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Z á p i s n i c a 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 15. decembra 2022 

o 17.00 hodine vo veľkej sále Kultúrneho centra, ul. SNP 1, Nemšová,  na  prízemí. 

_____________________________________________________________________________

  

   Prítomní:  

   Primátor mesta:  JUDr. Miloš MOJTO 

   Poslanci MsZ: Ing. Tomáš PRNO, Branislav KRAJČI, Ing. Soňa PRÍLESANOVÁ, Ing. Zita   

 BEDNÁRIKOVÁ, Ing. Rastislav GUGA,  Ing. Juraja KRIŠTOFOVIČ, Ing. Peter GABRIŠ, 

 PhD., Bc. Andrej MORAVČÍK, Ľuboš ŠVOREC, Milan PATKA, Ing. Juraj KENDERA, Miloš  

 HUSÁR  

   Ďalší prítomní:  

   Ing. Rudolf Kúkel, PhD., prednosta úradu 

   Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka mesta 

  Ing. Júlia Barbuščák, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 

   Ing. Lenka Blašková, vedúca oddelenia výstavby 

   JUDr. Tatiana Hamarová, referentka odd. finančného a správy ms. majetku                      

   Katarína Strečanská, ekonómka VPS, m. p. o. 

   PhDr. Erik Trenčan, vedúci CSS 

   Občania: Ing. Anton Šumichrast 

                   Jozef Brisuda 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo vysielané online, jeho prenos je možné si pozrieť na 

webovej stránke mesta Nemšová: 

 Online prenos - Mestské zastupiteľstvo Nemšová 15.12.2022 | Mesto Nemšová (nemsova.sk) 

 

    1.  Otvorenie 
Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta JUDr. Miloš MOJTO. Na 

úvod privítal prítomných poslancov, pracovníkov mesta a prítomných občanov. Konštatoval, že 

z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 12 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo 

uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení poslanci Ing. Peter 

GABRIŠ a Miloš HUSÁR. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková a za 

skrutátorku bola určená Renáta Šupíková. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke 

spoločne s materiálmi. S programom rokovania boli  poslanci ako aj  verejnosť oboznámení 

zverejnením na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta a vyhlásením v mestskom rozhlase. 

Primátor mesta predložil návrh programu rokovania a spýtal sa prítomných poslancov na 

pripomienky alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania. Keďže neboli predložené žiadne 

návrhy, primátor mesta dal hlasovať o programe rokovania, ktorý bol schválený 12 hlasmi 

nasledovne: 

 

P r o g r a m: 

1. Otvorenie 

2. 2.1 Kontrola plnenia uznesení 

2.2 Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra mesta na 1. polrok 2023 

3. Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2022 

4. Plnenie rozpočtu  a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.9.2022 

5. Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2023 a výhľad na roky 2024 - 2025 

6. Rozpočet VPS, m. p. o. na rok 2023 a výhľad na roky 2024 - 2025             

https://www.nemsova.sk/obcan/oznamy-aktuality/online-prenos-mestske-zastupitelstvo-nemsova-23-6-2022/
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7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ... /2022, o doplnení a zmene 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského 

zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová znení VZN  č. 2/2013, VZN č. 1/2015, 

VZN č. 9/2015, VZN č. 5/2016, VZN č. 7/2017, VZN č. 10/2018, VZN č. 5/2019, VZN 

č. 2/2020, VZN 4/2020, VZN 2/2021, VZN 4/2021 a VZN 11/2022, ktorým sa určuje 

výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy  a dieťa  školského zariadenia, zriadených na 

území mesta Nemšová na rok 2023  

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ... /2022, ktorým sa mení 

VZN č. 2/2018 z 28. februára 2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 9/2018, VZN č. 11/2018, 

VZN č. 1/2019, VZN č. 1/2020, VZN č. 3/2020 a VZN č. 4/2022, (ďalej len VZN  

č. 2/2018) 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ... /2022, o doplnení a zmene 

všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová v znení VZN  

č. 11/2015, VZN č. 2/2016 a VZN 5/2020,  

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ... /2022, ktorým sa mení 

VZN č. 10/2015 o miestnych daniach v znení VZN  č. 6/2018, VZN č. 4/2019, VZN 

6/2020 a 5/2021  

11. Návrh - úprava Cenník vstupného do fitness clubu a mestskej športovej haly - Dodatok  

č. 4 k Cenníkom mesta  

12. Návrh Náhrada platu primátora mesta za nevyčerpanú dovolenku 

13. Voľba hlavného kontrolóra mesta Nemšová 

14. Plán zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2023 

15. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nemšová na roky 2023 – 2027 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. .../2022, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta 

Nemšová zo dňa 12.12.2007 

17. Majetkové záležitosti: 

17.1 Zmena nájomného – Mobilný hospic sv. Rodiny s.r.o. (MUDr. Monika Cáková) 

      18. Delegovanie členov rád školy a školských zariadení  

19. Diskusia 

      20. Záver     

 

Primátor mesta pre spracovanie uznesení z  MsZ Nemšová navrhol do návrhovej komisie 

poslankyne MsZ Ing. Zitu Bednárikovú a Ing. Soňu Prílesanovú. O návrhu dal hlasovať. 

Primátor mesta konštatoval, že Ing. Zita Bednáriková a Ing. Soňa Prílesanová boli schválené do 

návrhovej komisie. 

