude 
snežiť. 
Mgr. Palička reagoval, že keď by on chcel otvoriť nejakú školu, tak k 1.9. a nie k 1.11.  
P. Chmelina dodal, že niekto zriadi triedu a pýta peniaze. 
Ing. Jurisová uviedla, že ZŠ by sa musela pýtať mesta Nemšová, či môže k 1.9. otvoriť triedu a či jej 
zriaďovateľ na to dá peniaze. Rozdiel je v tom, že KSŠ zriadila triedu, až potom pýtala peniaze. 
P. Chmelina reagoval, že do CVČ chodia deti nielen z Nemšovej, ale peniaze dáme len na deti z Nemšovej. 
Tu dávame peniaze na cudzie deti. 
Ing. Jurisová poznamenala, že je to takto v školstve nastavené. Do našej školy a do jedálne chodia aj cudzie 
deti. Na tie deti peniaze dostávame. Jedine v CVČ dostávame peniaze na žiakov, ktorí majú trvalý pobyt 
v Nemšovej.  
Mgr. Mazanovská, riaditeľka ZŠ dodala, že keď oni zriadili triedu nie k 1.9. ale neskôr, museli si túto 
zafinancovať sami.   
Ing. Duvač reagoval, že do budúcna je potrebné tieto fakty dávať do dôvodovej správy. 
Ing. Bednáriková uviedla, že komisia prihliadala na sociálny aspekt. Brali do úvahy to, že do KSŠ chodia 
postihnuté deti. 
Ing. Duvač upresnil, že nemá nič proti deťom, len chce, aby to bolo otvorenejšie povedané. Zo ZŠ si musí 
riaditeľka pýtať súhlas a z KSŠ nie. Podobne to bolo s financovaním MŠ pri jej zriaďovaní.  
 
MsZ v Nemšovej  8 hlasmi schválilo zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2014 – RO č. 2. 
 
