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Z á p i s n i c a 
z 25. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 10. apríla 2017 o 18.00 

hodine v zasadačke  Kultúrneho centra, Ul. SNP č. 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 12 poslancov,  čím je mestské zastupiteľstvo 
uznášaniaschopné. Ospravedlnená poslankyňa: Mgr. Petra Šupáková. Program rokovania obdržali poslanci na 
pozvánke spoločne s materiálmi. Za overovateľov zápisnice boli určení a 10 hlasmi schválení poslanci Anton 
Krchňávek a Janka Filová. Anton Krchňávek a Janka Filová sa hlasovania zdržali. Písaním zápisnice bola 
poverená Mgr. Beáta Belková, za skrutátorku určil primátor mesta Bc. Barboru Koníčkovú. S programom 
rokovania boli  poslanci ako aj  verejnosť v dostatočne časovom predstihu oboznámení, zverejnením na úradnej 
tabuli, na internete mesta a taktiež vyhlásením v mestskom rozhlase. 
Primátor mesta predložil návrh programu dnešného rokovania a spýtal sa na pripomienky alebo doplňujúce 
návrhy k programu rokovania.  
Ing. Gabriš navrhol zaradiť do programu dnešného rokovania bod 8. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová 
– RO č. 2. Spoločnosť MPS Nemšová žiada mesto Nemšová o návratnú finančnú pôžičku a o dotáciu na letné 
kúpalisko. Ing. Bagin doplnil, že spoločnosť plánuje rozšíriť bufety a na plážové ihrisko. F. Begáň sa 
informoval, kam išli tržby z kúpaliska z minulého roku. Ing. Bagin odpovedal, že tržby boli príjmom MPS, s r. 
o. Nemšová.  
Primátor mesta dal hlasovať o návrhu Ing. Gabriša – doplnenie programu dnešného rokovania MsZ. 
Poslanci MsZ 12 hlasmi schválili doplnenie programu dnešného rokovania MsZ.  
Primátor mesta dal hlasovať o programe dnešného rokovania MsZ. 
Poslanci MsZ 12 hlasmi schválili program dnešného rokovania MsZ.  
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 9 hlasmi Ing. Zita Bednáriková a Alžbeta 
Gurínová. Ing. Zita Bednáriková a Alžbeta Gurínová sa hlasovania zdržali. J. Gabriš nehlasoval. 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
 
2. Zrušenie uznesenia č. 126 zo dňa 9.12.2015 
    Predkladal: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu  
 
Ing. Jurisová uviedla, že na poslednom MsZ bolo hlasované o zrušení uznesenia. Podľa prednostky úradu bolo 
hlasované v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, preto primátor mesta vetoval uznesenie. Prelomiť veto 
primátora môže len trojpätinová väčšina hlasov všetkých poslancov. Jedná sa o úhradu členského príspevku 
mesta Nemšová za rok 2016.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí  prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 262.  
 
3. Požiadavka  spoločníkov RVS Vlára - Váh s.r.o. na  zmenu hlasovacích práv v SZ  v súvislosti  
    s realizáciou projektu „ Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV  
    Nemšová“ 
    Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Ing. Bagin predložil požiadavku  spoločníkov RVS Vlára - Váh s.r.o. na  zmenu hlasovacích práv v SZ  
v súvislosti s realizáciou projektu „ Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV     
Nemšová“. Prítomní diskutovali o celej situácii a požiadavke spoločníkov spoločnosti. Právny zástupca mesta 
Nemšová JUDr. Opet navrhol, aby sa doplnili do spoločenskej zmluvy spoločnosti  texty:  „Valné zhromaždenie 
je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomní spoločníci s dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov alebo 
ich písomne splnomocnených zástupcov.“ a zároveň „ Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou 
hlasov všetkých spoločníkov, ak táto spoločenská zmluva neustanovuje inak.“ Ďalšou podmienkou je, že  
spoločníci musia súhlasiť so založením svojich obchodných podielov a navýšením imania o finančnú hotovosť.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č.  2 tejto zápisnice. 
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MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 263. 
                                    
