
 1

Z á p i s n i c a 
zo 16. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 06. júla 2016 o 17.00 

hodine v zasadačke  Kultúrneho centra,  Ul. SNP 1, Nemšová,  na  poschodí. 
 
  
1. Otvorenie 
 
     Neplánované rokovanie  MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. František Bagin. Na úvod privítal 
prítomných poslancov,  prednostku úradu a pracovníkov mesta. 
     Konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 10 poslancov,  čím je mestské 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnení poslanci: MUDr. Peter Daňo, Stanislav Husár a Mgr. Petra 
Šupáková. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. Za overovateľov 
zápisnice boli určení a 10 hlasmi schválení poslanci Pavol Vavruš a Stanislav Husár. Písaním zápisnice bola 
poverená Mgr. Beáta Belková, za skrutátorku určil primátor mesta Mgr. Beátu Belkovú. 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. 
J. Gabriš navrhol doplniť do programu dnešného rokovania MsZ bod: odkúpenie pozemkov v Ľuborči – 
detské ihrisko. 
Primátor mesta dal hlasovať o predloženom návrhu poslanca J. Gabriša.  
Poslanci MsZ Nemšová 10 hlasmi schválili predložený návrh poslanca J. Gabriša.  
Primátor mesta dal hlasovať o upravenom programe rokovania MsZ.  Poslanci MsZ Nemšová 10 hlasmi 
schválili upravený program dnešného rokovania. 
 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 9 hlasmi Ing. Zita Bednáriková a Alžbeta 
Gurínová.  Alžbeta Gurínová sa hlasovania zdržala. 
 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
 
2. Rozdelenie a prevod časti obchodných podielov spoločníkov v spoločnosti RVS VV, s r. o. - návrh na  
    rozdelenie a prevod časti obchodného podielu mesta Nemšová v spoločnosti Regionálna vodárenská  
    spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. 
    Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta  
 
Ing. Bagin, primátor mesta uviedol, že k prerokovávanému bodu bolo veľa stretnutí. Mesto Nemšová dalo 
vypracovať návrh na uznesenie v zmysle návrhu starostu obce Horná Súča Ing. Ondračku. Je to návrh na 
odkúpenie podielu. Mesto Nemšová je majoritným vlastníkom spoločnosti RVS Vlára – Váh, s r. o. . Po 
dnešnom rokovaní musíme zaslať všetkým spoločníkom výsledok rokovania. Obce, ktoré sú spoločníkmi, si 
musia zvolať zasadnutia obecných zastupiteľstiev, aby mohli prerokovať naše rozhodnutie. 
K prerokovávanému bodu všetci prítomní viedli rozsiahlu diskusiu o návrhu na rozdelenie a prevode časti 
obchodného podielu mesta Nemšová v spoločnosti RVS VV, s r. o. Diskutovali o tom, že najlepšie by bolo, 
keby spoločníci do spoločnosti vložili majetok, aj o období trvania splácania kúpnej ceny. V závere navrhli 
upravené uznesenie s dobou splácania 10 rokov a so zapracovaním do podmienok zriadenie záložného práva 
na obchodné podiely na zabezpečenie splatenia odplaty na kúpu obchodných podielov. Požiadali primátora 
aby podpísal za mesto Nemšová zmluvu na realizáciu projektu odkanalizovania. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí  prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu 10 hlasmi prijalo uznesenie č. 190. 
                                     
3. Odkúpenie pozemkov v Ľuborči – detské ihrisko 
     Predkladal: Ján Gabriš, zástupca primátora  
 
J. Gabriš uviedol, že mesto Nemšová má záujem vybudovať detské ihrisko v m. č. Ľuborča, avšak v tomto 
katastrálnom území nevlastní vhodné pozemky. Súkromní vlastníci vlastnia podiely v 1/48 – ine a súhlasia 
s odpredajom pozemkov pri zvonici. Spoluvlastnícky podiel 9/28 vlastní Slovenská republika v správe 
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Okresného úradu Trenčín, kde môžeme podobne ako pri Slovenskom pozemkovom fonde požiadať 
o odkúpenie ďalších podielov. Súkromní vlastníci súhlasia s navrhovanou cenou 10,-€/m2. Jedná sa o výmeru 
23,5 m2. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí  prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu 10 hlasmi prijalo uznesenie č. 191. 
 
4. Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval všetkým 
za účasť a rokovanie neplánovaného zasadnutia ukončil. 
 
 
 
Ing. František Bagin       Ing. Iveta Jurisová 
   primátor  mesta                    prednostka úradu 
 
 
Overovatelia:  Pavol Vavruš 
                        Ján Gabriš 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