8. Návrh VZN č. ... /2014 o miestnych daniach 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
 
Ing. Savková uviedla, že dôvodom pre vypracovanie návrhu VZN o miestnych daniach je  zákon číslo 
268/2014 Z.z. ktorým sa novelizuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov účinný od 
15. októbra 2014. V predkladanom návrhu VZN boli zapracované tieto zmeny: pri dani z pozemkov sa dopĺňa 
v § 3 Daň z pozemkov v odseku 1. základ dane dopĺňajú pozemky, na ktorým sa nachádzajú  transformačné 
stanice a predajné stánky slúžiace k predaju tovaru. Pri predmete dane zo stavieb v § 5 sa dopĺňajú stavby, 
ktoré sú  „ukotvené pilótmi“. Ďalej novela zákona upresňuje terminológiu v predmete dane zo stavieb takto: 
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu sa nahrádzajú novou 
terminológiou  a to na „chaty a stavby na individuálnu rekreáciu“. Stavby  garáží sa v novele zákona 
rozšpecifikovali na: samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, stavby hromadných garáží 
umiestnené pod zemou. Sadzba dane je navrhnutá v rámci tejto špecifikácie pôvodnou platnou sadzbou 0,321 
eura. V § 6  „druh stavby“ sa mení pri „stavby  na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre  
hlavnú stavbu“ a v § 8 „byt, nebytový priestor“ rozdelenie sadzieb z „jednotlivej časti  obce“ na „katastrálne 
územie“ z dôvodu presného vymedzenia pojmu v zákone, keďže doterajšie členenie by nebolo v súlade 
s novelou zákona. Jednotlivou časťou obce je územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 % daňovníkov 
dane z nehnuteľnosti danej obce a ktorá je ustanovená vo VZN. Jednotlivú časť obce môže tvoriť ulica, 
vzájomne susediace ulice alebo susediace parcely pozemkov. V doteraz platnom zákone nebola jednotlivá 
časť obce podmienená 5 % daňovníkov. Z tohto dôvodu je navrhnutá  zmena členenia z jednotlivej časti obce 
na katastrálne územia v meste. Ulica Nová Nemšová bola podľa doteraz platného členenia ako celistvá časť 
obce zaradená spolu s Tr. Závadou do rovnakej skupiny. Novelou zákona je zaradená podľa nového členenia v 
rámci k.ú. Nemšová. Pri prepočítaní výšky dane je rozdiel doteraz platnej  sadzby s navrhovanou,  pri 
zastavanej ploche 100 m2 1,40 € na rok. Z dôvodu dodržania prechodného ustanovenia platného VZN č. 
1/2014, ktorým sa dopĺňa VZN č. 9/2012 o miestnych daniach, bola upravená sadzba dane zo stavieb v k.ú. 
Trenčianska Závada z 0,0716 €/m2 na 0,0717 €/m2  a taktiež u dane z bytov v k.ú Kľúčové z 0,0849 €/m2 na 
0,0850 €/m2. Pri prepočítaní platnej sadzby dane s navrhovanou to znamená, že daň pri vybranom 
daňovníkovi je vyššia o 1 až 2 eurocenty. Rozdiel medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane zo stavieb je 
v roku 2014 vo  výške 39,98 násobku a navrhovanou zmenou sadzieb sa znižuje na 39,93 – násobok. Týmto je 
splnené ustanovenie § 104f, ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a  miestnom poplatku za 
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komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. Ostatné sadzby daní z pozemkov, bytov  a stavieb 
zostávajú v nezmenenej výške. V § 9 návrhu VZN - Oslobodenie od dane a zníženie dane sa nahrádzajú slová 
„občanov s ťažkým zdravotným postihnutím“ na „držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím“. Opätovne sa jedná o zmenu terminológie v novele zákona. V § 11 je zmena  v určení splátok 
platenia dane z nehnuteľností, ktorú zákon presne špecifikuje. V časti III. Daň za psa je tak ako pri dani 
z nehnuteľnosti zmena terminológie v § 12 odsek 1 c) a to z „občan“ na „držiteľ“ preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím.  V časti V. Daň za ubytovanie § 24, predmet dane, novela zákona  dopĺňa  
ubytovacie  zariadenia slúžiace na prechodné ubytovanie. Prílohou dôvodovej správy je  pripomienka k VZN 
č.../2014 o miestnych daniach Ing. Margity Breznickej, bytom Nemšová spolu so záznamom z vyhodnotenia 
pripomienky. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 7 tejto  zápisnice. 
Ing. Jurisová povedala, že návrh VZN je pripravený tak, že je v ňom zapracovaná len 1 pripomienka – stavby 
na sociálne účely. Uviedla, že je legislatívna zmena týkajúca sa katastra Nová Nemšová. Dane občanom 
bývajúcim v tejto lokalite narastú, ale nie výrazne. O 1 – 2 centy. Do r. 2024 sa rozpätie sadzieb musí 
znižovať. 
   
MsZ v Nemšovej 7 hlasmi schválilo VZN č.  5/2014 o miestnych daniach, ktorým sa ruší VZN č. 9/2012 
o miestnych daniach a VZN č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o miestnych daniach so  
zapracovaním  prijatej pripomienky. Ing. Moravčík sa zdržal hlasovania. 
 
9. Návrh VZN č. .../2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na  
    území mesta Nemšová  
   Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
 