4. Prenájom diagnostického sonografického prístroja 
    Predkladal: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu  
 
Ing. Jurisová uviedla, že na konci roku 2016 mesto Nemšová zakúpilo sonograf. Sonograf bol v MsZ prenajatý 
uznesením zo dňa 22.02.2017. Nakoľko v súčasnosti priestory, kde mal byť sonograf umiestnený, vlastník 
predáva. Dvaja lekári nesúhlasia s podpísaním nájomnej zmluvy aj z dôvodu, že priestor v súčasnosti  nie je 
disponibilný. Preto by bolo najlepšie odstúpiť od kúpnej zmluvy. Dodávateľ súhlasí s odstúpením od kúpnej 
zmluvy. Ing. Bagin dodal, že toto je schodné riešenie. J. Kiačik  sa informoval, či nie sú iné vhodné priestory 
pre umiestnenie sonografu. MUDr. Daňo dodal, že to nie je len otázka priestoru, ale aj vôle dvoch doktorov, 
ktorým podmienky, ktoré sú zakomponované do zmlúv o nájme, nevyhovujú. Pre občanov mesta nechcú robiť 
úkony zadarmo. Situácia zostala taká, že sonograf by teoreticky využíval len on sám. Dodal, že pre jeho 
sonografické výkony nepotrebuje  taký prístroj. Uviedol, že aj po rodinnej porade sa dohodol, že si časom kúpi 
svoj sonograf a nebude objektom nejakých znova facebookových aktivít zo strany najmladšej kolegyne. 
Požiadal kolegov o navrátenie sonografického prístroja. Peniaze spoločnosť vráti do rozpočtu a celá kauza bude 
vybavená.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č.  3 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 264.  
 
5. Informácia o postúpení mesta Nemšová do ďalšieho kola spolupráce so SZĽH na získanie FP na  
    výstavbu športovej haly pre viacúčelové využitie 
    Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta  
 
Ing. Bagin uviedol, že mesto Nemšová dňa 15.02.2017 v rámci výzvy podalo žiadosť na možnosť poskytnutia 
dotácie, kde po prehodnotení boli na rokovanie prizvaní aj zástupcovia mesta. O účasť sme požiadali p. Vaneka 
z Brumov, kde takýto objekt majú. Je podaných 170 žiadostí. Projekt športovej haly zahŕňa štyri kabíny 
s príslušenstvom, priestor pre kaviareň, kútik pre malé deti a na druhom poschodí priestory pre športové 
klubovne. V cene projektu je rolba na údržbu ľadovej plochy. Mesto musí zabezpečiť inžinierske siete k objektu 
a taktiež parkovacie miesta.  Predpokladané investičné náklady na dobudovanie inžinierskych sietí predstavujú 
sumu 6300,00  Eur (nakoľko zatiaľ nie je k dispozícii projektová dokumentácia s osadením stavby, dimenziami 
prípojok a trasovaním prípojok IS, táto suma je len informatívna na základe podkladov z internetu a cenových 
ponúk verejných súťaží iných stavieb. Trasovanie a dĺžky sú len hypotetické). Objekt športového centra bude 
v majetku a správe SZĽH, ktorý bude prevádzkovať vrátane financovania odborných trénerov ľadového hokeja. 
Športovisko-ľadová plocha bude o rozmere 40x20m, zastavaná plocha celého objektu bude cca 60x40m a celý 
areál by mal byť o ploche 76x56m. Sezóna ľadovej plochy sa predpokladá 8 mesiacov, t. j. september až apríl. 
Podmienky pre samosprávy sú uvedené v prílohe. SZĽH požaduje v rámci vyučovania rozšírenie telesnej 
výchovy. Trénerov poskytnú.  Mesto musí zabezpečiť okrem iného využiteľnosť v komerčnom čase od 16.00 
hod. do 22.00 hod. a tým aj spolufinancovanie 7 hodín celoročnej prevádzky v cene 60,- EUR = 7 hodín x 60 
eur x 365 dní = 153 300 eur.  Finančné zdroje príjmov sa delia medzi mesto a SZĽH v pomere 50/50. Prítomní 
diskutovali o možnosti využitia plánovanej výstavby haly nielen na hokej – 8 mesiacov, taktiež na florbal. 
MUDr. Daňo reagoval, že či má sumu 153.300 € mesto zagarantovať? J. Gabriš uviedol, že pokiaľ mesto 
zabezpečí prevádzku 7 hodín denne, vybrali by sme 60,-€/ hodina, potom by mesto platilo polovicu z tejto sumy. 
Ing. Bednáriková sa informovala, že ak mesto toto nezabezpečí, kto im dá druhú polovicu. Dodala, že vidí tu 
dva veľké problémy. Taktiež rozmer by mal byť väčší. Neverí, že mesto zabezpečí toľko krasokorčuliarov. Ing. 
Bagin dodal, že p. Vanek odporučil halu takýchto rozmerov. Ing. Bednáriková a A. Krchňávek vyjadrili vážne 
obavy, že halu nenaplníme. V dnešnej dobe je problém deti priviesť ku športu. Ing. Bagin doplnil, že školy 
budú mať halu zadarmo. J. Kiačik  upozornil, že sa počíta s prevádzkou 365 dní v roku, bez výluky. Prítomní 
diskutovali o tejto problematike. Ing. Gabriš uviedol, že mesto by malo prispieť sumou  66.000,- € či tam ľudia 
prídu, alebo nie. MUDr. Daňo reagoval, že v takomto prípade si mesto čas rozpredá, alebo v krajnom prípade 
časť z polovice pôjde z rozpočtu mesta, tak je to prijateľné. Ale nie celá suma. Ing. Bagin dodal, že p. Vanek  
povedal, že prvý rok bude ťažký. Brumov počíta, že im zoberieme hráčov. P. Vanek povedal, že to nebude 
stratové. MUDr. Daňo uviedol, že bol s p. Vanekom tri hodiny. Spolu prešli priestory aj v okolí. Športoviská, 
posilňovňa, trenažére, plaváreň sú tam prekrásne. Myslí si, že nás tlačí do menšej plochy z dôvodu, aby  mu 
mesto nerobilo konkurenciu. J. Gabriš uviedol, že SZĽH dal len túto možnosť plochy. MUDr. Daňo sa 
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informoval, či nie je možnosť väčšej plochy. J. Gabriš reagoval, že iná možnosť nie je. F. Begáň uviedol, že 
jeho syn spolu s kamarátmi navštevujú 2 krát v týždni ľadovú plochu v Trenčíne alebo v Dubnici nad Váhom. 
Platia 10,- € na osobu/hod.. Možno sa takýchto partií nájde viac. Uviedol, že mal dnes telefonáty. Bolo by 
vhodné, aby sa o pripravovanom projekte hovorilo aj s občanmi žijúcimi na ul. Mládežnícka. Vysvetliť im o aký 
projekt sa jedná. Aby nemali skreslené informácie. Ing. Bagin dodal, že sa chystá územné rozhodnutie, kde 
budú prizvaní. Požiadal predsedu stavebnej komisie o stanovisko. Ing. Duvač upozornil, že požadujú 
manipulačnú plochu, ktoré sú v okolí haly a pridružených objektoch – šatní. Upozornil primátora mesta, že 
plocha  je 76x 56 m, nie vlastné rozmery.  Ing. Prílesanová uviedla, že rozmer plochy je cca 34x60m. Výška 
objektu 9,8m. Ing. Bagin uviedol, že stavebné povolenie je súčasťou konania. Dôležité je, či halu chceme alebo 
nie. Ak áno, spravíme územné rozhodnutie a následne projektant vypracuje PD. Na stretnutí s občanmi  bude 
prítomný projektant. SZĽH má istú predstavu. Toto je výzva pre obce a mestá nad 5000 obyvateľov. Ing. 
Jurisová doplnila, že SZĽH tvrdí, že haly plánuje demograficky rozmiestniť po celom Slovensku. Aby bola 
možnosť odpredať hodiny popoludní. Taktiež aby si haly navzájom nebrali klientov. Spádová oblasť pre halu 
je cca 40 km. Do Brumova chodia občania od Považskej Bystrice po Hornú Stredu. Bude to regionálne 
športovisko. Ing. Bagin dodal, že dnes MsZ len vyjadruje súhlas s pokračovaním prípravy spolupráce so SZĽH 
na vybudovaní objektu športovej haly, resp. objektu, ktorý zabezpečí viacúčelové využitie pre šport, zábavu 
a iné využitie voľného času. Ničím sa nezaväzujeme. Ing. Prílesanová dodala, že sa predrokuje primátorovi 
mesta nejaká výhodná poloha, či môže rokovať o ďalšom využití pozemku. J. Gabriš upozornil, že je potrebné 
povedať, že v prípade vybudovania tejto haly, už hokejbalové ihrisko nebude. V tých miestach bude parkovisko. 
S. Husár dodal, že plánovaná hala nespĺňa parametre hokejbalového ihriska. Prítomní diskutovali o možnosti 
využiť asfaltovú plochu za cirkevnou školou.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 265.  
 
6. Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného Finančného príspevku pre projekt: 
    „Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Ľuborčianska 2“ , spolufinancovanie 
    Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta  
 
Ing. Bagin uviedol, že mesto podalo žiadosť na rozšírenie kapacity MŠ na ul. Ľuborčianska 2. Mesto neuspelo, 
pretože nenaplnilo jeden z ukazovateľov a to neprijatie detí do materskej školy. Tento školský rok nebolo 
prijatých cca 30 detí. Rozšíriť kapacitu materskej škôlky môžeme v Ľuborči. V prvom kole sme neuspeli, 
v druhom sa mesto odvolalo. Súčasťou projektu je aj modernizácia kuchyne, v rámci nadstavby bude vytvorená 
nová trieda  pre 22 detí vrátane šatne a sociálneho zabezpečenia. Ďalej budú vytvorené aj skladové priestory 
a priestor pre zázemie zamestnancov. Projekt rieši aj prístavbu nového schodiska s bezbariérovou rampou, 
rekonštrukciu terasy, rekonštrukciu oplotenia, detského ihriska. Predpokladané náklady: stavebná časť 
254 156,50 Eur s DPH, rekonštrukcia terasy 7 800,00 Eur s DPH, elektroinštalácia 19 200,00  Eur s DPH, 
dovybavenie kuchyne 28 741,97 Eur s DPH, detské ihrisko 19 870,00 Eur s DPH, oplotenie  10 924,00 Eur 
s DPH, vnútorné vybavenie – hračky 8 277,03 Eur s DPH. Celkom: 348 969,50 Eur s DPH ( celkové oprávnené 
výdavky projektu). Z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 348 969,05 € predstavuje 5% 
spoluúčasť mesta Nemšová na financovaní projektu čiastku vo výške 17448,49 Eur s DPH. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 266. 
 
7. Návrh na doplnenie člena redakčnej rady Nemšovského spravodajca  
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu  
 
Ing. Jurisová predložila návrh na doplnenie člena redakčnej rady Nemšovského spravodajcu Mgr. art. 
Vladislava Kakodyho. Redakčná rada v zložení p. Kakodyho pôsobí od minulého roku. Zostavuje výsledný 
obsah textovej a obrázkovej časti pred vydaním a koordinuje záverečné práce s grafikom. Dnes nie je súčasťou 
redakčnej rady, bolo by potrebné p. Kakodyho do redakčnej rady doplniť ako jej člena. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 267.  
 



 4

8. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová – RO č. 2 
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu  
 
Ing. Jurisová uviedla, že spol. Mestský podnik služieb požiadala o návratnú finančnú dotáciu na rozbehnutie 
sezóny letného kúpaliska r. 2017. Na začiatok potrebujú veľkú investíciu na zakúpenie  produktov do bufetu 
a finančné prostriedky im neumožňujú takýto finančný obnos vyčleniť. Požadujú sumu 20.000,- € s tým, že po 
ukončení sezóny mestu financie vrátia. Tiež žiadajú o poskytnutie nenávratnej finančnej operácie vo výške 
5.000,- na vybudovanie ihriska v areáli kúpaliska. Týmto by sa rozpočet v časti príjmovej a výdajovej zmenil 
o sumu 25.000,- €. Rozpočet mesta Nemšová na rok 2017 po tomto rozpočtovom opatrení č. 2 by bol vyrovnaný 
vo výške 4.557.103,00 €. Prítomní diskutovali o plánovanom ihrisku v areáli kúpaliska.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 268.  
 
9. Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval všetkým za 
účasť a neplánované rokovanie ukončil. 
 
 
Ing. František Bagin       Ing. Iveta Jurisová 
   primátor  mesta                    prednostka úradu 
 
 
Overovatelia:  Anton Krchňávek 
            Janka Filová 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 
 