 

2. 1 Kontrola plnenia uznesení  

 

Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka mesta  predložila  kontrolu  plnenia  uznesení 

MsZ Nemšová nasledovne: zo 41. zasadnutia zo dňa 16.11.2022, z 39. zasadnutia zo dňa 

22.9.2022, z 38. zasadnutia zo dňa 23.06.2022, z 37. zasadnutia zo dňa 19.05.2022, z 28. 

zasadnutia zo dňa 03.06.2021, z  25. zasadnutia zo dňa 25.02.2021, z 24. zasadnutia zo dňa 

16.12.2020, z 22. zasadnutia zo dňa 24.09.2020, z 18. zasadnutia zo dňa 21.05.2020,  z 8. 

zasadnutia zo dňa 16.05.2019,  zo 41. zasadnutia zo dňa 19.09.2018, z 35. zasadnutia zo dňa 

02.05.2018, z 33. zasadnutia zo dňa 28.02.2018, z 32. zasadnutia zo dňa 13.12.2017, z 8. 

zasadnutia zo dňa 16.09.2015, z 5. zasadnutia zo dňa 24.06.2015, z 2. zasadnutia zo dňa 

11.02.2015, z 32. zasadnutia zo dňa 25.06.2014, z 27. zasadnutia zo dňa 11.12.2013 a z 25. 
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zasadnutia zo dňa 18.09.2013. Bolo konštatované, že uznesenia sa plnia priebežne, niektoré 

uznesenia  zostávajú  nezmenené.  

 

Na rokovanie MsZ prišiel poslanec MUDr. Peter Daňo. Počet poslancov je 13. 

Primátor mesta k prerokovávanému bodu  otvoril  diskusiu. Nikto nemal žiadne pripomienky 

ani iné návrhy, preto diskusiu ukončil a požiadal návrhovú  komisiu o predloženie návrhu 

uznesenia. O návrhu dal primátor mesta hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 7 

ku kontrole plnenia uznesení z MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej 

 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení. 
 

2. 2 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 1. polrok 2023 

 

Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka mesta  predložila zameranie kontrolnej činnosti 

na 1. polrok 2023: kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta za r. 2022, kontrola 

hospodárenia na ZUŠ, Ľuborčianska, za r. 2022; kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu, 

čerpania výdajov na stravovanie zamestnancov MsÚ za r. 2022, vypracovanie odborného 

stanoviska k Záverečnému účtu mesta za r. 2022, priebežné kontroly a iné úlohy.   

Primátor mesta k prerokovávanému bodu  otvoril  diskusiu. Nikto nemal žiadne pripomienky 

ani iné návrhy, preto diskusiu ukončil a požiadal návrhovú  komisiu o predloženie návrhu 

uznesenia. O návrhu dal primátor mesta hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 8 

k plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 1. polrok 2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej 

 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 1. polrok 2023 

 

3. Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2022      
 

Ing. Júlia Barbuščák, vedúca oddelenia finančného a správy ms. majetku uviedla, že bežné 

príjmy boli naplnené vo výške takmer 5 miliónov €, čo predstavuje plnenie na  74,55 %.  Výnos 

dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je vo výške 2,6 milióna € a vybraná daň 
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predstavuje výšku 595 907,07 €. Príjmy z vlastníctva majetku sú naplnené na 62,08 %. 

Prenajímatelia platia nájmy postupne, okrem spoločnosti RVS VV, s.r.o, kde záväzky po lehote 

splatnosti z titulu prenájmu sú k 30.9.2022 vo výške 69 000 €. Medzi ostatné bežné príjmy 

patria najmä administratívne a iné poplatky, školné a vlastné príjmy školstva, a sú naplnené na 

58,42 %. K týmto príjmom patria okrem vyššie spomenutých  aj príjmy za hlásenie v rozhlase, 

za výpožičky v ms. knižniciach, za vyseparovaný komunálny odpad a za služby poskytované 

v CSS. Príjem z bežných grantov a transferov je naplnený na 70,97 %, v absolútnom vyjadrení 

je to 1 062 454,83 €. Transfery sú určené predovšetkým na prenesený výkon štátnej správy, na 

školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto a na služby poskytované v CSS, 

podrobnejšie sú uvedené v tabuľkovej časti. Naplnenie kapitálových príjmov je ku koncu  

3. štvrťroka 2022  na 64,72%.  Z toho príjem za predaj pozemkov v lokalite IBV Pod Horou je 

naplnený na 100 %, kúpne ceny za všetky predané pozemky boli uhradené, príjem za predaj 

budovy na ulici Odbojárov 188 prebehol až v ďalšom období. Zúčtované príjmy z dotácií a NFP 

k 30.09. boli v €: cyklochodník Ľuborča – Kľúčové vo výške 107 000 €, rozšírenie kapacity MŠ 

na ul. Ľuborčianska  51 000 €, obnova športového areálu pri ZŠ Janka Palu  73 000 €, 

cyklochodník Rybárska – Lidl 15 000 €, Wifi pre teba 14 000 €. Spolu vo výške 260 000 €. 

Ostatné rozpočtované dotácie a NFP očakávame v ďalšom období v celkovej výške 954 000 €. 

Príjmové finančné operácie sú k 30.9.2022 vo výške 1 959 072,64 €, čo predstavuje plnenie na 

77,08 % . Úver na modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 400 000,- € bude čerpaný pri 

realizácii investície. Celkové príjmy rozpočtu Mesta Nemšová  sú  vo výške 8 826 994,16 €, čo 

predstavuje 72,74 % z celoročne rozpočtovaných príjmov. Bežné výdaje sú čerpané vo výške 

4 500 973,26 €, t j . 67,24 %, kapitálové výdaje sú čerpané vo výške 1 964 305,54 €, t. j. 39,17 

%. Výdavky boli vynaložené na bežný chod mesta a štruktúr mesta, na platy a sociálne 

zabezpečenie zamestnancov v zmysle platných právnych predpisov, na potreby dobrovoľných 

hasičských zborov, na tovary a služby súvisiace so zberom a triedením komunálneho odpadu 

a na udržiavanie verejných priestranstiev v meste, na bežné opravy a údržbu ciest, na školy 

a školské zariadenia, na športové aktivity, na kluby pôsobiace na území mesta. V oblasti kultúry 

sa v 3. štvrťroku uskutočnilo najviac aktivít z celého roka, uskutočnili sa premietania letného 

kina, uskutočnil sa Mestský jarmok vrátane viacerých sprievodných koncertov a maliarskeho 

plenéru Ľubici Vlkovej, vernisáž obrazov Petra Orvana v Mestskom múzeu, Kľúčovské hody 

a Kľúčikovo, akcia Lacove chrobáky, výstava fotografií Vlakograf, výstava obrazov 

v Králikovom mlyne a Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a včelích produktov. V oblasti 

sociálnych služieb okrem poskytovania služieb sociálnej starostlivosti v CSS  boli poskytnuté 

príspevky organizáciám pôsobiacim na pomoc iným, ako Čistá duša, Zelený štvorlístok, 

