
Z á p i s n i c a 
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 19. októbra 2012 o 17.00 hodine 

v zasadačke Kultúrneho centra  v Nemšovej,  Ul. SNP č. 1, na poschodí. 
 
  
     Neplánované rokovanie  MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. František Bagin. Na úvod privítal 
prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku mesta, prednostku úradu a vedúcich oddelení.  
     Konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 10 poslancov,  čím je mestské 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne 
s materiálmi. Ospravedlnená  poslankyňa Mgr. Anna Gajdošová. Na rokovanie príde s oneskorením 
MUDr. Daňo a A. Krchňávek. Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení poslanci Ing. Dušan 
Duvač a Eva Vavrušová. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková, za skrutátorku určil 
primátor mesta Bc. Jarmilu Raftlovú. S programom rokovania boli  poslanci ako aj  verejnosť v dostatočne 
časovom predstihu oboznámený, zverejnením na úradnej tabuli, na internete mesta a taktiež vyhlásením 
v mestskom rozhlase.  
Na rokovanie MsZ prišiel poslanec A. Krchňávek. 
Primátor mesta predložil návrh programu dnešného rokovania a spýtal sa na pripomienky alebo 
doplňujúce návrhy k programu rokovania.  
Ing. Rea poznamenal, že v zákonnom termíne bolo MsZ oboznámené, ale nie v dostatočnom termíne. „ 
Pre tento prerokovávaný materiál to nie je dostatočný termín. Možno jeden týždeň vopred. K návrhu 
ozdravného režimu je potrebné predložiť aj stanovisko hlavného kontrolóra spolu s materiálom, nie dnes. 
Aby materiál bol skutočne tri dni. Navrhol zo skúseností na rokovaniach na MsZ a po konzultácii 
s primátorom mesta, aby všetky materiály, najmä čo sa týka zmeny rozpočtu,  predkladal primátor mesta.“ 
Má zato, že primátor mesta má materiál menej preštudovaný, ako on. Na stretnutí v Kľúčovom Ing. Rea 
uviedol, že mesto bude brať úver, ktorý bude  splatný 12 rokov a primátor povedal, že Ing. Rea zavádza. 
Ing. Rea dodal, že tieto informácie má z materiálu, ktorý dostal. Poznamenal,  že ani tento materiál 
primátor mesta nemal preštudovaný. Na stretnutí  podal informáciu, že na niektorom z predošlých MsZ 
boli náklady na prevádzku zariadenia BRO kvantifikované vo výške 100.000,-€ ročne, a primátor mesta 
znova povedal, že zavádza, že je to 40.000,-€. Ing. Rea dodal, že materiál si pozrel a bolo to skutočne 
100.000,-€ ročne. Požaduje, aby:“ Manažment mesta mal také informácie, ktoré predkladáme na MsZ, sú 
relevantné s materiálmi, ktoré predkladáme.“ Ďalej uviedol, že: „ Zľahčovanie úlohy manažmentu nechať 
predkladať materiály pracovníkom úradu  nepokladá za dostatočné, preto sme dnes tam, kde sme. Je 
neznalosť problematiky zo strany primátora mesta.“ Ing. Rea navrhol, aby sa hlasovalo, aby materiály 
predkladal primátor mesta. 
Ing. Bagin reagoval, že materiály boli predložené včas. Nezavádzal, netvrdil na stretnutí občanov, že na 
petícii bolo 300 podpisov. V skutočnosti ich bolo 198. Ing. Rea to inicioval, uviedol, že aj my bojujeme za 
Kľúčové. Doteraz bolo zaužívané, že predkladanie materiálov bolo takto, zdedil to. Materiály bude 
predkladať on. MsZ sa bude riadiť podľa rokovacieho poriadku, ku každému  prerokovávanému bodu sa 
môže poslanec dva krát vyjadriť, nebudeme sa prekrikovať, vulgárne sa  vyjadrovať. Spýtal sa hlavnej 
kontrolórky, či nechce reagovať k predloženému materiálu, ktorý bol dnes daný poslancom na stôl. 
Ing. Papierniková uviedla, že materiály zo strany hlavného kontrolóra je možné predkladať na stôl. Chceli 
sme, aby informácie boli presné a čerstvé, aby výška záväzkov bola k včerajšiemu dňu, aby údaje neboli 
staré. Situácia ohľadom riešenia tohto problému sa mení z hodiny na hodinu, zo dňa na deň. Je 
komplikované sa vyjadriť k materiálu; ak by ho dostali pred troma dňami, vyzerali by  inak ako dnešný 
materiál. Viaceré materiály, ktoré hlavná kontrolórka pripravuje, sú predkladané až na stôl z dôvodu, aby 
boli aktuálne a k dátumu, kedy rokuje MsZ. Zákon toto umožňuje. Uviedla, že z jej strany nič porušené 
nebolo. 
Na rokovanie MsZ prišiel poslanec MUDr. P. Daňo. 
Primátor mesta dal hlasovať o návrhu programu neplánovaného rokovania. 
Ing. Jurisová upozornila, že má dať hlasovať najskôr k návrhu poslanca, aby v programe materiály 
predkladal primátor mesta a nie ako je uvedené v návrhu programu v pozvánke. 



Ing. Rea dodal, že : „ Hlavný kontrolór  je povinný predložiť MsZ materiály, stanovisko k návrhu 
ozdravného režimu a všetky materiály sa musia predkladať tri dni pred rokovaním MsZ. Nemôžeme vyňať 
stanovisko hlavnej kontrolórky. Kedy si to majú prečítať, teraz o tom budú rokovať. Je to vážny materiál. 
Ak chceme pokračovať v tom, čo sme zdedili.“ 
Ing. Bagin sa ospravedlnil. 
Ing. Papierniková citovala Rokovací poriadok MsZ Nemšová, čl. 8, že hlavný kontrolór predkladá 
materiál priamo na MsZ. 
Ing. Rea poznamenal, že to platí vtedy, keď predkladá správu o kontrole plnenia uznesení. 
Ing. Bagin uviedol, že materiály konzultuje s pracovníkmi mestského úradu.  Uviedol, že nie je taký 
zdatný, materiály predkladajú tí, ktorí o problematike vedia. 
Ing. Bagin dal hlasovať o návrhu Ing. Reu, aby všetky materiály na dnešnom rokovaní predkladal primátor 
mesta. 
 
Poslanci MsZ neschválili návrh Ing. Reu, aby materiály na dnešnom rokovaní predkladal primátor mesta. 
Ing. Rea a A. Krchňávek boli za predložený návrh. Ing. Bednáriková a Ing. Duvač hlasovali proti návrhu. 
MUDr. Daňo, F. Bagin, P. Chmelina, Ing. Moravčík, J. Gabriš a Ing. Gabriš sa hlasovania zdržali. S. 
Husár a E. Vavrušová nehlasovali. 
 
1.  Voľba návrhovej komisie 
  
     Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnutí  a schválení  8 hlasmi Ing. Norbert Moravčík 
a Ing. Zita Bednáriková. Ing. Moravčík a Ing. Bednáriková sa hlasovania zdržali. S. Husár a E. Vavrušová 
nehlasovali. 
 
Následne primátor mesta dal hlasovať za program MsZ tak, ako bol predložený v pozvánke na 
neplánované rokovaniae MsZ. 
 
Poslanci MsZ 9 hlasmi  schválili  návrh programu neplánovaného rokovania MsZ. Ing. Rea hlasoval proti. 
S. Husár a E. Vavrušová nehlasovali. 
 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného programu.  
 
2.  Návrh na zavedenie ozdravného režimu        
     Predkladal: Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Ing. Bagin uviedol, že ako už bolo viackrát medializované mesto Nemšová podalo dňa 27.9.2012 na MF 
SR návrh na zavedenie ozdravného režimu. V zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov nastali v meste Nemšová 
skutočnosti k zavedeniu ozdravného režimu. V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov je obec povinná zaviesť ozdravný režim ak 
celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15% skutočných bežných príjmov obce 
predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho 
splatnosti. Ak nastali tieto skutočnosti je obec povinná do troch dní od ich zistenia oznámiť túto 
skutočnosť ministerstvu financií a primátor je povinný do 15 dní vypracovať návrh na zavedenie 
ozdravného režimu, ktorý tvorí návrh ozdravného rozpočtu a návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového 
hospodárenia vrátane časového harmonogramu splácania záväzkov. Dňa 27.9. 2012 doručilo mesto 
Nemšová list Ministerstvu financií SR, ktorým mu oznámilo skutočnosti k zavedeniu ozdravného režimu. 
K 27.9. 2012  výška záväzkov po lehote splatnosti predstavovala čiastku 2.143.109,36 € a týmto presiahla 
15% skutočných bežných príjmov mesta Nemšová za predchádzajúci rozpočtový rok a uznané neuhradené 
záväzky presiahli lehotu  60 dní odo dňa ich splatnosti. Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho 
rozpočtového roka boli vo výške 3.427.649,- €. Celková výška záväzkov po lehote splatnosti 