Ing. Savková uviedla, že dôvodom vypracovania návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady je zákon č. 484/2013 Z.z. účinný od 1.1.2014 a  zákon č. 268/2014 Z.z. účinný od 
15.10.2014, 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. Touto novelizáciou zákona sa 
upravuje nasledovné: v II. časti – Základné pojmy sa upresnila definícia poplatku (platí za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Nemšová, okrem elektroodpadov, použitých batérií 
a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného 
odpadu). V IV. časti – Určenie poplatku:  môže poplatník vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím mesta 
určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky. Táto možnosť je v zákone č. 
582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 15.10.2014. V IV. časti – Určenie poplatku  sa výška sadzby 
poplatku za KO a DSO pre fyzické osoby neupravuje, zostáva na úrovni roka 2014 vo výške 0,04 eur za 
osobu a deň (výška je rovnaká od r. 2008) .  Najpodstatnejšou zmenou  je zmena spôsobu výpočtu poplatku za 
KO a DSO a zavedenie koeficientu pri  poplatníkoch v zmysle § 77 ods. 2 písm. b/,c/ Z. č. 582/2004 - 
právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia. Sadzba poplatku pre právnické osoby a fyzické osoby 
podnikateľov sa určuje jednotnou sadzbou vo výške  0,109 eur  za jedného zamestnanca a deň (v platnej VZN 
č. 10/2012 boli určené sadzby podľa predmetu podnikateľskej činnosti vo výške 0,012 eur , 0,066 eur, 0,126 
eur, 0,096 eur a 0,12 eur) V zmysle  § 79  ods. 2 písm. b) sa poplatok  určí ako súčin sadzby poplatku (S), 
počtu kalendárnych dní (PD) a ukazovateľa produkcie (UP). Pričom ukazovateľ produkcie komunálnych 
odpadov je súčin  priemerného počtu zamestnancov (Z) a u reštauračných a kaviarenských alebo iných 
pohostinských služieb aj počet miest určených na poskytovanie služby a stanoveného koeficientu (K). Vzorec 
výpočtu poplatku je nasledovný:   výška poplatku  =  S x PD x UP ; UP  =  Z x K . Stanovenie koeficientu (K) 
pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov navrhujeme nasledovne: reštaurácie a pohostinské 
zariadenia – koeficient  0,15; priemysel, poľnohospodárstvo a výrobné podniky  – koeficient  0,61; zdravotné 
zariadenia  - koeficient 0,61; sociálne služby – koeficient 0,90; školy a školské zariadenia – koeficient 0,61; 
veľkosklady – koeficient 1; obchodné jednotky bez zamestnancov – koeficient  1; obchodné jednotky s viac 
ako 1 zamestnancom – koeficient 0,90; drobné prevádzky, služby a úrady  – koeficient 0,61; vojenské 
zariadenia  - koeficient 0,61; banky – koeficient  0,61. Koeficient ustanovený mestom nesmie mať vyššiu 
hodnotu ako 1. Zmenou VZN sa mení spôsob výpočtu tohto poplatku pre PO a FO podnikateľov a preto 
sadzba poplatku  0,109 eur bola stanovená v tejto výške práve z dôvodu, aby poplatok bol zachovaný a 
 pri niektorých prevádzkach  zmenený minimálne v závislosti od počtu zamestnancov. Napríklad v prevádzke 
za 1 zamestnanca je navýšenie v rozmedzí od 0,18 eur do 0,77 eur. Predpokladaný rozdiel v príjmoch za PO 
a FO podnikateľov v r. 2015 bude  - 826,13 eur. Tento rozdiel spôsobuje výpadok poplatku od Lidl SR v.o.s. 
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Nemšová, ktorej sa celkový poplatok zníži o 1285,53 eur.  Ostatné PO a FO podnikatelia budú v r. 2015 platiť 
poplatok zvýšený max. o 66,71 eur. Tieto odhady vychádzajú z údajov v r. 2014. V V. časti  - Vrátenie, 
zníženie a odpustenie poplatku sa v zmysle § 82 Z.č.582/2004  výška poplatku pri odpustení a znížení sa 
stanovuje v %-uálnom vyjadrení nasledovne:  mesto odpustí poplatok vo výške 100% z poplatku domácnosti 
– rodine, ktorá má viac ako 3 deti za každé ďalšie nezaopatrené dieťa;   50% zo základnej sadzby študentovi 
denného štúdia študujúceho mimo trvalého pobytu, pričom musí zníženie zdokladovať hodnovernými 
dokladmi, čo sa týka ostatných žiadostí, pri tých sa bude postupovať podľa predložených dokladov 
preukazujúcich  neprítomnosť osoby na území mesta. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 8 tejto  
zápisnice. 
Ing. Duvač sa informoval na prognózu vývozcu komunálneho odpadu, prípadný nárast cien v r. 2015 
 a do budúcna. 
Ing. Savková odpovedala, keďže hlavnú zložku ceny tvoria PHM, spoločnosť spätne 3 – 5 r. dozadu  
vždy argumentovala zvýšením cien za PHM. Mesto Nemšová má stabilné ceny. Nemáme avizované  
žiadne zvýšenie. 
Ing. Gabriš, zástupca primátora doplnil, že na základe rokovania so spol. Marius Pedersen v priebehu roka 
otvoria skládku Luštek. Spoločnosť nechce riešiť zvyšovanie. Bude sa budovať cestný obchvat. Smeti budeme 
cca 20 r. vyvážať bližšie – na Luštek. 
Ing. Duvač sa informoval len preto, lebo poplatky za opdad teraz znižujeme a čo by bolo v prípade nárastu 
cien. 
Ing. Jurisová dodala, že spol. Marius Pedersen tvrdila, že ceny by nemali rásť. Môže sa stať, že nám 
v priebehu roka oznámia, že ceny za vývoz odpadu navyšujú. Dnes nám komunálny odpad vyvážajú ďalej ako 
vyvážali pred 4 rokmi, lebo skládka TKO v Dubnici nad Váhom je uzavretá. Tým, že bude skládka otvorená, 
cena by nemali dôvod meniť. 
Ing. Savková dodala, že v rozpočte v časti príjmy za komunálny odpad mesto nepredpokladá, že by bol tento 
nižší. Uviedla, že vznikli nové prevádzky, ktoré sú producentmi odpadu. Narastie množstvo odpadu, ale 
náklady na PHM sú rovnaké.  
 