Nadácia Pro Charitas, Zväz telesne postihnutých, Jednota dôchodcov a Senior Klub. Občanom 

v sociálnej, či hmotnej núdzi bola poskytnutá finančná pomoc v sume 3 308,- € a príspevok pre 

narodené deti vo výške 3 900 €. Z kapitálových výdavkov boli realizované investície a projekty, 

o realizácii ktorých boli poslanci MsZ informovaní v plnení rozpočtu k 30.6.2022: obnova 

športového areálu pri základnej škole v meste Nemšová, cyklochodník Kľúčové – Ľuborča, 

rekonštrukcia sociálnych zariadení v MsŠH, rekonštrukcia asfaltového krytu MK Kukučínova – 

Nemšová. Ďalšie kapitálové výdaje boli použité na budovanie sociálneho zázemia na zbernom 

dvore, vodný zdroj Tr. Závada, rekonštrukciu MK Sládkovičova, modernizáciu pódia a altánku 

v Kľúčovom, spevnené plochy na cintoríne Moravská, vybudovanie inžinierskych sietí 

v lokalite IBV, spevnené plochy za HZ v Kľúčovom a pri NTS, zakúpenie makety mostu T. G. 

Masaryka, rekonštrukciu budovy na ul. Odbojárov s. č.189, rekonštrukciu vnútorných 

priestorov budovy CSS. Výdavkové finančné operácie tvoria splátky úverov mesta a sú čerpané 

na 61,39 %. Celkové výdaje sú čerpané priebežne a k 30.09.2022 je vyčerpaná suma 

6 812 635,73 €, čo predstavuje 56,14 % z celkovo rozpočtovaných výdajov na r. 2022.  

Primátor mesta k prerokovávanému bodu  otvoril  diskusiu.  

Ing. Juraja Krištofovič oznámil, že finančná komisia zasadala dňa 6.12.2022. Tento bod 

prerokovala a odporúča MsZ Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2022 zobrať na vedomie. 

Nikto už nemal žiadne pripomienky ani iné návrhy, diskusiu primátor mesta ukončil a požiadal 

návrhovú  komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Následne dal o návrhu hlasovať. 
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Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 9 

k  plneniu rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2022 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

berie na vedomie  

Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2022 

 

4. Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.9.2022 

    Plnenie finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.9.2022 

 

Katarína Strečanská, ekonómka VPS, m. p. o.  predložila plnenie rozpočtu VPS, m. p. o.  

k 30.9.2022. Príjmy boli naplnené vo výške 501 240 €, čo je plnenie na 74 %. Výdaje boli 

naplnené vo výške 501 200 €, čo je plnenie na 74 %. Väčšia časť položiek je naplnená v súlade 

s rozpočtom. Z dôvodu zvýšenia cien PHM, materiálov, služieb a opráv v r. 2022 evidujú 

prekročenie výdajov. Príjmy na podnikateľskej činnosti z nákladnej dopravy a cintorínskych 

služieb boli naplnené vo výške 32 295 €. Výdaje boli naplnené vo výške 29 717 € . V r. 2022 

bola realizovaná v rámci podnikateľskej činnosti vo vlastnej réžii oprava chodníka k urnovému 

háju, natieral sa plot na cintoríne na ul. Moravskej a tiež na cintoríne v Ľuborči bol zrezaný 

vyschnutý živý plot a nahradený plotom z pletiva.  

Primátor mesta otvoril  diskusiu.  

Ing. Juraja Krištofovič oznámil, že finančná komisia tento bod prerokovala a odporúča MsZ 

plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.9.2022 a plnenie finančného plánu VPS, m. p. o. 

Nemšová k 30.9.2022 zobrať na vedomie.  

Keďže už nikto nemal žiadne pripomienky ani iné návrhy, primátor mesta diskusiu ukončil 

a požiadal návrhovú  komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Následne dal o návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 10 

k plneniu rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.9.2022 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.9.2022 

plnenie finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.9.2022 

 

5.  Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2023 a výhľad na roky 2024 - 2025 

 

Ing. Júlia Barbuščák, vedúca oddelenia finančného a správy ms. majetku uviedla, že rozpočet 

Mesta Nemšová na r. 2023 je zostavený ako vyrovnaný. Zohľadňuje pokračovanie 
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rozbehnutých investičných akcií a projektov mesta, ako aj organizácií zriadených mestom.  Pri 

jeho zostavovaní boli zosúladené vlastné finančné prostriedky mesta, finančné prostriedky 

z dotácií zo Štátneho rozpočtu SR ako aj z dotácii z fondov EÚ. Zohľadňuje avizované zmeny 

v predpisoch a nariadeniach týkajúcich sa nielen samospráv, ale aj škôl a školských zariadení 

a CSS. V  súčasnej energetickej kríze a inflácie a v čase, keď rozpočet mesta je zostavovaný 

skôr, ako sú známe položky kapitol štátneho rozpočtu  na r. 2023, niektoré položky rozpočtu 

boli stanovené  metódou kvalifikovaného odhadu na základe predpokladov tak, aby mesto 

realizovalo zvyšujúce sa požiadavky občanov na kvalitu bývania a poskytovania služieb. 