predstavovala 63 %  skutočných bežných príjmov mesta za predchádzajúci rozpočtový rok. Príčinou tejto 
situácie sú nasledovné skutočnosti. V roku 2009 mesto žiadalo v rámci operačného programu Životné 
prostredie, os 4 - Odpadové hospodárstvo, nenávratný finančný príspevok (NFP)  na projekt regionálneho 
významu s názvom "Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová".  Po úspešnom 
schválení žiadosti o NFP , vo finančnej čiastke  4,568 mil. € ( 95% z hodnoty 4,807 mil. €) sme začali 
s realizáciou verejného obstarávania  na dodávateľa stavby spolu s tovarmi, externým manažmentom, 
stavebným dozorom,  propagáciou a reklamou (beží  v tomto čase). Všetky postupy a kroky boli 
konzultované a  schvaľované riadiacim orgánom MŽP SR, sekciou environmentálnych  programov 
a projektov, všetko v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  K podpisu zmlúv s 
víťazmi súťaží sme pristúpili až po ich schválení zo strany Ministerstva životného prostredia SR, o čom 
sme obdržali písomné potvrdenia.V období od 29.3.2011 do 28.2.2012 bola realizovaná stavba, od 
3.11.2010 prebiehala dodávka strojov a technologických zariadení. V súčasnosti sú stroje a technologické 
zariadenia dodané a stavba je pred kolaudáciou. Dňa 2.5.2012 bola  podaná posledná žiadosť o platbu ( 
ŽOP č.8) vo výške 1.744.330,03 €. Dňa 3.7.2012 sme obdržali záznam zo spätnej  administratívnej 
kontroly  verejného obstarávania, ktorej  výsledkom je  zníženie vyplácania oprávnených výdavkov o 25% 
z predmetu  zákazky v hodnote  3,656 mil €, v zmysle ktorého sme  mali do 14 dní zaslať naše vyjadrenie 
k zisteným nedostatkom. Zároveň nám bola pozastavená kontrola žiadosti o platbu, resp. nám bolo 
pozastavené vyplatenie finančných prostriedkov vo výške 1.657.113,53 €  ( 95% zo ŽOP č. 8) . Dňa 
26.9.2012 obdržalo mesto Nemšová list z Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie 
environmentálnych programov a projektov, Odboru riadenia implementácie projektov, ktorým nám bolo 
oznámené, že riadiaci orgán trvá na 25% korekcii z hodnoty zákazky v zmysle záznamu z administratívnej 
kontroly verejného obstarávania a zmluvy o dielo , ktorý bol vyhotovený 20.9.2012. Mesto Nemšová 
v období kontroly a prehodnocovania výšky korekcie oprávnených nákladov z projektu "Regionálne 
centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová" sa pripravilo na riešenie  situácie, že korekcia, resp. 
neuznanie oprávnených nákladov bude potvrdené  vo výške 25%. Pri rokovaní s bankovými inštitúciami 
sme požiadali o bankový úver na vykrytie 25% korekcie v zmysle žiadosti o platbu z čiastky 1.744.330,03 
€. VÚB a.s. Bratislava oznámila mestu Nemšová schválenie úveru na úhradu faktúr, ktoré mali byť 
pôvodne financované zo ŠF EÚ a zo ŠR SR vo výške 440.000,- €. Zároveň VÚB a.s. potvrdila, že 
v prípade konkrétneho vyčíslenia korekcie výdavkov, poskytne mestu Nemšová okamžite záväznú ponuku 
a návrh úverovej zmluvy. O všetkých týchto skutočnostiach, ako aj spôsobe riešenia vykrytia neuznaných 
oprávnených výdavkov,  bolo informované Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej dňa 26.9.2012 v bode 
rokovania č. 12 – Informácia o stave projektu: „Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste 
Nemšová“. Aj napriek uvedeným skutočnostiam mesto Nemšová si nie je vedomé takých pochybení, ktoré 
by oprávňovali riadiaci orgán na zníženie, resp. neuznanie až do výšky 25 % z oprávnených výdavkov 
projektu. Všetky postupy v rámci verejného obstarávania boli riadne predkladané ministerstvu ŽP SR ku 
kontrole, a až po kladných vyjadreniach, resp. ich kontrole a písomnom oznámení,  mesto pristúpilo 
k podpisu zmlúv.  Dôvodom naplnenia podmienok  zavedenia ozdravného režimu v zmysle  § 19 ods.1 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien 
a doplnkov je práve neuhradenie záväzkov mesta Nemšová z titulu realizácie vyššie uvedeného projektu 
"Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová" schváleného  v rámci operačného programu 
Životné prostredie, os 4 - Odpadové hospodárstvo, resp. riešenia oprávnenosti korekcie oprávnených 
výdavkov zo strany riadiaceho orgánu a pozastavenia žiadosti o platbu z 05/2012 z dôvodu riešenia 
oprávnenosti korekcie. Vysoký stav záväzkov ovplyvňuje aj skutočnosť, že mesto Nemšová k dnešnému 
dňu nepodpísalo úverovú zmluvu so Slovenskou sporiteľňou a.s. na úhradu záväzkov voči spoločnosti 
Cesty Nitra. Výška schváleného úveru na úhradu faktúr spoločnosti Cesty Nitra je 208.172,- €. Slovenská 
sporiteľňa  podpíše s mestom Nemšová úverovú zmluvu až po vysporiadaní záväzkov mesta Nemšová, 
ktoré vznikli z titulu realizácie projektu "Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová" . 
Opatreniami na riešenie a stabilizáciu rozpočtového hospodárenia je nutnosť zabezpečenia  úhrady 
záväzkov mesta Nemšová prijatím úveru a  formou dohody o splátkach v zmysle § 28a zákona č. 
528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie ( vzhľadom k tomu, že časť 
finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom korekcie už bola v minulom období  mestu Nemšová 



poskytnutá na úhradu faktúr projektu predfinancovaním). Tieto skutočnosti sú obsiahnuté v návrhu 
ozdravného rozpočtu mesta Nemšová, ktorý je súčasťou pracovných materiálov. Časový harmonogram:  
do 31.12.2012. Ďalej uviedol, že mesto si nie je vedomé, že by spravilo chybu. Mesto sa chce súdiť. 
Separovanie a BRO je dosť frekventovaná téma. V tejto súvislosti dodal, že mesto Nemšová bolo včera 
vyhodnotené ako najlepšie mesto v separácii odpadov na Slovensku. Získali sme hlavnú cenu. Uviedol, že 
sa budeme brániť. 25 % korekcia je neprimerane vysoká v porovnaní s inými obcami a mestami. Takýchto 
miest je na zozname 16. Písal predsedovi ZMOS – u Ing. Dvončovi, p. Trstenskému, ďalej písal list 
premiérovi SR. Dlh denne rastie o 125,-€. Musíme zaplatiť štátu. Teraz je to 500.000,-€. Zvyšok je 
dorátaný. V rámci ZMOS – u právny analytici vyhodnocujú, či sa napíše spoločná žaloba alebo jednotlivo 
voči  SR ŽP odbor implementácie projektov. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
Ing. Papierniková predložila v zmysle ust. § 19 ods.5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 583/2004 Z. z.“), správu k návrhu na zavedenie ozdravného režimu a k návrhu ozdravného 
rozpočtu na rok 2012. Mesto Nemšová sa vzhľadom na vysoký stav neuhradených záväzkov a 
pozastavením preplácania žiadosti o platbu prijímateľa nenávratného finančného príspevku „Regionálne 
centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová“ zo strany Ministerstva životného prostredia SR ako 
poskytovateľa pomoci dostalo v roku 2012 do štádia, kedy v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. 
je nútené zaviesť ozdravný režim. Skutočnosť z dôvodu naplnenia citovaného ustanovenia, kedy mesto 
prekročilo 15 % hranicu skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka a neuhradili sa niektoré 
uznané záväzky do 60 dní odo dňa ich splatnosti sa odráža v návrhu na zavedenie ozdravného režimu. 
Stav záväzkov mesta : celkové dodávateľské záväzky k 18.10.2012 predstavujú čiastku 2.202.446,37 €. 
Z toho : záväzky po lehote splatnosti 2.162.781,26 €, ktoré predstavujú 63,1 % skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 2011 z maximálnych 15 %, záväzky po lehote splatnosti 
viac ako 60 dní 2.081.656,25 €. Najväčšiu časť záväzkov  tvoria záväzky z titulu realizácie projektu 
Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová : Bluetech s.r.o. vo výške 1.670.282,90 €, 
DIPA s.r.o. vo výške 44.034,37,  Euro Dotácie a.s. vo výške 35.880 € , spolu vo výške 1.750.197,27 €. 
Okrem záväzkov na realizáciu BRO mesto eviduje záväzky z titulu realizácie investičnej akcie IBV 
Vlárska III. vo výške 325.819,33 €, záväzky z titulu realizácie rekonštrukcie mestskej športovej haly vo 
výške 93.434,71. Ostatné záväzky z bežnej prevádzky mesta predstavujú 32.995,06 €.  Mesto Nemšová 
predložilo MsZ na schválenie návrh ozdravného režimu v dvoch bodoch:  1. Návrh ozdravného rozpočtu : 
Ozdravný rozpočet mesta je zostavený ako vyrovnaný v príjmovej i výdajovej časti vo výške  6.986.970 €. 
Ozdravný rozpočet mesta sa nemusí členiť na bežný a kapitálový, avšak z hľadiska zjednodušenia 
spracovania rozpočtu bolo doporučené zachovať pôvodné členenie. V rámci predloženého návrhu, sa 
upravujú niektoré položky rozpočtu podľa skutočného plnenia. Ozdravný rozpočet počíta v príjmovej časti 
s prijatím investičného úveru vo výške 1.040.000 €, ktorým by sa uhradili výdaje a vratka korekcie 
oprávnených výdavkov do ŠR a EÚ na projekt BRO.  Korekcia predstavuje 638.595,11 € 
a dofinancovanie projektu 400.915,05 €. Zároveň bol z príjmovej časti rozpočtu vyňatý kontokorentný 
úver vo výške 116.000 €, čím sa z prebytkového rozpočtu stal vyrovnaný. 2. Návrh opatrení na 
stabilizáciu rozpočtového hospodárenia: Navrhnuté opatrenia na stabilizáciu rozpočtového 
hospodárenia boli nasledovné : prijatie investičného úveru na financovanie projektu ako aj korekcie zo 
strany Ministerstva ŽP v celkovej výške 1.040.000 €, podpísanie dohody o splátkach v zmysle § 28a 
zákona č. 528/2008 Z.z. o finančnej pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ. Žiadne ďalšie opatrenia 
na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia mestom navrhované nie sú.  Časový harmonogram splácania 
záväzkov je do 31.12.2012. Ministerstvo ŽP SR a VÚB a.s. doporučili mestu podpísanie dohody 
o splátkach v zmysle § 28a zákona č. 528/2008 Z. z. o finančnej pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
EÚ. Po predložení dohody však bolo zistené, že k podpisu dohody je potrebné doložiť notársku zápisnicu 
v ktorej mesto deklaruje, že uznáva výšku a aj dôvod korekcie, čo však mesto nemôže deklarovať, 
nakoľko by to znemožnilo mestu vymáhať korekciu súdnou cestou.  Z tohto dôvodu bude jediným 
navrhovaným opatrením na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia prijatie investičného úveru na 
financovanie projektu ako aj korekcie zo strany Ministerstva ŽP v celkovej výške 1.040.000 €. Prijatie 