MsZ v Nemšovej 7 hlasmi schválilo VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území mesta Nemšová. Ing. Moravčík sa zdržal hlasovania. 
 
10. Majetkové záležitosti: 
     10. 1 Prenájom nebytového priestoru v Kultúrnom dome v Trenčianskej Závade ... Janka Švítelová 
     10. 2 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na ulici Moravskej  (záhradky a pozemky  
              pod garážami) 
      Predkladal: Ing. Stanislav Gabriš, zástupca primátora  
      10. 3 Základné  imanie obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o., so sídlom  
               Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová, IČO 36 315 109  
      Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
K bodu 10.1 Ing. Gabriš uviedol že nebytový priestor v Kultúrnom dome v Trenčianskej Závade, na prízemí 
o ploche 36 m² využívaný na rýchle občerstvenie sa dlhodobo využíva ako zariadenie rýchleho občerstvenia. 
Ostatným nájomníkom bol Rastislav Gabriš, bytom Dubnica nad Váhom, s ktorým bola uzatvorená nájomná 
zmluva k 01.06.2014. Podnikateľskú obchodnú činnosť vykonával v prenajatých nebytových priestoroch aj so 
svojou družkou Jankou Švítelovou. Nakoľko p. Gabriš náhle zomrel a p.Švítelová má záujem pokračovať 
v podnikateľskej obchodnej činnosti v týchto priestoroch, mesto nemá iný zámer využitia týchto priestorov. 
Pri vyhlásenom zámere o prenájom týchto priestorov podľa § 9a ods. 1 písm. c/  nebol iný záujemca 
o prenájom a pri zohľadnení ľudského faktora, sa nebytový priestor v Kultúrnom dome v Tren. Závade 
prenajíma p. Švítelovej. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 9 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej  8 hlasmi schválilo prenájom nebytového priestoru v Kultúrnom dome na ul. Kúty 
v Trenčianskej Závade, súp. č. 1458 (NP na prízemí o ploche 36 m² využívaný na rýchle občerstvenie), k.ú. 
Trenčianska Závada, LV 1 ( vlastníctvo v 1/1-ine Mesto Nemšová ) Janke Švítelovej,  bytom Nemšová, 
obchodné meno : Janka Švítelová POHOSTINSTVO GABRIŠ, miesto podnikania:  Nemšová, za podmienok : 
cena nájmu ... 20,00 € / m² / rok, úhrada ceny služieb spojených s nájmom, doba neurčitá, účel nájmu ... 
obchodná činnosť podľa Osvedčenia o živnostenskom oprávnení č. OU-TN-0ZP1-2014/022965-2, č. 
živnostenského  registra 350-36498, stavebné, príp. iné úpravy NP a pozemku... len s písomným súhlasom 
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prenajímateľa a na náklady nájomcu, skončenie nájmu ( okrem štandardného ukončenia nájmu ) : výpoveďou 
prenajímateľa, ak nájomca neuhradil nájomné do 3 mesiacov po termíne   splatnosti nájomného, keď nájomca 
vykonal na prenajatých nehnuteľnostiach úpravy, ktoré podstatným spôsobom obmedzujú jeho užívanie na 
účel, na ktorý bol pozemok prenajatý alebo zriadil na pozemku stavbu bez súhlasu prenajímateľa, ak sa mesto 
rozhodne prenajaté nehnuteľnosti využiť iným spôsobom.  
 