Z tohto dôvodu predpokladáme úpravu rozpočtových výdavkových a príjmových položiek 

rozpočtu mesta rozpočtovými opatreniami v priebehu r. 2023 v súlade s aktuálnymi 

nariadeniami a opatreniami Vlády SR. Celkové príjmy aj výdaje vrátane finančných operácií 

predstavujú čiastku 11 264 650 €. Rozpočet bežných príjmov je členený na daňové príjmy – 

príjem z podielových daní, z daní z nehnuteľnosti, dane za tovary a služby, nedaňové príjmy 

a granty a transfery. Príjmy kapitálového rozpočtu sú vo výške 1 855 394 € a predstavujú 

očakávané dotácie na investičné akcie mesta. Rozpočtované sú dotácie na projekty uskutočnené 

v predchádzajúcom roku z vlastných zdrojov, t. j. dotácia na rekonštrukciu CSS vo výške  

25 000 €, na centrálny kamerový systém vo výške 34 600 €, na prerábku sociálnych zariadení 

v MsŠH hale vo výške 18 800 €, dotácie  z  EU a ŠR, resp. Plánu obnovy na vodozádržné 

opatrenia pri ZŠ na ul. Janka Palu vo výške 504 100 €, na zvýšenie kvalitatívnej úrovne 

separovaného zberu komunálneho odpadu v meste vo výške 659 600 €, v rámci ktorého budú 

financované stavebné práce na vybudovanie nového prístrešku na autá na zbernom dvore a bude 

vybudovaná prístupová komunikácia v rámci areálu zberného dvora. V rámci  NFP tohto 

projektu  (projekt MIRR a informatizácie SR) sú aj finančné prostriedky na skladový kontajner 

s vaňou na oleje, nájazdovú váhu a na zberné vozidlo. Celková predpokladaná hodnota tejto 

zákazky vrátane projektovej dokumentácie už zaplatenej je 696 000 € pri spoluúčasti vo výške 

5 %. Ďalej na energetické zefektívnenie objektu CSS- projektová dokumentácia v sume  

80 000 €,  dotácia na regeneráciu vnútrobloku sídliska v sume 533 000 €. Príjmové finančné 

operácie tvoria najmä odhadované nevyčerpané dotácie školských zariadení, nevyčerpaný 

prevod z rezervného fondu vo výške 100 000 € na rekonštrukciu CSS, splatenie NFP od MsPS 

a príjem za postúpenú pohľadávku MsPS, za odpredaj akcií Prima banky, nevyčerpaná dotácia 

na PZ Kľúčové vo výške 30 000 € a posilnenie príjmov z neuskutočnených investičných akcií 

z končiaceho rozpočtového roka v sume 1 215 000 €, medzi  ktoré patrí rekonštrukcia ul. 

Púchovská, obnova ul. Janka Palu (prekládka el. vedenia), prerábka zdravotného strediska na ul. 

Odbojárov, inžinierske siete v lokalite IBV Pod horou, kde je predpoklad, že v r. 2023 budú 

dokončené,  revitalizácia centrálnej mestskej zóny (súbežná J. Palu), parkovisko vnútroblok 

Sklárska, rekonštrukcia CSS, regenerácia vnútrobloku sídliska, kapitálová dotácia pre ZUŠ, 

parkovisko Slov. armády, neuskutočnené projektové dokumentácie, nevyčerpaná rezerva na 

školstvo a rekonštrukcia HZ v Ľuborči. Uviedla, že predpokladá, že budú vyfinancované do 

konca r. 2022. Rozpočet mesta Nemšová na rok 2023 predpokladá celkovú výšku výdajov 

v objeme 11 296 650 €, z toho finančné operácie sú vo výške 421 594 €. Výdavky sú rozdelené 

do 10 programov. Samospráva financuje všetky oblasti života. Investičné akcie sú rozpočtované 

tie, ktoré sú tento rok začaté, o ktorých bolo uvedené v príjmovej časti. Predpokladá sa 

rekonštrukcia chodníkov na ul. Púchovská, obnova ul. J. Palu – prekládka elektrického vedenia, 

vypracovanie projektových dokumentácií na rozšírenie cintorínov v Ľuborči a v Kľúčovom, 

regenerácia vnútrobloku sídliska, rekonštrukcia chodníka autobusovej zastávky v Novej 

Nemšovej, dobudovanie infraštruktúry IBV Pod horou a revitalizácia centrálnej mestskej zóny 

ul. J. Palu. V rámci finančných operácií je rozpočtovaných 30 000 € na vratku dotácie na HZ 

Kľúčové, ktorá sa nezrealizovala, splátky úverov ŠFRB IBV Pod horou, verejné osvetlenie 

mesta, kde predpokladáme, že sa začne úver čerpať. Rozpočet napriek situácii, aká je, bol 

zostavený tak, že z bežných príjmov by mali byť vykryté bežné výdaje. Verí, že to tak vyjde. 

Inflácia je 15 %. Tento rok je výnimka, kde bežné výdaje môžu samosprávy pokryť aj 

z kapitálových príjmov. Snažili sa rozpočet zostaviť tak, aby bežné výdaje pokryli bežné príjmy 

a tak zabezpečiť všetky úlohy.  
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Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka mesta  uviedla, že stanovisko k rozpočtu 

mesta Nemšová bolo vypracované v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 o obecnom 

zriadení. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a spĺňa ostatné stanovené podmienky zákonom 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v súlade so všeobecne záväznými 

nariadeniami mesta o miestnych daniach, VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta, návrhom VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady 

príspevkov na školy a školské zariadenia, ako aj návrhom VZN na dotácie na prevádzku a mzdy 

žiakov ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta. Čo sa týka VZN o miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, pôvodne navrhovaný zverejnený 

rozpočet v plnej miere nezohľadňoval novú výšku poplatku, avšak po dopočítaní tento bol 

upravený na sumu 222 500 €. Z tohto dôvodu bola z jej strany podaná pripomienka, na základe 

ktorej bola upravená a navrhovaná výška rozpočtu tejto položky a rozpočet už zohľadňuje 

navrhované VZN o miestnom poplatku. Rozpočet bol zverejnený dňa 25.11.2022 v meste na 