úveru bude mať dopad na nasledujúce rozpočty v prvých piatich rokoch vo výške 108.000 € na rok / pri 
splátke 9.000 € mesačne – 55 splátok/, a posledná 56. splátka – 545.000 €, ktorá môže byť rozložená na 
nasledujúcich 5 rokov. Tieto skutočnosti je potrebné zakomponovať do nasledujúcich rozpočtov. Prijatím 
úveru, uhradením korekcie a dofinancovaním projektu BRO klesnú celkové neuhradené záväzky pod 
hranicu 15 %, čím pominú podmienky pre zavedenie ozdravného režimu. Vedenie mesta rokuje s firmou 
Bluetech s.r.o. a VÚB a.s. o predĺžení lehôt splatnosti faktúr a ak by mesto v priebehu budúceho týždňa 
podpísalo predĺženie lehoty splatnosti s Bluetech s.r.o. a VÚB a.s. zavedenie ozdravného režimu by 
nebolo nutné. Vzhľadom k uvedenému doporučujem, aby MsZ schválilo zavedenie ozdravného režimu od 
1.11.2012 v prípade, ak by naďalej pretrvávali podmienky na zavedenie ozdravného režimu. V prípade, že 
k 1.11.2012 nebudú splnené podmienky na zavedenie ozdravného režimu, tento zavedený nebude 
a navrhovaný ozdravný rozpočet bude rozpočtovým opatrením č.3. 
Správa hlavnej kontrolórky mesta k návrhu na zavedenie ozdravného režimu a k návrhu ozdravného 
rozpočtu na rok 2012 je spracovaná písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Ing. Jurisová uviedla, že: „ Bolo niekoľko rokovaní s VÚB a. s. , taktiež rokovania na ministerstve. 
V pondelok boli na ministerstve, s VÚB telefonujú každý deň niekoľkokrát. Svedčí o tom indikatívna 
ponuka na úver, ktorú zaslali. Vývoj je každý deň iný. Spoločnosť Bluetech s r. o.  prehlásila pred cca 
dvoma týždňami a aj prehlasujú, že nemajú problém predlžiť lehotu splatnosti faktúr, z ktorých by mesto 
Nemšová nemalo povinnosť, podmienku splnenia ozdravného režimu. Avšak obe spoločnosti Bluetech s r. 
o. aj VÚB a. s. to podmieňujú prijatím úveru. Obe žiadajú, aby poslanci zvážili veľmi zlý stav, v ktorom 
sa mesto nachádza. Najmä VÚB a.s.,  ktorá prevzala záväzok spoločnosti Bluetech s r. o. V prípade, že 
bude schválené uznesenie, obe spoločnosti VÚB, a. s. aj Bluetech s r. o. predlžia lehotu splatnosti. Preto je 
aj  v stanovisku hlavnej kontrolórky, že budúci týždeň  rada VÚB, a. s. schváli predĺženie lehoty 
splatnosti. Vyčísli úrok z omeškania vo výške 26.000-€. Tento úrok z omeškania sa zaviazala spoločnosť 
Bluetech s r. o. za mesto uhradiť. Týmto by podmienky na ozdravný režim zanikli. Je pravdepodobné, že 
z čiastky 1.040.000,-€ sa úver v celej výške nebude musieť čerpať. V prípade, že do dvoch mesiacov príde 
odpoveď z Bruselu,  na korekciu cca 235.000,-€, je možné, že túto korekciu nebude štát žiadať od mesta 
Nemšová. Štát vyzval mesto, aby  vrátilo do 15.11.2012 čiastku 415.161,93€.  V súčasnosti sa končí  
kontrola ŽOP. V pondelok by sme mali  odovzdať na ministerstvo všetky náležitosti súvisiace s kontrolou. 
Ďalej vysvetlenia a doklady, ktoré bolo treba doručiť. Je pravdepodobné, že do konca októbra bude 
kontrola ukončená a postúpená na sekciu ekonomickú, kde by mala byť zadaná do systému 
predfinancovania mesta Nemšová vo výške cca 1.340.000,-€. Tieto finančné prostriedky by mali byť v 
priebehu mesiaca november na účte mesta Nemšová. Dodala, že  sa zúčastnila takmer  všetkých rokovaní 
s vrcholovým manažmentom VÚB a. s.. Garantujú nám to. Je presvedčená,  že podmienky ozdravného 
režimu pominú. Schválenie ozdravného režimu by nemuselo byť. Na ministerstve kde sme boli ohľadom 
ohlásenia mesta Nemšová, že mesto splnilo podmienky, nám toto doporučilo, že v prípade, ak sa v krátkej 
dobe všetky náležitosti vysporiadajú aj ministerstvo bude naše oznámenia a uznesenia, ktoré by sa 
schválili, rešpektovať. Sú tam lehoty. Ministerstvo nám oznámilo, že voči mestu počká 2-3 týždne, aby 
zaujalo stanovisko a potvrdilo ozdravný režim mesta. Tieto skutočnosti boli včera oznámené na finančnej 
komisii, dostali sme sa do situácie, sme tlačení dodávateľom aj ministerstvom a  taktiež bankou. S plnou 
vážnosťou prehlásila, že vedenie mesta nie je z tejto situácie nadšené. Sú zodpovední za všetky 
skutočnosti, taktiež primátor ako štatutár mesta. Pred rokom, dvoma si vedenie mesta nemyslelo, že budú 
hovoriť o ozdravnom režime. Na Slovensku je veľmi málo miest, kde majú zavedený ozdravný režim. 
Sme zaujímaví pre všetky médiá. Ako tlačové tak i  televízne. Situácia nás neteší.“ 
J. Gabriš sa informoval, čo kontrola našla, prečo vznikla táto situácia? Ministerstvo sa vyjadrilo, že je to 
v poriadku, na základe ich vyjadrenia sa do toho išlo. Prečo teraz má byť ministerstvo mimo. Čo sa stalo? 
Ing. Jurisová  k výtkam poznamenala, že: „ Je zápis z pochybení, ktoré našli pri spätnej  kontrole 
verejného obstarávania ( ďalej len VO), na čo má ministerstvo právo. Preskúmali súťažné podklady 
oznámenia a celý priebeh súťaže náplne záveru zápisnice z vyhodnotenia vrátane zmlúv, ktoré boli 
podpísané . Za najzávažnejší dôvod, na základe ktorého sme dostali 25 % korekciu je ten, že v súťažných 
podmienkach mesto vypísalo jednu súťaž ako nadlimitnú. V súťažných podmienkach sa súťažilo v časti a)  
nákup strojov a v časti b) stavba, celé stavebné dielo vrátane určitej technológie. V úvode, keď sa 