K bodu 10. 2 Ing. Gabriš uviedol, že mesto Nemšová je vlastníkom pozemkov na ul. Moravskej – pri 
obytných domoch. Časť z týchto pozemkov je užívaná najmä obyvateľmi uvedených bytoviek ako záhradky 
a časť ako pozemky pod garážami. Na užívané pozemky má mesto uzatvorené nájomné zmluvy z rokov 2011 
až 2013, celkovo je uzatvorených 21 nájomných zmlúv. Obyvatelia uvedených bytoviek mali viackrát záujem 
si pozemky majetkovoprávne vyporiadať. Podľa riešenia pozemkov na záhradky a garáže: každý záhradkár 
má umožnený rovnaký a riadny prístup na záhradku, zreálnila sa užívaná výmera pozemkov s nájomnou 
zmluvou a s údajmi na katastri, pozemky pod súčasnými garážami ostávajú zachované, vytvorili sa nové 
pozemky na garáže, vytvorila sa 1 nová záhradka o výmere  235 m², boli vytvorené tzv. spoločné priestory – 
ulička pred záhradkami a pozemok, kde majú vodovod, tieto by boli v jednotlivých podieloch každému 
záhradkárovi prenajaté, resp. odpredané. Oproti MsZ dňa 17.09.2014 sa zmenili výmery väčšiny pozemkov. 
Dôvod : žiadatelia o majetkovoprávne vyporiadanie chceli menšie pozemky pod garážami. Keďže sa im 
vyhovelo ( menej o 1 až 6 m²), automaticky sa zvýšila výmera záhradiek (viac o 2 až 4 m²). Hneď po 
schválení v MsZ sa dohodneme  na určení hraníc pozemkov s kupujúcimi. Kúpne zmluvy máme záujem 
spraviť do konca roku 2014. Pozemky – záhradky, budú mať ťarchu – predkupné právo mesta, t. zn. ak by 
niekto chcel predať záhradku, musí ju najskôr ponúknuť na odkúpenie mestu.  Mestá a obce sa takto chránia 
pre špekulatívnymi prevodmi. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 10 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 8 hlasmi schválilo odpredaj pozemkov podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2 k tomuto uzneseniu, 
a to za  podmienok : odpredaj v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. Kúpna cena: za záhradku 4,98 €/m², za pozemok pod garáž 19,72 €/m², kupujúci 
uhradia správny poplatok, resp. jeho časť,  za návrh na začatie konania o povolenie vkladu vlastníckych práv 
do katastra nehnuteľností a správny poplatok za zriadenie vecného bremena ( 66 € + 66 € ). Zriadenie 
predkupného práva v prospech predávajúceho mesta Nemšová pri odpredaji pozemkov, a to za kúpnu cenu 
rovnajúcu sa kúpnej cene. Predkupné právo sa zriaďuje na obdobie 5 rokov, počnúc dňom schválenia prevodu 
vlastníckeho práva predmetných pozemkov na kupujúcich Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor. 
Kupujúci uhradia pomernú časť nákladov za vyhotovenie potrebného geometrického plánu, a to 10 €  za 
každý odpredávaný pozemok. Kupujúci si na vlastné náklady upravia spoločnú nehnuteľnosť - parc. KN-C č. 
604/50 podľa predmetného geom. plánu.  
 
