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Z á p i s n i c a 
z neplánovaného 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 14. mája 2018 

o 08.00 hodine v zasadačke Mestského úradu, Ul. J. Palu 2/3, Nemšová,  na  poschodí. 
 

 1.  Otvorenie 
 
     Rokovanie  MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. František Bagin. Na úvod privítal prítomných 
poslancov, hlavnú kontrolórku mesta, prednostku úradu, pracovníkov mesta a občanov. 
     Konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 8 poslancov, t. j. 62 %,  čím je 
mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnení poslanci: MUDr. Peter Daňo, Mgr. Petra 
Šupáková a František Begáň. Poslanci Ján Gabriš a Ing. Stanislav Gabriš prídu na rokovanie 
s oneskorením. Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení poslanci Ing. Dušan Duvač a Stanislav 
Husár. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková, za skrutátorku určil primátor mesta Mgr. 
Beátu Belkovú. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. S programom 
rokovania boli  poslanci ako aj  verejnosť v dostatočne časovom predstihu oboznámení, zverejnením na 
úradnej tabuli, na webovej stránke mesta a taktiež vyhlásením v mestskom rozhlase. 
Primátor mesta predložil návrh programu rokovania a v zmysle Rokovacieho poriadku spýtal sa na 
pripomienky alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania.  
Keďže neboli žiadne pripomienky primátor mesta dal hlasovať o programe rokovania MsZ.  Poslanci MsZ 
Nemšová 8 hlasmi schválili program dnešného rokovania. 
 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 8 hlasmi Ing. Zita Bednáriková 
Alžbeta Gurínová.   
 
Bolo prikročené k prerokovaniu bodu v zmysle schváleného  programu. 
 
Na rokovanie MsZ Nemšová prišli poslanci Ján Gabriš a Ing. Stanislav Gabriš. Počet prítomných 

poslancov je 10. 
 
2.  Návrh na schválenie predloženia žiadosti mesta Nemšová o poskytnutie dotácie na rozvoj  
     výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo  

     výstavby novej telocvične na rok 2018 na projekt: „Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane  
     náraďovne Základnej školy Nemšová, spolufinancovanie 
     Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta  
 
Ing. Bagin, primátor mesta predložil návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie z 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 
telesnej a športovej  výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 
2018. Mesto Nemšová má záujem zrekonštruovať cvičebný priestor vrátane náraďovne Základnej školy 
Janka Palu Nemšová, nakoľko palubovka je značne opotrebovaná, ošúchaná. Konštrukciou podlahy sú 
drevené parkety položené na drevenom debnení v asfalte a podkladnom betóne. Maximálna výška dotácie 
poskytnutej ministerstvom na 1 projekt je 150 000,00 Eur na kapitálové výdavky. Minimálna výška 
dotácie poskytnutej ministerstvom pre jeden projekt je 15 000 Eur na kapitálové výdavky. Výška 
spoluúčasti žiadateľa na kapitálové výdavky: najmenej 10% z poskytnutej dotácie. Konečný termín na 
predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 15. mája 2018. Navrhované riešenie je v 
demontáží starej palubovky až po podkladný betón, položenie podlahy športového typu a pružnej 
podložky, podklad bude odizolovaný adhéznym mostíkom a vyliaty samonivelačným poterom, na 
palubovke budú vyznačené čiary pre basketbal, volejbal a floorbal. Rozpočet k Žiadosti o poskytnutie 
dotácie pre projekt:  „Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne Základnej školy Nemšová“ 
je vo výške 118 417,04 Eur s DPH. Z celkových výdavkov projektu predstavuje spoluúčasť mesta 
Nemšová na financovaní projektu čiastku 12 400 Eur s DPH. 
V rámci prerokovávaného bodu Ing. Bagin predložil problematiku vzniknutú na ul. Moravskej. Navrhol, 
aby sa asfaltovanie cesty na ul. Moravskej zamenilo za asfaltovanie ul. Sládkovičovej. Ako dôvod uviedol, 
že od zajtra sa začína s rekonštrukciou kultúrneho domu. Keďže bude budova vynovená, bolo by vhodné 
pri tejto príležitosti, aby sa vykonali asfaltovacie práce na ul. Sládkovičovej. Tým by sa celý priestor 
skultúrnil. Potreba asfaltovania ulice Sládkovičovej bola prerokovaná na MsZ ešte v r. 2017 z dôvodu, že 
takmer všetky akcie poriadané mestom Nemšová sú sústredené v areáli mestského múzea, za kultrúrnym 
domom a táto prístupová komunikácia je jediným možným prístupom nielen pre návštevníkov podujatí ale 
aj účinkujúcich. Sládkovičova ulica je doteraz po vykonaní kanalizačných prípojok neupravená. Prítomní 
poslanci zobrali túto informáciu na vedomie. 
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Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 402.  
 
 
3. Záver   

 
Primátor mesta poďakoval všetkým za účasť a neplánované  rokovanie ukončil. 
 
V prípade zverejnenia zápisnice na webovej stránke mesta prílohy k tejto zápisnici tvoria materiály: 

- materiály pod názvom Pracovné materiály na rokovanie MsZ dňa 14.05.2018 
-    hlasovanie poslancov MsZ Nemšová konaného dňa 14.05.2018  
-    uznesenia z 36. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 14.05.2018. 

 
 
 
Ing. František Bagin       Ing. Iveta Jurisová 
   primátor  mesta                    prednostka úradu 
 
 
Overovatelia:  Ing. Dušan Duvač 
                        Stanislav Husár 
 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