pripravovali súťažné podklady, vraj bolo na ministerstve niekoľko rokovaní, ktorých sa zúčastnil p. Jurča, 
OSO, konateľ spoločnosti ABNKA.  VO uskutočnila spoločnosť ABNKA s r. o. Jur pri Bratislave. Bolo 
niekoľko rokovaní, kde sa hovorilo o možnosti, či spojiť obe činnosti do jedného predmetu súťaže, alebo 
tieto rozdeliť. Bolo doporučené mestu, aby súťaž vypísalo v časti a) nákup a v časti b) stavba 
a technologické zariadenie, čo podľa európskych judikatúr  nie je možné, pretože v prípade, že sa stroje a 
technológie priamo nedotýkajú stavby,  na toto musia byť dve VO. Ministerstvo zistilo, že sme týmto 
porušili princípy diskriminácie, pretože sme neumožnili súťažiť takým firmám, ktoré dodávajú stroje 
a nemajú stavebnú činnosť. Aby sa mohli firmy uchádzať v jednej časti na dodávku strojov a v druhej na 
dodávku  stavby. Toto je to najzávažnejšie pochybenie v zmysle ktorého ministerstvo pokutovalo mesto 
25 % korekciou. Iné pochybenia, ktoré sú v oznámení, sú menej závažné. Sú to tzv. kozmetické. Keby boli 
len tieto výtky, nebolo by došlo ku korekcii. VO bolo pochybené s tým, že stroje sa nesúťažili zvlášť 
a stavba sa nesúťažila zvlášť.“ 
Ing. Duvač reagoval, či: „ Ten pracovník, ktorý sa prvý pod to podpísal o tejto skutočnosti nevedel? Bolo 
toto na rokovaniach predložené? V tom prípade tento pracovník mesto Nemšová zaviedol.  Čo je na tom 
pravdy, že táto situácia vznikla na základe oznámenia istého občana, ktorý poslal na patričné miesta 
informujúci list so žiadosťou, aby sa v tejto veci konalo?“ 
Ing. Jurisová odpovedala na prvú otázku, že vedúci sekcie povedal, v čase r. 2009 – 2010 ministerstvo 
nemalo dostatočne zdatných zamestnancov na VO. Ministerstvo nie je orgán, ktorý kontroluje VO. 
Najkompetentnejší orgán  je Úrad pre VO. Teraz má ministerstvo kvalifikovaných ľudí, pretože  prijalo 
zamestnancov z úradu pre VO. Ministerstvo dnes vie kvalifikovanejšie vykonať kontrolu VO. Všetky 
kontroly , ktoré boli vykonané, boli vykonané  z pohľadu ministerstva v zmysle metodiky, ktorá je pre 
vyhodnocovanie a priebeh projektov z EU. Ministerstvo je povinné sa k tomuto vyjadrovať a dávať 
súhlasné stanoviská. V každom stanovisku  v poslednom riadku je uvedené, že ministerstvo dáva súhlas, 
avšak obstarávateľ mesto Nemšová je plnom rozsahu zodpovedné za celý proces. 
Ing. Bagin dodal, že: „ Takto je to posledné dva roky, predtým to nedali. Máme to šťastie. Až po 
upozornení zo strany pár obcí, ktoré dostali sankcie. A teraz sa od týchto záležitostí dištancujú. Ešte sme 
to stihli. Nie sme si vedomí, že sme niečo porušili. Máme doklady z riadiaceho orgánu, že je všetko 
v poriadku. Ostatné obce, mestá už nie.“ 
Ing. Bagin reagoval na dotaz Ing. Duvača, že si vyžiadame písomnú odpoveď a túto predložíme. 
S. Husár sa spýtal, že ako je do tejto problematiky zainteresovaná firma, ktorá to celé spôsobila? Ten, kto 
spracovával a predkladal tento projekt. 
Ing. Bagin uviedol, že je to firma ABNKA. 
J. Gabriš  doplnil, že či aj ten obstarávateľ ponesie nejakú zodpovednosť? 
S. Husár sa informoval, či bude táto firma aj mediálne známa? 
Ing. Bagin reagoval, že áno. Mesto sa bude súdiť. 
J. Gabriš dodal, že či sme nemali nejakú sankciu voči nim? 
Ing. Bagin, dodal, že OSO – osoba spôsobilá realizovať VO nepodpíše takú zmluvu, kde by prebrala 
zodpovednosť za prípadné chyby a z toho vyplývajúce sankcie ( napr. 25 %) od riadiaceho orgánu. 
Ing. Gabriš dodal, že je ťažko niekoho viniť. V čase podania projektu  aj na ministerstve boli všetci 
presvedčení, že je všetko v poriadku. Aj v upozornení je napísané, že „mohlo dôjsť k porušeniu.“ 
MUDr. Daňo poznamenal, že: „ Je treba prijať určitú sebareflexiu do budúcna pri podávaní projektov. 
Kontrola zo strany mesta by mala byť. V projekte boli uvedené ceny strojov. Keby to niekto skontroloval, 
porovnal ceny od jednotlivých dodávateľov, mohlo sa to dostať do úplne iného svetla.“ 
Ing. Bagin dodal, že: „ Firma, ktorá ide do projektu,  financie dostane najskôr o pol roka., musí ich 
úverovať. Úver musí splácať, až pokiaľ im mesto dá financie. Namiesto 80,-€ je 100,-€. Ten rozdiel  
musia čakať. Je to 90 – 120 dní.“  
MUDr. Daňo uviedol, že: „ V projekte sú navrhnuté aj obstarávacie ceny. Každý z nás, ak  by si zadal 
nejakú zákazku, tak  by si  ceny   porovnal aj u iných dodávateľov. Dôležité je preveriť si ceny. Toto sa 
malo udiať.“ 
Ing. Bagin dodal, že: „ Možno mesto trpí za to, že sme vrátili pár zlých projektov štátu. Vláda, ktorá nám 
to dala, padla a teraz sú späť. Niekto má väčšiu pokutu, niekto menšiu. Je to politika. Eurofondy do 



budúcna možno nebudeme mať, ale chceme urobiť všetko pre to, aby občania mesta  nepociťovali 
nepopulárne opatrenia.“  
 
MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie  stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová k návrhu na 
zavedenie ozdravného  režimu a 11 hlasmi schválilo zavedenie ozdravného režimu mesta Nemšová  od 
1.11.2012. V prípade, že do 1.11.2012 mesto Nemšová podpíše so spoločnosťou Bluetech s.r.o. splátkový 
kalendár- zmena splatnosti faktúr  a dohodu o predĺžení lehoty splatnosti faktúr s VÚB a.s. Bratislava, 
ktorá odkúpila časť pohľadávok od spoločnosti Bluetech s.r.o. za  projekt Regionálne centrum 
zhodnocovania BRO v meste Nemšová by pominuli podmienky zavedenia ozdravného režimu, tento 
zavedený nebude. Ing. Rea nehlasoval.   
 
3.  Prijatie dlhodobého úveru prostredníctvom banky VÚB a. s. z dôvodu korekcie oprávnených    
     výdavkov  na projekt Regionálneho centra zhodnocovania BRO v meste Nemšová 
     Predkladala:  Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová k prerokovávanému bodu uviedla, že mesto niekoľkokrát rokovalo s VÚB, a. s.  o možnosti 
poskytnutia úveru. Dodala, že: „VÚB, a. s. preverila úverovú zaťažiteľnosť mesta z pohľadu dlhodobých 
prognóz. Je ochotná schváliť ponuku, ktorú nám poslala. Je ochotná schváliť  úver, ktorý bude predložený 
budúci týždeň v stredu na bankovú radu vo výške 1.040.000,-€ s tým, že by bolo možné úver v plnej výške  
nedočerpať. Bolo by možné prehodnotiť splácanie po 5 rokoch. Banka si počas obdobia 5 rokov chce 
zagarantovať pravidelné splácanie úveru tým, že nám predkladá poplatky súvisiace z predčasne splatenej 
sumy vo výške 2,5%. Zabezpečenie obchodu je blankozmenka, dohoda o vyplňovacom práve 
k blankozmenke, záložné právo na nehnuteľný majetok podľa dohody / budova MsÚ/. Banka chce 
zábezpeku – zriadenie záložného práva na pohľadávky mesta s registráciou u notára ( v centrálnom registri 
NCR zp). Úverom by sa vykryla celá 25 % korekcia v plnom rozsahu tak,  ako je nám dnes známe. Tie sú 
zatiaľ neschválené. Je veľká pravdepodobnosť, že o tieto finančné prostriedky neprídeme. Z úveru sa bude 
čerpať spôsobom takým, že banka bude mať garanciu nad čerpaním úveru. Všetky podpisy budú zo strany 
mesta aj zo strany banky. Je to úver len na vykrytie investičných akcií, banka si poisťuje aj to, že bude mať 
dohľad nad úhradou akejkoľvek sumy z úveru. V prvej fáze  by bol úver pravdepodobne čerpaný na 
dofinancovanie žiadosti o platbu do 15.11. 2012 vo výške cca 394.000,-€ a zároveň by mesto Nemšová 
vrátilo SR sumu  415.161,93 €. Toto by bolo čerpanie z úveru v tomto roku. Takto predloženým úverom 
nám banka oznámila, že úver, na ktorý nám VÚB, a. s.  dala ponuku, taktiež  aj MsZ ju schválilo v mesiaci 
jún, nám už neschváli. V prípade, že čerpanie úveru bude v určitých harmonogramoch, bude úverová 
zaťažiteľnosť vždy podľa čerpania. Mesto Nemšová žiadalo VÚB a. s. najskôr aby bol úver poskytnutý na 
12 rokov. Mysleli si, že bude úver poskytnutý na 12 rokov, toto uviedol aj primátor mesta. O tom, že bude 
na 10 rokov vieme od stredy. Poplatky sa menili, posledná indikatívna ponuka je zo včerajšieho dňa. Prvú 
splátku mesto Nemšová zaplatí 20.3. 2013.“ 
Ing. Bagin uviedol, že VÚB, a. s.  vyšla mestu Nemšová v ústrety. 
Ing. Jurisová dodala, že:“ Na poslednom rokovaní na ministerstve, VÚB a. s.  oznámila, že nám nedá úver 
v celej výške. VÚB a. s.  nám oznámila, aby sme požiadali štát o splátkový kalendár. V zmysle zákona č. 
528/2008 Z. z. je mestu umožnené dohodnúť sa so štátom na splácaní týchto financií na obdobie do jedného 
roka. Návrh splátkového kalendára nám bez našich identifikačných údajov  ministerstvo odovzdalo. Hovorí 
sa však v ňom, že mesto ako prijímateľ uznalo vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj do výšky celý 
dlh. Následne nám VÚB, a. s. vyšla v ústrety a poskytla nám úver v plnej výške, aby mesto nemuselo 
žiadať štát    o splátkový kalendár. Mesto by sa ukrátilo o možnosť úspešného konania  v zmysle žaloby na 
súde. Aj podľa indícií ministerstvo  si pravdepodobne nie je isté, či by vyhralo alebo prehralo súd, keďže 
všetky vyjadrenia v oznámeniach sú v zmysle,  že sa len domnieva. Avšak následne oznamuje, že nám 
budú 25 % krátiť oprávnené výdavky. Ministerstvu mesto oznámilo, že podáme žalobu na súd. Bolo 
povedané, že keby nám súd uznal našu pravdu, štát nám pravdepodobne financie vráti. Výsledok zo 
súdneho konania bude známy cca o 5 rokov.  O päť rokov už možno ani na ministerstve kompetentní 
nebudú pracovať, ani na meste. Či sa mesto kauzy domôže, ťažko povedať. Vypracovávali nám právnu 