K bodu 10. 3 Ing. Jurisová uviedla, že MsZ v Nemšovej uznesením č. 366 zo dňa 12.2.2014 schválilo 
zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. spolu vo výške 
688.000,00 €.  Išlo o nepeňažný vklad – nehnuteľnosti, t. j. pozemky a stavby, ktoré sa nachádzajú v areáli 
mestského kúpaliska. Právne úkony súvisiace so zápisom navýšenia základného imania spoločnosti vykonával 
JUDr. Mojto. Zvýšenie základného imania je už zapísané v obchodnom registri. Pri zápise tohto majetku do  
katastra nehnuteľností  Okresným úradom Trenčín, Katastrálnym odborom  JUDr. Mojto mohol zrealizovať 
len čiastočný zápis. Do majetku Mestského podniku služieb Nemšová, s.r.o.  boli zapísané nehnuteľnosti : 
pozemky parc. KN-C č. 1898/3 ostatné plochy o výmere 874 m², parc. KN-C č. 1898/4 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 338 m², parc. KN-C č. 1898/23 ostatné plochy o výmere 602 m², parc. KN-C č. 1898/25 
ostatné plochy o výmere 7 939 m² ( na základe GP č. 45682925-85/2014 z tohto pozemku vytvorené 2 
pozemky : 1898/25 o výmere 7919 m² a 1898/283 o výmere 20 m²) , parc. KN-C č. 1898/235 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 106 m², parc. KN-C č. 1898/236 ostatné plochy o výmere 177 m², parc. KN-C č. 
1898/237 ostatné plochy o výmere 62 m², stavby  kúpalisko súp. č. 93 (na parc. 1898/4) kotolňa. Neboli 
zapísané nehnuteľnosti : čerpacia stanica a kotolňa.Pozemok pod kotolňou  nemal  pridelené samostatné 
parcelné číslo  a  bolo nutné vyhotoviť nový geometrický plán na jeho odčlenenie z pozemku 1898/25.  
V novom geom. pláne  sa stavba  nachádza  už na samostatnom  parc. čísle, avšak toto nezodpovedá číslu 
v uznesení MsZ pri schvaľovaní prevodu, ako aj v znaleckom posudku, ktorý bol súčasťou materiálov 
nevyhnutných k zápisu nehnuteľností, preto sa mení časť uznesenia ods. 2písm a/.  Zároveň bolo zistené, že 
čerpacia stanica bez s.č. na pozemku. KN C  p.č. 1898/237, ktorá bola v znaleckom posudku ohodnotená na 
sumu 4.056,25 € je vodný zdroj, ktorý sa nachádza mimo areálu kúpaliska. Ide o vodný zdroj, ktorý je 
umiestnený pri budove rehabilitačného strediska a zásobuje vodou MsŠH a kúpalisko. Z tohto dôvodu by bolo 
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vhodné nahradiť nepeňažný vklad – čerpaciu stanicu bez s.č.  na pozemku  KN C p.č. 1898/237 za peňažný 
v hodnote 4.056,25€. Takto vodný zdroj zostane v majetku mesta Nemšová, preto sa mení časť uznesenia ods. 
2 písm. b/.    
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 11 tejto  zápisnice. 

MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie informáciu o zmenách základného imania obchodnej spoločnosti 
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o., Rybárska 92/15 a jeho zápise v obchodnom registri a v katastri 
nehnuteľností. MsZ v Nemšovej 8 hlasmi schválilo nasledovné zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Nemšovej č. 366 zo dňa 12.02.2014 : v časti uznesenia B/ ods. 1.2 stavby, bod 1.2.1 písm. a) sa mení 
parcela KN-C č. 1898/25 na parcelu KN-C č. 1898/283, v časti uznesenia B/ ods. 1.2 stavby, bod 1.2.1  sa ruší 
bez náhrady text uvedený pod písm. b) : „čerpacia stanica bez súp. čísla postavená na pozemku parc. KN-C č. 
1898/237“, MsZ v Nemšovej uložilo Mestskému úradu  Nemšovej ako výkonnému orgánu Mestského 
zastupiteľstva zabezpečiť zápis budovy „kotolňa pri detskom bazéne bez súp. čísla postavená na pozemku 
parc. KN-C č. 1898/283“ do katastra nehnuteľností na LV 4051, k,ú. Nemšová, a to v prospech spoločnosti 
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o., so sídlom Rybárska 92/15 Nemšová 914 41, IČO 36 315 109. MsZ 
v Nemšovej 8 hlasmi schválilo zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb 
Nemšová, s.r.o., so sídlom Rybárska 92/15 Nemšová 914 41, IČO 36 315 109 so 100% majetkovou účasťou 
Mesta Nemšová v celkovej výške 688.000,00 € realizovať nasledovne 683.943,75 € formou nepeňažného 
vkladu a 4.056,25 € formou  peňažného vkladu a zobralo na vedomie, že  zvýšenie základného imania 
obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o., so sídlom Rybárska 92/15 Nemšová 914 41, 
IČO 36 315 109 so 100% majetkovou účasťou Mesta Nemšová  schválené uznesením číslo 366 zo dňa 
12.02.2014  i po týchto zmenách ostáva nezmenené – vo výške 688.000,00 €. 