úradnej tabuli a na webovej stránke mesta, čím bola splnená zákonná povinnosť 15 dňovej 

lehoty pred schválením rozpočtu. Ako skonštatovala vedúca oddelenia FaSMM, rozpočet bol 

koncipovaný ako vyrovnaný, rozpočty na roky 2024 a 2025 sú nezáväzné a budú vo veľkej 

miere závisieť od medziročného vývoja indexu dani z príjmu fyzických osôb. Bežný rozpočet 

sa navrhuje s prebytkom vo výške 307 880 €, kapitálový rozpočet so schodkom – 1 833 176 €, 

rozpočet finančných operácií je prebytkový vo výške 1 525 296 €. Pozitívnym pre rozvoj mesta 

je fakt, že aj napriek zlej finančnej situácii samospráv mesto navrhuje prebytkový bežný 

rozpočet, a nevyužilo možnosť prechodného ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách 

o výnimke pre rok 2023, kedy je možné zostaviť schodkový bežný rozpočet. Bežné príjmy sú 

rozpočtované s nárastom 10 % oproti očakávanej skutočnosti roka 2022, pričom v najvyššej 

miere sú ovplyvnené vývojom daňových príjmov mesta (nárast o 10 %) a taktiež nedaňových 

príjmov, hlavne vlastných, (nárast o 20 %), príjmy škôl a školských zariadení stúpajú o 3 %,  čo 

je ovplyvnené zmenou VZN o školských poplatkoch. Najvýznamnejšou položkou bežných 

príjmov je výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je rozpočtovaná v súlade s odhadom 

Výboru pre daňové prognózy vo výške 3 817 000 €. V uvedenej sume by už mali byť 

zohľadnené aj vplyv balíčka ministra financií. Bežné granty a transfery sú navrhované 

s nárastom 5%. V rámci kapitálových príjmov sú rozpočtované granty a transfery na investičné 

akcie plánované v meste. Predpokladá sa nárast týchto zdrojov o 50 % v porovnaní 

s očakávanou skutočnosťou r. 2022. Najvýznamnejšou položkou príjmových operácií je 

aktivácia príjmov z predchádzajúceho rozpočtového obdobia, ktorou bude mesto 

dofinancovávať schodok kapitálového rozpočtu. Zároveň nám do rozpočtu r. 2023 prechádza 

úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorý už bol schválený v r. 2022. Navrhovaný 

rozpočet teda nenavyšuje úroveň dlhovej služby mesta Nemšová, naopak táto bude klesať 

úmerne so splátkami úverov navrhnutých v rámci výdajových finančných operácií. Bežné 

výdavky sa rozpočtujú s nárastom 6 %, zohľadňujú potreby úpravy mzdových prostriedkov 

v súlade s platnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa v rámci všetkých organizácií mesta 

a mestského úradu, zabezpečujú financovanie chodu úradu, činnosť hasičských zborov, 

nakladanie s odpadmi, bežné opravy miestnych komunikácií a chodníkov, financovanie škôl 

a školských zariadení na území mesta, kultúry, športu, financovanie verejnoprospešných 

a sociálnych služieb v meste. Kapitálové výdaje sú rozpočtované na úrovni 73 % očakávanej 

skutočnosti r. 2022, možno dosiahnu rovnakú úroveň vzhľadom na niektoré aktivity, ktoré sa 

nezrealizovali, resp. nedofinancovali. Výdavkové finančné operácie sa plánujú v zásade na 

úroveň očakávanej skutočnosti r. 202 a predstavujú spomínané splátky úverov. Navrhovaný 

rozpočet je zostavený tak, aby minimalizoval možnú mieru rizík, ktoré majú vplyv na plnenie 

rozpočtu. Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti dobrej kondície rozpočtu mesta treba brať do 

úvahy aj súčasnú neistotu vo vývoji ekonomiky v dôsledku vysokej miery inflácie a jej dopad 

na rozpočet, rovnako aj fakt, že stále nie je schválený základný dokument, od ktorého sa odvíja 

aj financovanie samospráv, ktorým je štátny rozpočet. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti 

predložený programový rozpočet mesta na r. 2023 odporúča MsZ schváliť a výhľadové 

rozpočty na r. 2024 – 2025 zobrať na vedomie. 
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Primátor mesta otvoril  diskusiu.  

Ing. Juraj Krištofovič uviedol, že rozpočet mesta na r. 2023 bol podrobne prerokovaný na 

finančnej komisii.  5 členovia boli ZA, PROTI 3 členovia a 1 sa ZDRŽAL. Celkovo finančná 

komisia odporúča rozpočet mesta Nemšová na r. 2023 schváliť. Informoval, že zo 4 členov,  

3 boli PROTI a 1 sa ZDRŽAL, bola snaha o vytvorenie rozpočtovej rezervy. Dôvodom je 

obdobie, do ktorého ideme. Dal do pozornosti rozpočet SR. Myslí si, že cieľom mesta 

a poslancov je v čo najväčšej miere sa pokúsiť o ušetrenie čo najviac finančných prostriedkov. 

Za seba a za poslancov, ktorí sú členmi finančnej komisie, podal pozmeňovací návrh, aby sa 

finančná rezerva zvýšila na celkovú sumu 96 500 €. Vybrali položky, ktoré je možné upraviť.  

MUDr. Peter Daňo sa ospravedlnil, že zmenu rozpočtu požaduje teraz a nie na pracovnej 

porade. Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola – rozpočtovaná suma na činnosť auditu sa 

mu zdá 7 000 € na r. 2023 príliš vysoká. O návrhu hovoril s Ing. Barbuščák. Informoval sa, či je 

návrh zakomponovaný do rozpočtu.  