analýzu v Bratislave, ktorá sa venuje Eurofondom. Podľa posledných vyjadrení máme vysokú 
pravdepodobnosť, že uspejeme na súde.“ 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
Ing. Papierniková uviedla, že v  zmysle § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej správy v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania. Prehľad dlhovej služby mesta k 30.9.2012 ( bez úverov ŠFRB 
a prekleňovacích úverov v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
správy v znení neskorších predpisov : Úver SZRB – úver kotolne vo výške  8.995,58€, splatnosť je 
21.12.2012. Strednodobý bankový úver VÚB a.s. vo výške  213.975,58€, splatnosť v r. 2014. Úver SZRB – 
BRO vo výške 128.785,00€, splatnosť v r. 2014.Úver SLSP na investičnú výstavbu vo výške  423.474,00€, 
splatnosť v r. 2017. Celkom : 775.230,16 €. Bežné príjmy mesta v roku 2011 : 3.427.648,99 €. Celkové 
dlhové zaťaženie mesta k 30.9.2012 predstavuje sumu  775.230,16 €, čo predstavuje 22,62 % skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Ročná výška splátok úverov v roku 2012 
predstavuje sumu 286.410,20 € a úroky z úverov v predpokladanej  výške 15.000 €, celkovo 301.410,20 €, 
čo predstavuje 8,79 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Po prijatí 
investičného úveru vo výške 1.040.000 € a úveru vo výške 208.182 € na kapitálové výdaje by celkové 
úverové zaťaženie vzrástlo na sumu 2.003.412,16 €, čo predstavuje 58,45 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka z možných 60%. Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že mesto 
spĺňa podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej správy v znení neskorších predpisov. Maximálna hranica výšky 
úverového zaťaženia pre rok 2012 predstavuje sumu 2.056.589,40 € (60%) a maximálna hranica výšky 
splátok úverov a úrokov z úverov predstavuje sumu 856.912,25 € ( 25%) .   
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová  je spracované písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
Ing. Savková doplnila, že: „ V pracovných materiáloch, ktoré poslanci obdržali, je v návrhu na uznesenie 
uvedené, že sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je prijatie dlhodobého úveru  a druhý bod dohoda 
o splátkach. Dohodou o splátkach by ministerstvo malo podklad o tom, že mesto by písomne k notárskej 
zápisnici uznalo svoj dlh, jeho výšku ale aj oprávnenosť dlhu, čím by sme si zahatali cestu k výhre na 
súde. Toto bolo predmetom rokovania na finančnej komisii, preto je uznesenie pozmenené oproti návrhu. 
Ministerstvo nám návrh dohody o splátkach zaslal až po vyhotovení týchto materiálov, potom dospelo 
vedenie mesta spolu s právnikmi a finančnou komisiou k tomu, že dohodu nemôžeme podpísať.“  
Ing. Moravčík reagoval na ponuku od VÚB a.s. , že: „ Balónová splátka znamená, že splatenie úveru je 
rozdelené na 10 rokov. Niektoré banky majú interné pravidlá, že nemôžu dávať ponuku na 10 rokov 
financovanie. Robí sa to tak, že úver sa rozdelí na 5 + 5 rokov, alebo sa rozkladá. Balónová splátka 
znamená, že úver sa  spláca v mesačných splátkach 9.000,-€ a posledná je celý zostatok. Je vysoká 
pravdepodobnosť, a ponuka je tak konštruovaná že celý zostatok vo výške 545.000,-€ zaplatený nebude, ale 
naďalej sa celý zostatok prolonguje na ďalších 5 rokov. To znamená, že sa bude naďalej splácať   
v mesačných splátkach. Toto robia viaceré banky, pretože nemôžu dávať ponuky na viac ako 5 rokov. Je to 
výhodné. Čo sa týka ceny, tieto sú pre mesto Nemšová veľmi dobré v porovnaní s konkurenčnými 
bankami. Ponuku na úver mestu Nemšová mohla poskytnúť  len VÚB a.s.“ Ďalej uviedol, že včera bolo 
rokovanie finančnej komisie, kde bola prizvaná hlavná kontrolórka mesta. Po prerokovaní materiálov sa 
finančná komisia uzniesla na tom, že neodporúča podpísať dohodu o splátkach z dôvodu, že notárskou 
zápisnicou o priznaní  dlhu mesta by zanikla akákoľvek možnosť uchádzať sa o nejaké súdenie so SR a tým 
niečo pre mesto vybojovať.  
 
MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie   stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová k výške úverového 
zaťaženia  k 30.9.2012 a 11 hlasmi schválilo prijatie dlhodobého úveru na úhradu 25% korekcie 
oprávnených výdajov a úhradu faktúr za práce v rámci projektu Regionálne centrum zhodnocovania BRO 
v meste Nemšová vo výške 1.040.000,- € , ktorý mestu Nemšová poskytne Všeobecná úverová banka  a.s., 
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25. Spôsob ručenia : blankozmenka mesta, dohoda o vyplňovacom 
práve k blankozmenke, záložné právo na pohľadávky mesta, záložné právo na nehnuteľný majetok podľa 
dohody. Ing. Rea sa hlasovania zdržal. 



 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi neschválilo  podanie žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vo výške 
415.161,93 €  Ministerstvu ŽP SR ako riadiacemu orgánu projektu Regionálne centrum  
zhodnocovania BRO v meste Nemšová formou Dohody o splátkach. 
 
4.  Návrh na zmenu rozpočtu mesta – Ozdravný rozpočet mesta Nemšová na r. 2012  
     Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
 
Ing. Savková predložila návrh na zmenu rozpočtu mesta – Ozdravný rozpočet mesta Nemšová na rok 
2012. Na úvod povedala, že tak, ako konštatovala hlavná kontrolórka,  v prípade, že  mesto dokáže  
odstrániť podmienky  na zavedenie ozdravného režimu, tento bude preklasifikovaný na RO č. 3. RO č. 3 
plánoval MsÚ predložiť na novembrové MsZ. Bolo vypracované v krátkej dobe, kedy sa  vypracovávali 
podklady pre bankové inštitúcie a pre ministerstvo ŽP. Návrh bol veľmi podrobne prerokovaný na komisii 
finančnej za prítomnosti hlavnej kontrolórky. V predkladanom návrhu dochádza k zmene v časti príjmovej 
aj výdajovej. Časť príjmov sa v predkladanom návrhu zvyšuje o 515.756,-€. Ide o zmeny v nasledovných 
položkách: výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve   - zníženie o 73.300,- €. Dôvodom 
tohto zníženia je nepriaznivý výber daní z príjmov FO v rámci SR, ktorý sa v tomto roku predpokladá vo 
výške 4%. Dividendy – zníženie o 1.760,- €. V roku 2012 nebude mesto Nemšová príjemcom divident. 
Ples, predaj vstupeniek, tomboly, kultúrne a spoločenské akcie – zvýšenie o 2.000,- €. Do rozpočtu mesta 
sa zahrňuje príjem zo vstupného z kult. spol. akcii. Za služby v zariadeniach sociálnych služieb – zvýšenie 
o 20.000,- €.  Na základe novely zákona o sociálnych službách došlo k prehodnoteniu výšky poplatkov za 
bývanie a zaopatrenie v CSS Nemšová, ul. Odbojárov č. 7. Z tohto dôvodu dochádza k úpravám rozpočtu. 
Prenájom plochy – zvýšenie o 290 €.  Z výťažkov z lotórií a iných podobných hier – zvýšenie o 3.000,- €.  
Na základe skutočného vývoja príjmov v tejto položke k 30.9.2012 dochádza k navýšeniu rozpočtu. 
Náhodilé príjmy, pohľadávky, preplatky – zvýšenie o 10.400,- €.  Na základe skutočného vývoja príjmov 
k 30.9.2012 dochádza k úprave tejto položky.Darovacia zmluva – rozpočet 26.000,- €. Na základe 
rokovaní so zástupcami dodávateľa projektu Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová 
bol  daný ústny  prísľub, že dodávateľ prác uhradí za mesto Nemšová poplatok za oneskorenú úhradu 
faktúr od spoločnosti Bluetech VÚB banke, ktorá odkúpila pohľadávky voči mestu Nemšová,  čiastku 26 
tis. € . Mesto Nemšová je povinné ešte pred podpisom Dohody o predĺžení lehoty splatnosti faktúr s VÚB 
uhradiť túto čiastku – cca 26 tis. €. Presné vyčíslenie bude mesto vedieť 24.10.2012 .Táto čiastka je 
zahrnutá i v časti výdajov – program 1. finančná a rozpočtová oblasť. Dotácia CSS – zvýšenie o 26.513,- 
€. Vzhľadom k tomu, že poskytovanie dotácií v zmysle novely zákona o sociálnych služieb bolo účinné až 
od 1.3.2012 mesto Nemšová  na rok 2012 dostalo zvýšenú dotáciu. Dotácia matrika – zvýšenie o 190,- €. 
Rozpočet sa upravuje na základe skutočnej výšky pridelenej dotácie. Dotácia na základné vzdelanie –  ZŠ 
J. Palu – zvýšenie o 12.000 €. Rozpočet sa upravuje na základe skutočnej výšky pridelenej dotácie. Ide 
o normatívne finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy. Finančné prostriedky sú na 
špeciálny účet poukazovaný KŠÚ Trenčín a následne poukazované na účet ZŠ J. Palu. Dotácia dopravné, 
vzdelávacie poukazy ZŠ J. Palu – zvýšenie o 3.335,- €. Ide o nenormatívne finančné prostriedky na 
prenesený výkon štátnej správy. Finančné prostriedky sú určené pre ZŠ, sú uhrádzané na účet mesta 
prostredníctvom KŠÚ. Rozpočet sa upravuje na základe skutočnej výšky pridelenej dotácie. Dotácia – 
voľby – zvýšenie o 428,- €. Dotácia sa upravuje na základe skutočnej výšky pridelenej dotácie na voľby 
do NR SR. Dotácia – stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, KUŽP zvýšenie o 1.599,- €. Rozpočet 
sa upravuje na základe zníženia počtu detí, ktoré majú nárok na pridelenie dotácie. Aktivačná činnosť – 
zníženie o 1.200,- €. Rozpočet sa upravuje na základe skutočnej výšky pridelenej dotácie. Dotácia – deti 
v hmotnej núdzi – zníženie o 600,- €. Rozpočet sa upravuje na základe skutočnej výšky pridelenej dotácie. 
Dotácia – EÚ úrad práce - zníženie o 10.000,- €. Rozpočet sa upravuje na základe skutočnosti, že mesto 
Nemšová nemá v tomto roku uzatvorenú zmluvu na prijímanie tejto dotácie. Dotácia REGOP – zvýšenie 
o 88 €. Rozpočet sa upravuje na základe skutočnej výšky pridelenej dotácie. Prídavok na dieťa – zníženie 
200,- €. Rozpočet sa upravuje na základe skutočnej výšky pridelenej dotácie. Dotácia MŠ- zvýšenie 
o 2.606,- €. Rozpočet sa upravuje na základe skutočnej výšky pridelenej dotácie pre predškolákov 