 
11. Finančné záležitosti 
      Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová predložila v zmysle Poriadku odmeňovania Mesta Nemšová, ktorý upravuje i platové pomery 
hlavného kontrolóra mesta Nemšová návrh na vyplatenie  odmeny hlavnej kontrolórke mesta Nemšová Ing. 
Nadežde Papiernikovej nasledovne: za pracovné úsilie v období od 1.1.2014 do 31.10 2014   v zmysle 
Poriadku odmeňovania mesta Nemšová a v zmysle § 18c zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vyplatiť hlavnej kontrolórke mesta Nemšová  odmenu vo výške 30% z mesačného platu 
hlavnej kontrolórky za každý mesiac v období od 1.1.2014 do 31.10. 2014. Odmena je navrhnutá za 
priebežné,  kvalitné a profesionálne zabezpečovanie a plnenie úloh v zmysle plánov kontrolnej činnosti, 
schválených MsZ v Nemšovej, za metodickú pomoc a usmernenia vo vzťahu k Mestu Nemšová a ním 
zriadených organizácií. Spolu za 10 mesiacov predstavuje výška  odmeny  čiastku 1.800,-€. Ďalej uviedla, že 
odmeny primátorovi mesta, zástupcovi mesta a hlavnej kontrolórke musí schváliť mestské zastupiteľstvo. 
Odmeny sa nevyplácajú svojvoľne. Nie je možné, aby niekto vyplatil funkcionárom akékoľvek odmeny. 
V opačnom prípade je to porušenie zákona o obecnom zriadení. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 12 tejto  zápisnice. 
Ing. Moravčík dodal, že je to odmena vo výške 3 mesačných platov za celé obdobie. 
Ing. Savková dodala, že kontrolórka môže mať odmeny v plate, ale v našom meste to tak nie je. Ako dôvod 
bol, že práca hl. kontrolórky sa bude kontrolovať. Aby plat hlavnej kontrolórky nebol základný, odmeny sú 
riešené formou uznesenia MsZ. Dodala, že sú mnohí kontrolóri v mestách a obciach, ktorí majú odmeny 
zahrnuté v plate a následne sa  tieto záležitosti neprerokovávajú na MsZ.  
E. Vavrušová reagovala, že ona je vždy s prácou hlavnej kontrolórky ako poslankyňa spokojná. 
 
MsZ v Nemšovej 7 hlasmi schválilo vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Nemšová za obdobie od 
01.01.2014 do 31.10.2014 vo výške 30 % z mesačného platu hlavnej kontrolórky za každý mesiac v období 
od 01.01.2014 do 31.10.2014 v zmysle § 18 c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a Poriadku odmeňovania mesta Nemšová. Ing. Moravčík sa hlasovania zdržal. 
 