Ing. Júlia Barbuščák oznámila, že zmenu v rozpočte zakomponovala. Informácia bola zaslaná 

všetkým poslancom e – mailom. Suma bola znížená zo sumy 7 000 € na sumu 4 500 €. Taktiež 

na základe jeho požiadavky boli sociálne výpomoci zo sumy 7 000 € navýšené o 5 000 €.  

MUDr. Peter Daňo uviedol, že e – mail nedostal a poďakoval za úpravu rozpočtu v časti 

sociálne výpomoci. Ďalej sa informoval na rozpočet v časti hlavný kontrolór, či je tam super 

hrubá mzda?  

Vysvetlenie podala hlavná kontrolórka. Plat hl. kontrolóra upravuje zákon 

 č. 369/1990 o obecnom zriadení. Uviedla položky a spôsob výpočtu platu. 

Ing. Tomáš Prno sa spýtal Ing. Krištofoviča – ako navrhovateľa, akým spôsobom postupoval 

pri výpočte jednotlivých súm. Práve tie položky sú upravené, ktorých sa najviac dotkne inflácia 

- materiály, služby.  

Ing. Juraj Krištofovič uviedol, že vychádzal z plnenia rozpočtu k 30.9.2022. Vychádzali aj zo 

svojich vlastných skúseností. Nemyslí si, že položky – tovary a služby, to zásadne ovplyvní.  

Vytvorenie finančnej rezervy bude vytvorená na rezervu, v prípade potreby sa stiahnu a použijú 

tam, kde bude potrebné. Na zasadnutí finančnej komisie bolo povedané, že sa bude schvaľovať 

ešte záverečný účet mesta. Rezervy sú vo výške 40 000 €, na takéto mesto je to strastiplne málo.  

Ing. Júlia Barbuščák uviedla, že vytvárať rozpočtovú rezervu a ukladať si peniaze v čase, keď 

máme mesačne 15 % infláciu, je nerozumné. Aby sme počítali s tým, že s rezervou môžeme 

niečo vyfinancovať za určitú sumu v januári, a čakali sme napr. do novembra, keď to bude 

niekoľkokrát drahšie. Uviedla obsah položky ostatné tovary a služby. Rozpočtovaných  

140 000 € na 12 mesiacov -  budeme radi, keď tieto položky stihneme zaplatiť. Porovnávať 

čerpanie rozpočtu k 30.9.2022 je neporovnateľné, pretože tam sú veci, ktoré neboli zaplatené 

k 30.9.2022. Sú tam veci za 1. polrok, možno za august, kde ceny boli iné, ako sú dnes. 

Ing. Tomáš Prno reagoval, že podľa jeho názoru, je to dvojitá robota. V materiáli, ktorý 

poslanci obdržali, je stav rezervného fondu 145 a teraz, podľa neho, vytvárame niečo, čo 

nalejeme do rezervného fondu. Pritom tvorba rezervného fondu je jasne daná a funkčná.  

Ing. Júlia Barbuščák uviedla, že rezervný fond a rezerva sú dve rozdielne veci. Rezervný fond 

sa tvorí v zmysle zákona. Tvorí sa 10 % z prebytku. Ako sa tu hospodárilo, tak sa aj tvoril.  

Ing. Tomáš Prno pokračoval, že princíp čerpania je rovnaký. Ak budeme financie potrebovať 

a budú v rezervnom fonde alebo v rezerve, budeme ich musieť schváliť uznesením. Dodal, že je 

v poriadku, ak majú poslanci skúsenosti s tvorbou rozpočtu, ale 5 signatári tohto 

pozmeňovacieho návrhu netvorili rozpočet. Ak majú skúsenosti, je to fajn. Zo 7 

predkladajúcich iba 2 niekedy v minulosti boli pri tvorbe rozpočtu samosprávy.  Rozpočet ako 

taký, je vec živá, reflektuje na nehody, havárie a podobne. Dodal, že v stanovisku hl. 

kontrolórky nenašiel bod, ktorý by hovoril o tom, že je niečo zlé, metodika je v poriadku, 

rozpočet na r. 2023 je koncipovaný ako vyrovnaný, záverom ho odporúča schváliť. Z jeho 

pohľadu, napriek sile poslancov, ktorá je otázna, nie je tento poslanecký návrh vhodný.  

Ing. Rastislav Guga opravil poslanca Ing. Krištofoviča, že poslanci, ktorí sú členmi finančnej 

komisie navrhli zmenu rozpočtu. To nie je pravda. Jeho návrh to nebol. Tak, ako uviedol 

poslanec Ing. Prno, hl. kontrolórka povedala, že rozpočet je  v poriadku. Upozornil na položku 
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ostatné tovary a služby. Preberali to na finančnej komisii, na pracovnej porade, nevie, či suma 

140 000 € bude stačiť. Zobrať 40 000 €, čo je 28 % zo sumy, 1/5, je veľa.  S návrhom nesúhlasí.  

Prednosta úradu doplnil, že rozpočet mesta nie je rozpočet podnikateľského subjektu. Tvorí sa 

ako vyrovnaný, a má sa minúť. Rozpočet hovorí, toto som si naplánoval, a keď som dobrá 

samospráva, tak všetky peniaze miniem voči svojim občanom. Nemám si vytvárať kôpky 

peňazí na účtoch, prenášať ich, lebo to je neefektívne. Ako povedala Ing. Barbuščák, ak nejakú 

vec nekúpime dnes, ale až o rok, tak sa nám to predraží. V položke ostatné tovary a služby, 

pribudla mestu ďalšia povinnosť - bezpečnostný certifikát dát serverov, ktoré máme. Už teraz 

vieme, že mestá podobné rozsahom, platia za certifikát cca 20 000 €. Budeme si ho musieť 

nechať spracovať. Začíname už tento rok  - sprostredkovateľ elektronických služieb nám bude  

prerábať hardwarovú časť servera, aby mohol chrániť osobné údaje. Verí, že sa nám podarí 

získať lepšiu cenu, cca 15 – 20 000 €.  Zopakoval, že rozpočty tvoria rezervný fond, tvoria ho 

prenesené peniaze cez rok. Rozpočtovú rezervu  by sme mali čím skôr prerozdeliť. Prednosta 

úradu pokračoval, že ďalej v nasledujúcich bodoch rokovania poslanci navrhujú zmenu, kde 

rezervu nebude môcť rozdeliť primátor mesta rozpočtovým opatrením, ale len schválením 

v MsZ. Z rozpočtovej rezervy tým, že sa len raz stretnú ako MsZ, minie mesto sumu 4 000 €.  