umiestnených v MŠ. Dotácia TSK – rozpočet 1.000,- €. Na základe žiadosti mesta Nemšová poskytol 
Trenčiansky samosprávny kraj  mestu Nemšová dotáciu na oslavy mesta vo výške 1.000,- €. Dotácia 
Ministerstvo kultúry SR – rozpočet 1.000,- €.   Na základe žiadosti mesta Nemšová poskytlo ministerstvo 
kultúry mestu Nemšová dotáciu na nákup kníh vo výške 1.000,- €. Príjem z predaja bytov – zníženie 
o 64.900,- €. Príjem z predaja bytov sa v rozpočte znižuje z dôvodu, že finančné prostriedky za dva 
odpredané byty vo výške 64.900 € boli na účet mesta uhradené ešte v roku 2011. Tieto boli presunuté na 
termínovaný účet. V rámci rozpočtových pravidiel je prevod finančných prostriedkov z termínovaného 
účtu v rozpočte mesta na rok 2012 presunutý do príjmových finančných operácií. Príjem z predaja budov 
– rozpočet 51.622,- €.  Do rozpočtu mesta sa zahrňuje príjem za predaj budovy bývalej školy 
v Trenčianskej Závade. Príjem z predaja pozemkov – rozpočet 13.000,- €.  Do rozpočtu mesta sa zahrňuje 
príjem za pozemky, ktoré odpredalo mesto Nemšová v zmysle uznesení MsZ v Nemšovej. Dotácia – Min. 
Výstavby a RR – nájomné byty 16 b.j. rozpočet 23.143,- €. Ide o doplatok dotácie na výstavbu nájomných 
bytov – 16 b. j., ktoré boli skolaudované v roku 2011. Dotácia Mestská športová hala- zníženie rozpočtu 
o 83.700,- €. Rozpočet sa znižuje z dôvodu, že projekt rekonštrukcie mestskej športovej haly sa financuje 
spôsobom refundácie. Mesto musí najskôr uhradiť  faktúry za zrealizované práce, až následne môže 
vystaviť žiadosť o platbu na poskytnutie dotácie – nenávratného finančného príspevku zo ŠR a EÚ. 
Dotácia Protipovodňové opatrenia – varovný systém rieka Vlára - Váh zníženie o 305,- €. Rozpočet sa 
upravuje na základe skutočnej poskytnutej dotácie. Projekt je už zrealizovaný. Dotácia MVRR- BRO – 
zníženie o čiastku 427.184,- €. Dôvodom takéhoto výrazného zníženia príjmov je skutočnosť, že mesto 
riadiaci orgán znížil výšku dotácie na projekt Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová 
o 25%. Táto čiastka sa v rozpočtovom opatrení č. 4 upraví na základe skutočnej výšky pridelenej dotácie, 
keďže Žiadosť o platbu nie je k dnešnému dňu zo strany min. ŽP odkontrolovaná. Dotácia regenerácia 
sídiel zníženie o 14.873,- €. Vzhľadom k tomu, že sa znížili výdaje na realizáciu projektu Regenerácia 
sídiel- centrálna mestská zóna znížila sa i výška pridelenej dotácie. Zo splátok pôžičiek od fyzickej osoby 
– zvýšenie rozpočtu o 400,- €.   Do rozpočtu sa zahrňujú splátky návratnej finančnej výpomoci. 
Nevyčerpaná dotácia dopravné ZŠ 2011- rozpočet 171,- €. Nevyčerpané finančné prostriedky sa do 
rozpočtu zaraďujú v rámci príjmových finančných operácií. Termínovaný vklad – odpredaj bytov rozpočet 
76.800,- €. Finančné prostriedky za odpredaj dvoch bytov, ktoré uhradili kupujúci v r. 2011 sa do rozpočtu 
mesta z termínovaného vkladu zaraďujú v rámci príjmových finančných operácií. Úver SZRB- BRO – 
zníženie o 6.757,- €.  Položka sa znižuje na základe zostatku úveru, určeného na úhradu výdajov pri 
realizácii projektu BRO. Do roku 2012 prešiel zostatok nedočerpaného úveru vo výške 30.013,- €. 
Kontokorentný úver – nebude zahrnutý v rozpočte mesta, zníženie o čiastku 116.000,- €.  Rozpočet mesta 
po realizácií RO č. 2 bol prebytkový o výšku schváleného kontokorentného úveru vo výške 116 tis. €. 
Vylúčením úveru z rozpočtu bude rozpočet mesta vyrovnaný. Úver – Regionálne centrum zhodnocovania 
BRO v meste Nemšová – 1.040.000,- €.  Zdôvodnenie potreby jeho zaradenia do rozpočtu je uvedené 
v samostatnom pracovnom materiály. Časť výdajov  sa v predkladanom návrhu zvyšuje o 631.756 €. Ide 
o zmeny v nasledovných programoch: Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola. Výdaje sa zvyšujú 
o čiastku 26.102,- €. Najdôležitejšou položkou je zvýšenie pol. Finančná a rozpočtová oblasť – úhrada 
poplatku za oneskorenú úhradu faktúr VÚB . Ide o poplatky z omeškania z faktúr, ktoré VÚB odkúpila od 
spoločnosti Bluetech s.r.o.  a súvisí s návrhom ozdravného režimu mesta Nemšová od 1.11.2012. Program 
2 Interné služby a administratíva. Výdaje sa celkovo zvyšujú o čiastku 1.958,- €. Dôvodom zvyšovania 
rozpočtu v jednotlivých položkách je skutočnosť, že mesto Nemšová malo k 31.12.2011 neuhradené 
faktúry, ktoré sme museli uhradiť v roku 2012 a neboli zahrnuté v rozpočte. V prípade znižovania výdajov 
ide o zníženie v rámci telekomunikačných a internetových služieb a nákupu pozemkov a stavieb. V r. 
2012 nevysporiada mesto Nemšová vlastníctvo MK ul. Osloboditeľov so spoločnosťou Final s.r.o., resp. 
pozemok s Povodím Váhu – bývalé koryto mlynského náhonu. Program 3 Bežpečnosť, právo a poriadok. 
Výdaje sa celkovo znižujú o 1.950,- €. Úprava vychádza zo skutočného napľňania rozpočtu k 30.9.2012. 
Z rozpočtu sa navrhuje vylúčenie realizácie akcie Osvetlenie prechodov pre chodcov. Program 4 
Odpadové hospodárstvo. Výdaje programu sa znižujú o 79.717,- €. Výdaje sa upravujú na základe ich 
prehodnoteného a očakávaného naplnenia sa v r. 2012. Program 5 Prostredie pre život a miestne 
komunikácie. Výdaje sa znižujú spolu o čiastku 15.601,- €. Úprava v jednotlivých položkách je na základe 



skutočného vývoja výdajov v upravovaných položkách. Program 6 Vzdelávanie. Celkové výdaje sa 
zvyšujú o 36.384,- €. Dôvodom zvyšovania je zvýšenie dotácií pre základnú školu na prenesený výkon 
štátnej správy ako aj nutnosť upraviť rozpočty školských zariadení v súlade s VZN mesta Nemšová, 
ktorým sa  poskytujú  dotácie z rozpočtu mesta na žiakov v školských zariadeniach. Materské školy, 
rozpočet sa zvyšuje z dôvodu nutnosti úhrad faktúr z r. 2011 spojených s realizáciou projektu Obnova 
integrovanej MŠ v Nemšovej. Základné školy – ZŠ J. Palu rozpočet sa zvyšuje v dôsledku zvýšených 
dotácií na prenesený výkon štátnej správy , ZUŠ. K zníženiu rozpočtu dochádza iba v tomto školskom 
zariadení. Zníženie predstavuje čiastku 2.760,- €. V tomto období prebieha v ZUŠ kontrola, ktorá sa 
zaoberá aj oprávnenosťou niektorých výdajov školy. V prípade, že sa preukáže potreba zmeny rozpočtu 
školy, táto bude predmetom opatrení v RO č. 4. ŠKD ZŠ J. Palu, zvýšenie rozpočtu vyplýva zo 
schváleného VZN o poskytovaní dotácii na žiaka ... a zaradenia vlastných príjmov. SZČ ZŠ J. Palu 
zvýšenie o 2.760,- €. Zvýšenie vyplýva zo schváleného normatívu na žiaka v zmysle platnej VZN. 
Neštátne školské zariadenia – SKŠ ŠKD zvýšenie vyplýva zo schváleného normatívu na žiaka v zmysle 
platnej VZN. Program 7 Šport. Celkové výdaje sa znižujú o 31.311,- €. Dôvodom je zníženie výdajov na 
rekonštrukciu mestskej športovej haly. Vzhľadom k tomu, že v r. 2012 nedostane mesto Nemšová dotáciu 
na rekonštrukciu budovy  neuhradí dodávateľovi prác faktúry v plnej výške. V prípade, že pri schvaľovaní 
RO č. 4 bude možnosť navýšenia výdajov tejto položky, táto bude upravená. Program 8 Kultúra. Úprava 
rozpočtu v celkovej výške 13.200,- € vyplýva z nutnosti úhrad faktúr z roku 2011, ako aj zabezpečenia 
krytia výdajov roku 2012. V prípade grantového systému sú v rozpočte zahrnuté 3 granty: Antonstál 330,- 
€, dotácia pre pútnické miesto Skalka nad Váhom 1.500,- € a Fujara z Považia 100,- €. Program 9 
Bývanie. Celkový výdaje sa zvyšujú o 33.073,- €.  V r. 2012 uhradilo mesto Nemšová faktúry VPS , 
m.p.o. za opravy bytov z roku 2011. V rámci príspevku VPS na údržbu mestských bytov sa samostatne 
rozpočtuje príspevok 18.200,- €. V rámci ukončenia financovania akcie výstavby nájomných bytov sa 
upravuje rozpočet v týchto položkách. V r. 2012 sa vylučuje z rozpočtu výdaj 10.000,- € - nie je podpísaná 
dohoda s Úradom práce. Program 10 Sociálne služby. Celkové výdaje sa zvyšujú o 5.200,- € na základe 
skutočného vývoja výdajov v tomto programe. Program 11 Zdravotníctvo. Výdaje v tomto programe 
rozpočtované neboli. V roku 2012 muselo mesto uhradiť faktúry za zúčtovanie energií za priestory 
v budove zdravotného strediska. Tieto priestory malo mesto v prenájme od spoločnosti Rixon s.r.o. s tým, 
že mesto uzatvorilo podnájomné zmluvy s lekármi v jednotlivých ambulanciách. Lekári si riadne uhradili 
nájom aj spotrebu energií na účet mesta ešte v roku 2011. Ďalej uviedla, že predpokladaná vratka dotácie 
na projekt Regionálne centrum zhodnocovania BRO Nemšová do ŠR a EÚ je 638. 595,-€. Ako spomínala 
prednostka úradu vieme, že prvá čiastka korekcia je vo výške  415.000,-€. Druhá korekcia podľa 
stanoviska ministerstva bude oznámená do dvoch mesiacov, či bude, alebo nie. Následne máme 50 dní na 
úhradu. Úver máme predrokovaný, aby sme 1.040.000,-€ mali. Predpokladáme, že úver čerpať nebudeme 
v plnej výške. Po realizovaní zmien bude rozpočet na rok 2012  v časti príjmovej aj výdajovej vyrovnaný 
vo výške 6.986.970,-€ . RO č. 4 bude predložené na novembrové rokovanie MsZ. 
Ing. Rea sa spýtal, či hlavná kontrolórka predloží stanovisko? 
Ing. Papierniková reagovala, že stanovisko predložila v rámci prerokovaného bodu č. 3. 
Ing. Rea uviedol ,  že: “ Chcem upozorniť poslancov, že týmto sme schválili rozpočty aj na roky 2012, 
2013, 2014, 2015 atď. Príjem a výdavky budú takmer 0 k 0, pretože v r. 2012 máme 1,7 mil. € príjem 
podielovej dane, z toho 700. 000 ,-€ je povinná dotácia na MŠ, SKŠ CVČ. Zostane nám 1.000.000,-€ a my 
ideme týmto všetkým splácať budúci rok vo výške max. 2.056,-€ zaplatiť, ako píše hlavná kontrolórka, ale 
platíme 2.008,-€. 830.000,-€ z toho 1 mil. €, týmto sme schválili pre ďalšie roky,  že tieto peniaze prídu. 
Podotkol, že :“ Je dohoda medzi vládou SR a ZMOS-om, že dotácia bude – 10 % do mesta, na mzdy bude  
– 5 %. Je to ozdravný rozpočet, ale že by sme nenašli na ozdravný rozpočet už dnes niečo také, aby sme 
vedeli v pláne manažmentu tie mzdy, ktoré majú  primátor mesta, zástupca primátora atď ,   že by sme 
nevedeli nič nájsť na ušetrenie? Taktiež mzdy v interných službách a administratíve. K zostatku medzi cca 
1 mil. € a 850.000,-€ je rozdiel 150.000,-€. Uviedol, že :“ Dostali sme správu na MsZ, schválila Ing. 
Jurisová a predkladá Ing. Brandobur 21.3.2012 , kde je uvedené: celkové výdavky  na prevádzku BRO 
predstavujú sumu 107.000,- € za predpokladu  využitia 100 % kapacity zariadenia. Keď zariadenie  pôjde 
na menšiu kapacitu, potom výdavky budú ešte vyššie. Pre budúci rok sme schválili rozpočet tak, že sa už 



nemusíme o rozpočet starať. Už sme si ho vyčerpali, aj na r. 2013, 2014, 2015, už 5 rokov splátok, ktoré 
je.“ Vrátil sa k predchádzajúcemu bodu, spomenul hlavnú kontrolórku a dal do pozornosti, že: „ Tu sa 
viackrát formuluje niečo dopredu. Toto sa stalo na IBV Vlárska, že máme uznesenie, potom prijmeme iné 
riešenie, ale  uznesenia platia. Prijali sme iné uznesenie, ale to prvé platí. Povedal aj Ing. Duvačovi, že na 
toto je príslušný orgán - prokuratúra na sledovanie zákonnosti výkonu verejnej moci, tá musí povedať, 
ktoré uznesenie platí,. Dnes sme prijali znova úver, znova sme zmenili uznesenie, ktoré existuje. Keď sme 
v r. 2009 BRO schvaľovali, povedali sme,  že bude úverové zaťaženie rádovo 100.000,-€, a to uznesenie 
platí. Teraz  čo bude platiť, to uznesenie100.000,-€, alebo uznesenie, ktoré bolo prijaté dnes?“ 
Ing. Bagin požiadal Ing. Reu, aby  dal tieto veci písomne a bude mu daná odpoveď. Uviedol, že vedenie 
mesta rokuje s ministerstvom. Bude vyhlásená súťaž. Mesto Nemšová nemá peniaze na prevádzkovanie  
BRO. Mesto Trenčín sa ponúklo, že bude s nami spolupracovať. BRO zachováme. 
Ing. Rea dodal, že: „ Ako pristupujeme aj k nákupom pri BRO; že či si to  dokážeme kúpiť doma a ako si  
to dokážeme kúpiť tu? Keď naše auto stojí 191.000,-€ a firma Redox predá spol. T+T a.s. Žilina , že im to 
vozidlo predá o 13.000,-€ lacnejšie. Projekt nemá žiadny právny súvis. Keď budeme niečo schvaľovať, 
tak majme celú analýzu. Aj pri 120 l smetných nádobách, my sme ich kúpili  o 22,-€ drahšie ako v Žiline 
kúpili 140 l smetné nádoby. Na 700 ks smetných nádob je to 15.000,-€ . Zberný kontajner 7 m3 , keď  
jeden kontajner je o 694,-€ lacnejší, dokopy je to 20.000,-€ . O toto ide, keď to bola moja námietka, aby 
tie materiály predkladal primátor mesta, aby ste nehapkali na poslednú chvíľu a prednostka úradu Vás 
musí doplňovať. Tak ako je to dnes. Na IBV Vlárska je jedno uznesenie, nevyberali sme dodávateľa , 
minuli sme 400.000,-€. Tak, ako  pred voľbami bývalý primátor minul peniaze na IBV Záhumnie.  Máme 
na to aj uznesenie?“ 
Ing. Papierniková požiadala Ing. Reu, aby povedal, ktoré je to uznesenie? 
Ing. Rea odpovedal, aby si uznesenie vyhľadala tak, ako on. Dodal, že: „ Také uznesenie je. Prijalo sa na 
MsZ uznesenie spolufinancovanie BRO. Vlastné zdroje 70.000,-€, 100.000,-€ z úverových zdrojov a dnes  
sa prijalo iné riešenie. O toto sa jedná, že rokovanie MsZ je stále istým spôsobom zavádzajúce a vzniknú  
z toho niektoré veci, ktoré sa musia dať právne do súladu.“ 
Ing. Bagin reagoval, že dá odpoveď. 
Ing. Rea poznamenal, že nepotrebuje odpoveď. 
Ing. Bagin reagoval, že: „ Výrobok potrebuje tzv. technický list. Podobne auto Mercedes má technický 
list. Samotné auto stojí inak ako špeciálne nastavené. Ceny sa diametrálne odlišujú. Dodal, že terajšie 
vedenie mesta neotvorilo žiadny operačný program,  akurát zrušilo. Snažíme sa sanovať. Snažíme sa to 
robiť v najlepšom presvedčení pre mesto. Dodal, že si vyprosuje poznámky na margo vedenia mesta. K 
predkladaniu materiálov dodal, že pracovníčky mesta sú fundované, chodia na školenia, sú platené 
z peňazí, ktoré sa tu schvaľujú. Nevie, prečo by nemal poveriť pracovníčku predkladaním materiálov. Verí 
im. Dodal, že nemôže vedieť všetko. Nemá žiadne bočné úmysly.“ 
MUDr. Daňo reagoval, že: „ Zrejme sa zmena rozpočtu schváli. Mesto do budúcna musí ísť. Chod 
a rozvoj mesta pri takto nastavených príjmoch je na nasledujúce roky zastavený. To zrejme nikto z nás 
nechce.“  Vyzval vedenie mesta: „ Aby urobili všetko preto, aby príjmová stránka rozpočtu nezostala na 
tejto úrovni. Aby zháňali zdroje, tak,  ako sľúbil primátor mesta pred voľbami, aby sa mesto pohlo ďalej. 
To sa od vás čaká.  Aby sa nečakalo na peniaze, ktoré prídu. Sanovať treba. Aby ste neboli len štatisti. Od 
toho by sa mala odvíjať odpoveď na otázku vašich miezd a odmien.“ 
Ing. Bagin prečítal sľub primátora mesta. 
MUDr. Daňo dodal, že : „ Nespochybňuje dodržiavanie sľubu zo strany primátora mesta alebo 
hociktorého poslanca.“ Podotkol, že :“ Keď je takáto situácia , chceme mesto posunúť niekde dopredu 
a nechceme stáť na mieste a hasiť, že si to vyžaduje maximálne možné úsilie. K tomuto Vás vyzývam.“ 
S. Husár k ozdravnému rozpočtu poznamenal, že mu v ňom chýbajú čísla, koľko bude na príjmoch do 
plusu a koľko na výdavkoch do mínusu? 
Ing. Savková reagovala, že rozpočet bude vyrovnaný vo výške 6.986.970,-€, Z roho v časti výdajovej 
spolu vo výške  631.756,-€.  Výdaje nám ovplyvňuje vratka do štátneho rozpočtu  638.595,-€.   
S. Husár dodal, že treba ísť dopodrobna, napr. poistenie majetku. Robíme výber, kto nám bude poisťovať 
majetok? Sú to obrovské sumy. 



Ing. Savková dodala, že poistné zmluvy predloží na rokovanie MsZ. Poistné zmluvy sú dve. 
S. Husár reagoval,  že sa ceny  dajú ponížiť. 
Ing. Savková uviedla, že ak má niekto možnosť posúdiť poistné zmluvy, radi poskytnú zmluvy 
k nahliadnutiu. Poistené sú autá, všetky nájomné byty, budovy mesta a majetok kompostárne. Zmluvy sa 
prehodnocovali. 
S. Husár sa spýtal, či sa v rámci ozdravného režimu nebude upravovať alebo prekontrolovávať nájomné? 
Ing. Savková uviedla, že tento materiál pripravia v rámci príprav rozpočtu na finančnú komisiu. Nájomné 
sa každoročne upravuje o výšku inflácie. Uviedla, že taktiež k záverečnému účtu sa  predkladajú aktuálne 
výšky nájomného. K rozvoju mesta dodala, že mesto má šťastie, že má úvery, ktoré  sú krátkodobé. Nikdy 
sme nešli do dlhodobých úverov. Jeden splatíme v r. 2012, dva v r. 2014. Úverová zadľženosť ide dolu. 
Dodala, že v tomto roku sme získali dotáciu na rekonštrukciu mestskej športovej haly - iniciatíva  MAS 
Vršatec. Včera mesto Nemšová získalo hlavnú cenu za separovanie odpadov vo výške 3.000,-€. Oslovili 
sme ministerstvo kultúry. 
A.Krchňávek sa informoval, aká je v súčasnej doba spolupráca medzi mesto Nemšová a a.s. Vetropack 
Nemšová?  
Ing. Bagin odpovedal, že si myslí, že dobrá. Boli pozvaní na deň otvorených dverí, ktorých sa mesto 
zúčastnilo. Vetropack a. s. sponzorsky prispela na akciu poriadanú mestom Nemšová počas Nemšovského 
jarmoku. Vetropack a. s. uhradil celú faktúru.  
Ing. Moravčík oznámil, že sa vráti k rozpočtu mesta Nemšová na záver rokovania. 
Ing. Jurisová dodala,  že  sa venovala koncom minulého roka poistným zmluvám. Niektoré boli 
vypovedané. Dostali sme ponuky od poisťovní. V r. 2011 pribudla povinnosť poistiť hlavne majetok 
BRO. V rozpočte to žiaľ nie je vidieť, lebo sa navyšuje objem majetku, ktorý je daný do poistných zmlúv. 
Ing. Rea sa ospravedlnil z neúčasti na ďalšom rokovaní MsZ a poznamenal v súvislosti s rozpočtom , že: „ 
Primátor mesta je šiesty rok v manažmente mesta. Za toto obdobie prišlo do rozpočtu mesta podielových 
daní cca 7 miliónov €. Toto bude odpoveď voličom, kde tých 7 miliónov € je. Ťažko hovoriť , že sú 
v BRO. Sú to príjmy, ktoré by mali byť na všetky  služby do mesta a niečo pre obyvateľov a rozvoj mesta. 
V spoluúčasti sme veľa peňazí vrátili.“ 
Ing. Bagin sa informoval, či chce hneď odpoveď? 
Ing. Rea reagoval,, že je to len konštatovanie. 
Ing. Duvač poznamenal, že: „ Treba reagovať, lebo  bola podaná informácia. Aby  sa nepovedalo, že sa 
istým  spôsobom zavádza.“ 
Ing. Rea uviedol, že je to len informácia.  Zrátal si to. V korunách je to 220.000.000,-Sk. 
Ing. Bagin dodal, že odpovie. 
Následne Ing. Rea z rokovania MsZ odišiel. 
Ing. Savková poznamenala, že mesto ukončilo 6 projektov v priebehu troch rokov zo štrukturálnych 
fondov vo výške cca 6.000.000,-€, povinná 5 % účasť a práce naviac. Ukončili sme kanalizáciu, nájomné 
byty, na všetkých projektoch bola povinná spoluúčasť. 
Ing. Bagin uviedol, že: „ Bol som predvolaný na Obvodný úrad životného prostredia Trenčín na základe  
podnetu. Bol tam pán poslanec. Dostali sme vraj malú pokutu na skládku TKO Volovce. Odpad sme tam 
nenavážali, rozorala sa prístupová cesta ku skládke. To je tá pomoc. Žiadal, aby bola väčšia pokuta. 
Taktiež na margo vysielania v televízii TA3, redaktorka televízie TA3 nás informovala, že reportáž prišla 
robiť  na základe nepodpísaného anonymu.“ 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
 
MsZ Nemšová  zobralo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová k návrhu na zmenu 
rozpočtu mesta –  Ozdravný rozpočet mesta Nemšová na r. 2012 a 11 hlasmi schválilo zmenu rozpočtu 
mesta Nemšová na rok 2012 – Ozdravný rozpočet mesta Nemšová na rok 2012 v zmysle predloženého 
materiálu. Ozdravný rozpočet mesta Nemšová na rok 2012 je vyrovnaný. Celkové príjmy a celkové 
výdaje sa rozpočtujú vo výške 6.986.970,- EUR. V rámci príjmovej časti ozdravného rozpočtu sa do 
rozpočtu zahrňuje úver na úhradu výdajov a vratky korekcie oprávnených výdavkov do ŠR a EÚ na  
projekt Regionálne centrum a kapitálové výdaje a projekty EÚ vo výške 1.040.000,00 €. Celkové príjmy 



sa zvyšujú o čiastku 515.756,- €. Celkové výdaje sa zvyšujú o čiastku  631.756,- €. V rámci výdajovej 
časti sa do rozpočtu zahrňujú aj finančné prostriedky vo výške 26.000,- € na úhradu poplatkov spojených   
s predĺžením lehoty splatnosti faktúr , ktoré sú zahrnuté v Dohode o odkúpení pohľadávok medzi   
spoločnosťou Bluetech s.r.o. a   VÚB a.s. Bratislava. V prípade, že do termínu  1.11.2012 budú podpísané 
predĺžené lehoty splatnosti faktúr spoločnosti Bluetech za projekt Regionálne centrum zhodnocovania 
BRO v meste Nemšová takto predložený Ozdravný rozpočet mesta Nemšová na rok 2012 bude            
preklasifikovaný na Rozpočtové opatrenie č. 3.   
 
5. Zmena v redakčnej rade Nemšovského spravodajcu 
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová  k prerokovávanému bodu uviedla, že MsZ v Nemšovej na svojom zasadnutí dňa 27.04.2012 
schválilo uznesenie č. 14 v časti B/ schvaľuje:  za člena redakčnej rady Nemšovského spravodajcu 
Vojtecha Korvasa. Na základe oznámenia  Vojtecha Korvasa o vzdaní sa členstva v redakčnej rade 
Nemšovského spravodajcu navrhujeme za členov redakčnej rady Ing. Marcelu Prekopovú a Ing. Zitu 
Bednárikovú.  
A.Krchňávek sa informoval,  keďže navrhujeme dve členky, či p. Korvas robil za dvoch? 
Ing. Bagin odpovedal, že chceme redakčnú radu rozšíriť.  
Ing. Bednáriková sa k navrhovanému členstvu v redakčnej rade vyjadrila, že po zvážení z osobných 
dôvodov členstvo neprijíma. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie vzdanie sa členstva Vojtecha Korvasa v redakčnej rade 
Nemšovského spravodajcu a 10 hlasmi schválilo  Ing. Marcelu Prekopovú za členku redakčnej rady  
Nemšovského  spravodajcu. Ing. Moravčík nehlasoval. 
 
6. Záver 
 
Primátor mesta poďakoval všetkým za účasť a neplánované rokovanie MsZ  ukončil. 
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