12.  Diskusia 
 
E. Vavrušová uviedla, že v m. č. Kľúčové za kaštieľ berie mesto nájom za krčmu, ktorá je v ňom umiestnená 
a stalo sa, že zo strechy spadli 2 plechy priamo na cestu a strechu nemá kto opraviť. Dodala, že sa mohla stať 
katastrofa. 
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Ing. Bagin, primátor mesta reagoval, že mesto Nemšová má príjem z kaštieľa z dane z nehnuteľnosti, ktorá je 
nízka. Dodal, že mesto zabránilo tomu, aby sa kaštieľ nezdevastoval. Oznámil prítomným, že kaštieľ má 
nového majiteľa p. Majerčíka. Mesto nového majiteľa vyzve nielen k doriešeniu zmluvných vzťahov, ale aj 
k tomu, aby kaštieľ opravil. 
E. Vavrušová sa ďalej informovala, prečo kaštieľ mesto nedalo opraviť ešte talianskemu vlastníkovi. Dodala, 
že kandidáti do komunálnych volieb si dali do predvolebných materiálov rekonštrukciu kaštieľa. Uviedla, že 
bola prekvapená, že kaštieľ je v súkromnom vlastníctve a oni idú rekonštruovať cudzie vlastníctvo. Zároveň 
bola nadšená, že budú občanom m. č. Kľúčové pomáhať. 
Ing. Bednáriková sa informovala, či bude cieľom nového vlastníka kaštieľ rekonštruovať. 
Ing. Bagin dodal, že nový vlastník má vlastné plány.  
Ing. Moravčík poznamenal, že na poslednom rokovaní MsZ bola sľúbená informácia týkajúca sa kaštieľa. 
P. Chmelina reagoval, že sľúbil, že to preverí do 2 týždňov. Oznámil, že je nový vlastník kaštieľa, ktorý tu bol 
spomenutý. 
Ing. Bagin uviedol, že boli požiadavky na nacenenie IBV Záhumnie. Podľa materiálov je predbežná cena 
114.000,-€. / príloha č. 13./ 
Ing. Bednáriková poznamenala, že prečo je v materiáloch uvedená ulica Záhumnie, keďže táto je už urobená. 
Ďalšia cesta namiesto Záhumnia tam už nevychádza. V materiáloch sú len komunikácie, v akej orientačnej 
výške sú nacenené chodníky?  
Mgr. Mazanovská, riaditeľka ZŠ vzniesla požiadavku na asfaltovanie areálu ZŠ a chodníka smerom k ihrisku. 
Ing. Duvač reagoval, že ej potrebné uvažovať aj s rekonštrukciou chodníkov na Záhumní, nielen komunikácií. 
Uviedol, že by bolo dobré urobiť možno len jednu ulicu spolu s chodníkmi. 
P. Chmelina dal do pozornosti chodníky na IBV Vlárska, ktoré sú vybudované z ¾. Vybudovali ich vlastníci 
RD na svoje náklady. Dodal, aby komunikácie na Záhumní urobilo mesto, ale chodníky nech si urobia pred 
svojimi domami vlastníci.   
F. Begáň poslanec MsZ uviedol, že podobne si on sám upravil chodník pred svojim RD.  
Ing. Bednáriková podotkla, že prečo si vlastníci v „ Čerešňovom sade“ nerobili chodníky. 
P. Chmelina reagoval, že vlastníci pozemkov v tejto lokalite previedli pozemky na mesto za 1,-Sk. Mesto 
Nemšová si tým zvýšilo majetok.  
Ing. Bednáriková ďalej uviedla, že nie je o tom presvedčená, že to bolo na všetkých uliciach. 
F. Begáň reagoval, že mesto čaká oprava všetkých komunikácií. Sú v dezolátnom stave. 
Ing. Prílesanová, vedúca stavebného oddelenia uviedla, že na ich oddelenie prichádza veľa požiadaviek na 
úpravu a opravu chodníkov a komunikácií. Dodala, že je na toto potrebné vyčleniť z rozpočtu mesta peniaze. 
Nemôžu ani začať súťaž, pokiaľ nie sú finančné prostriedky, finančné krytie. Dodávatelia sú fundovaní. 
Nestačí urobiť výberové konanie. Čakajú na podpis zmluvy. Začali napádať mesto, že je podpísaná zmluva, sú 
pripravení na práce a keď nemáme peniaze, sú schopní mesto za to žalovať.  
Ing. Bednáriková dala do pozornosti, že ľudia v tejto lokalite bývajú 20 rokov. Ing. Bednáriková 10 rokov. 
Pred 10 rokmi sa robila petícia a stále sa nič nedeje. Bol prísľub, že do 5 rokov a je to už ďalších 5 rokov. 
Čakajú najdlhšie. Dodala, že tam býva 500 ľudí.  
P. Chmelina povedal Ing. Bednárikovej, že bola predsedkyňou finančnej komisie, ako sa o to zaslúžila, aby sa 
na Záhumnie vyčlenili peniaze. 
Ing. Bednáriková reagovala, že neboli na to peniaze. Teraz je rozpočtová rezerva 300.000,-€. Bude 
požadovať, aby sa do rozpočtu budúceho roku tieto chodníky a cesty na Záhumní začlenili. 
F. Begáň dodal, že nie len na Záhumní, ale opravy treba začať všade,  postupne. 
 
13. 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: Ing. Stanislav Gabriš 
                       František Begáň 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