Primátor mesta sa informoval u hl. kontrolórky, keďže má s tým skúsenosti, ako by ona 

zhodnotila návrh – zníženie položky zo 140 000 € na 100 000 €.  Je to podľa nej adekvátne? 

Hlavná kontrolórka odpovedala, že si myslí, že rozpočet mesta je zostavený v zásade  

v poriadku. Čerpanie, plnenie alebo zmeny rozpočtu sa dajú realizovať v priebehu roka 

akokoľvek. Rozpočet je živá vec, ktorá sa neustále kreuje. K návrhu uviedla, že v položke 

ostatné tovary a služby bude suma 140 000 € pravdepodobne málo, pokiaľ je tam zahrnutá aj 

kultúra tak, ako povedala vedúca finančného odd. 

Ing. Rastislav Guga sa informoval k položke stravovanie, finančný príspevok, PN – ky, či bol 

rozpočet tvorený na základe skutočnosti. Teraz je obdobie zvýšených PN. 

Ing. Júlia Barbuščák uviedla, že PN – ky je najnižšia položka. Stravovanie bolo tvorené 

v nadväznosti na zákonník práce, zákona o cestovných náhradách. O problematike diskutovali. 

Ing. Juraj Krištofovič uviedol, že nechce ísť do rozporu. Povedal, že poslanci – členovia 

finančnej komisie, ZA boli 3 a 1 sa ZDRŽAL hlasovania. V programe 2. Interné služby 

a administratíva – ostatné tovary a služby je suma 140 000 €, údržba výpočtovej techniky 

a servera ďalších 10 000 €, údržba softwarov, poplatky, licencie 21 000 €. Je to jeho návrh, na 

ktorom trvá. Takýto názor majú aj niektorí jeho voliči. Každý má svoj názor, rešpektuje ho. 

Rozhodne každý podľa svojho vedomia a svedomia. Rezerva mesta ničomu neuškodí.   

Primátor mesta poslancovi Ing. Krištofovičovi povedal, že poslanec Ing. Guga mal pravdu, keď  

povedal, že to bol návrh poslancov, ktorí sú členovia finančnej komisie. Takto to bolo 

povedané. Keď niečo povieme, stojme si za slovom.  

Ing. Tomáš Prno dodal, že je tu tiež za voličov, dostal mandát, jeho cieľom je strážiť 

racionalizáciu procesov. Vzhľadom na to, že netvorili rozpočet, bolo im vysvetlené viacerými, 

ako funguje samospráva, považuje pozmeňovací návrh nie, že je nedobrý, ale prečo nie je 

takýmto spôsobom uvažovať správne.  

Ing. Soňa Prílesanová za stavebnú komisiu uviedla, že komisia návrh rozpočtu prerokovala 

a návrhy, ktoré stavebná komisia mala, boli všetky zapracované do rozpočtu mesta.  

Primátor mesta pred ukončením diskusie uviedol, že na stole našiel pozmeňovací návrh 

k programovému rozpočtu mesta Nemšová. Ctí si procesný postup, v materiáli je uvedených 7 

poslancov. Informoval sa, či tento návrh je návrh poslanca Ing. Krištofoviča alebo je to 

spoločný návrh aj poslancov: Bednárikovej, Gabriša, Krajčiho, Krištofoviča, Moravčíka, 

Prílesanovej a Švorca. Keby bol návrh podpísaný, nemá voči nemu žiadne námietky. Zákon 

jasne hovorí, že by mal byť identifikovaný ten, kto podáva pozmeňovací návrh.  

Ing. Juraj Krištofovič odpovedal, že je to návrh poslancov, ktorí sú v materiáli uvedení.  

Primátor mesta na záver uviedol, že si váži skúsenosti poslanca Ing. Krištofoviča zo 

samosprávy, a tak isto si váži skúsenosti, ktoré majú zamestnanci mestského úradu, ktorí 

zostavovali rozpočet. Myslí si, že čas ukáže, kto sa lepšie do tohto trafil, pretože názory sú dosť 

protichodné, a koľko nás to potom bude stáť.  



10 

 

Keďže už nikto nemal žiadne pripomienky ani iné návrhy, primátor mesta diskusiu ukončil 

a požiadal návrhovú  komisiu o predloženie pozmeňovacieho návrhu uznesenia. Následne dal 

o návrhu časti uznesenia A) hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Primátor mesta požiadal návrhovú  komisiu o predloženie pozmeňovacieho návrhu uznesenia. 

Následne dal o návrhu časti uznesenia B) hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 7 (Branislav Krajči, Ing. Soňa Prílesanová, Ing. Zita Bednáriková, Ing. Juraja Krištofovič,  

           Ing. Peter Gabriš PhD., Bc. Andrej Moravčík, Ľuboš Švorec) 

Proti: 6 (MUDr. Peter Daňo, Ing. Tomáš Prno, Ing. Rastislav Guga, Milan Patka, Ing. Juraj 

              Kendera, Miloš Husár) 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 11 

k  návrhu Programového rozpočtu mesta Nemšová na rok 2023 a výhľad na roky 2024 – 2025 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

A) berie na vedomie 

1. Dôvodovú správu k Programovému rozpočtu mesta Nemšová na r. 2023-2025 

2. Výhľadový rozpočet Mesta Nemšová na roky  2024 a 2025 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu mesta Nemšová na r.2023-2025 

B) schvaľuje 

Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2023 v zmysle predloženého materiálu 

v nasledovnom objeme:     

a) bežné príjmy vo výške 7 494 366 € a bežné výdavky vo výške 7 186 486 €, 

b) kapitálové príjmy vo výške 1 855 394 € a kapitálové výdavky vo výške 3 688 570 €, 

c) finančné operácie príjmové vo výške 1 946 890  € a výdavkové vo výške 421 594 €, 

d) celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2023 sú vo výške 11 296 650 €, 

e) celkové výdavky rozpočtu mesta Nemšová na rok 2023 sú vo výške 11 296 650 €,  

f) celkom do rozpočtovej rezervy sa presunie po zmene suma 96 500 € podľa predloženého 

materiálu. 

 Schválenie uznesenia :  

Uznesenie  bolo schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných poslancov 

 

6. Rozpočet VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2023 a výhľad na roky 2024 - 2025   

     
Katarína Strečanská, ekonómka VPS, m. p. o.  uviedla, že na základe usmernenia upravili 

rozpočet tak, že položku – prívesný vozík presúvajú vo výške 2 500 € z bežného výdaja na 

kapitálové výdaje a v príjmovej časti, bežný transfer znižujú o sumu 2 500 € a presúvajú ho na 

kapitálový transfer. Celková suma rozpočtu zostala nezmenená. Rozpočet VPS, m. p. o. 
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Nemšová na r. 2023 navrhujú vyrovnaný, rozpočet príjmov aj výdajov je vo výške 792 800 €. 

V príjmovej časti rátajú s príjmami za nákladnú dopravu, z nájmu za hrobové miesta a z nájmu 

prenajatých mestských bytov. Gro príjmov tvoria transfery od zriaďovateľa v celkovej výške 

656 000 €. Vo výdajovej časti je rozpočet zostavený z 2 programov: prostredie pre život 

a komunikácie a služby občanom. Z dôvodu navýšenia cien PHM, materiálu, služieb, opráv 

a údržby, tieto položky navyšujú v rozpočte na r. 2023. V návrhu rozpočtu sa uvažuje 

s valorizáciou platov v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. V r. 2023 plánujú 

zakúpiť: kameru na budovu VPS, prívesný vozík a materiál na opravu a rozšírenie prístrešku  na 

autá. Nad rámec hlavnej činnosti, organizácia vykonáva podnikateľskú činnosť na doprave 

a pohrebných službách. Príjmy sa odvíjajú na základe dopytu po týchto službách a na základe 

platných cenníkov. Výdaje sú navrhnuté tak, aby podnikateľská činnosť nevykazovala stratu. 

Príjmy navrhujú z nákladnej dopravy a za pohrebné služby vo výške 44 000 €, výdaje vo výške 

43 840 €. V r. 2023 plánujú pokračovať v úprave a výsadbe drevín popri oploteniu na cintoríne 

v Ľuborči, plánujú s opravou a výmenou poškodených lavičiek na cintoríne na ul. Moravskej. 

Podrobný rozpočet je uvedený v tabuľkovej časti, ktorý bol prerokovaný na finančnej komisii 

a taktiež na pracovnej porade.  

Primátor mesta otvoril  diskusiu.  

Ing. Juraj Krištofovič oznámil, že finančná komisia materiál prerokovala a odporúča rozpočet 

VPS, m. p. o. schváliť.  

Keďže už nikto nemal žiadne pripomienky ani iné návrhy, primátor mesta diskusiu ukončil 

a požiadal návrhovú  komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Následne dal o návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 12 

k  rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2023 a výhľad na roky 2024 - 2025   

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

A)berie na vedomie 

    Rozpočet VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2023 a výhľad na roky 2024 - 2025             

    Finančný plán VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2023 

 

B) schvaľuje 

1. Programový rozpočet VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2023 

    Bežné príjmy vo výške 792 800 € 

    Bežné výdaje vo výške 792 800 € 

2. Finančný plán VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2023 

    Príjmy vo výške  44 000 € 

    Výdaje vo výške 43 840 € 

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ... /2022, o doplnení  

      a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2012 o určení výšky dotácie na  

      prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy  

      a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová v znení VZN   

      č. 2/2013, VZN č. 1/2015, VZN č. 9/2015, VZN č. 5/2016, VZN č. 7/2017, VZN  

      č. 10/2018, VZN č. 5/2019, VZN č. 2/2020, VZN 4/2020, VZN 2/2021, VZN  

      4/2021 a VZN 11/2022, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených  
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      na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy  

      a dieťa  školského zariadenia, zriadených na území mesta Nemšová na rok 2023 

 

Prednosta úradu  predložil návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

ZUŠ, MŠ a škol. zariadenia. Jednou z povinností samosprávy je na konci roka prijať VZN. 

Vychádza sa z časti podielových daní určených na školstvo. Tak, ako každý rok, aj teraz 

navrhujeme v zmysle jednotného koeficienta prepočítaného na jedného žiaka, ako ho zatiaľ 

stanovilo MF SR a dúfa, že v tejto hodnote vydrží celý rok. Na základe počtov žiakov boli 

prepočítané jednotlivé dotácie, koľko dostanú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tak, 

ako bolo v minulosti zvykom, MsZ môže schváliť dotáciu vo výške 100 % pre školy, ktorých je 

zriaďovateľ, a minimálne vo výške 88 % z tejto sumy, musí schváliť pre ostatné školy na území 

mesta. Navrhujeme výšku pre všetky školy rovnakú. Oproti minulému roku je výška všetkých 

dotácií, ktoré sa budú udeľovať  v ZUŠ – individuálna výučba, MŠ, KSŠ  - znevýhodnení žiaci, 

žiakom ŠKD ul. J. