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Z á p i s n i c a 
z 22. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 14. februára 2017 

o 17.00 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, prednostku úradu a pracovníkov mesta. 
     Konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 10 poslancov,  čím je mestské 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnení poslanci:  Ing. Dušan Duvač a Janka Filová. Stanislav Husár 
príde na rokovanie s oneskorením. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. 
Za overovateľov zápisnice boli určení a 7 hlasmi schválení poslanci Pavol Vavruš a Anton Krchňávek. P. 
Vavruš a A. Krchňávek sa hlasovania zdržali. Mgr. Šupáková nehlasovala. 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.  
Primátor mesta dal hlasovať o programe dnešného rokovania MsZ. 
Poslanci MsZ 10 hlasmi schválili program dnešného rokovania MsZ.  
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 10 hlasmi Ing. Zita Bednáriková 
a Alžbeta Gurínová. 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
Na rokovanie MsZ prišiel poslanec Stanislav Husár. 
Počet prítomných poslancov je 11. 
 
2. Zámer a prenájom pozemkov, C KN parcely č. 14/1, 14/5, k.ú. Nemšová.....ako prípad hodný    
    osobitného zreteľa 
    Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta  
 
Ing. Bagin, primátor mesta uviedol, že na mesto Nemšová sa listom zo dňa 25.01.2017 obrátil Slovenský 
zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava zastúpený predsedom Ing. Martinom Kohútom 
so žiadosťou o spoluprácu v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry. Účelom spoločného postupu pre 
zlepšenie podmienok v mládežníckom športe, teda aj v mládežníckom hokeji, je snaha vytvoriť adekvátne a 
atraktívne priestory pre prácu s deťmi a mládežou. Cieľom Slovenského zväzu ľadového hokeja je 
vybudovanie športovej haly, resp. objektu, ktorý umožní viacúčelové využitie pre šport, zábavu a iné 
zmysluplné využitie voľného času, so zameraním na získavanie základov pre možnosť ďalšieho rozvoja 
športu pod vedením odborníkov. Jednou z podmienok podania žiadosti o vybudovanie objektu je súhlas MsZ 
s prenájmom uvedených pozemkov Slovenskému zväzu ľadového hokeja na obdobie 40 rokov za celkové 
nájomné 1 €. Zámer zameniť pozemky bol zverejnený v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ Zákona SNR o majetku 
obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer bol zverejnený 
počas celej tejto doby. V nájomnej zmluve bude uvedené, že jej platnosť skončí v prípade neschválenia 
žiadosti o vybudovanie objektu športovej haly. Ďalej uviedol, že by sa jednalo o športovú halu o rozmeroch 
20 x 40 metrov s celoročnou prevádzkou. V zimných mesiacoch bude objekt slúžiť pre potreby korčuľovania 
a hokeja a v lete sa ľadová plocha rozpustí a bude možné z hracej plochy vytvoriť ihrisko pre letné športy. 
Hala je navrhnutá tak, že je v letných mesiacoch možné vysunutím častí fasády prepojiť interiér s exteriérom.  
Presvetlenie haly je riešené kombináciou umelého osvetlenia a presklených plôch vo fasáde haly. MUDr.  
Daňo sa informoval na prvý návrh haly a na rozpočet. J. Gabriš reagoval, že takéto informácie nemáme. F. 
Begáň sa informoval na miesto, kde by hala mala stáť. J. Gabriš uviedol, že je to miesto pri vodnom zdroji za 
základnou školu na ul. J. Palu. Výhodou pre halu je tá, že v tesnej blízkosti je vodný zdroj, kde sa voda 
využije pre výrobu ľadu.  F. Begáň sa informoval, čo bude s plochou, ktorá sa využíva na ľadovú plochu. Ing. 
Bagin odpovedal, že na tomto mieste bude parkovisko. Ing. Gabriš dodal, že je daná podmienka, že hala 
musí byť súčasťou školy. Ing. Prílesanová reagovala, že umiestnenie haly by bola pre nás ideálna poloha. 
MUDr. Daňo dodal, že zo strany mesta je vodný zdroj bonusom. Bol by to vklad mesta. J. Gabriš uviedol, že 
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po zistení sa dá ľad urobiť len z pitnej vody. Mgr. Šupáková navrhla doplniť do uznesenia možnosť 
stiahnutia pri vyjasňovaní si podmienok. Ing. Bagin uviedol, že sa jedná len o prenájom. J. Gabriš reagoval, 
že ak sa hala nepostaví, prenájom padá. Mgr. Šupáková dodala, že nie je jasné, čo je prenájom do 60 hodín. 
Zámer sa zdá byť dobrý. MUDr. Daňo dodal, že je potrebné uznesenie dobre naformulovať, aby žiadosť 
rešpektovali. Ing. Jurisová uviedla, že k podpísaniu je potrebná vôľa. MUDr. Daňo dodal, že projekt je pre 
nás akceptovateľný.   
Materiál je spracovaný písomne a tvorí  prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 240.  
                                       
3. 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:  Pavol Vavruš 
            Anton Krchňávek 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


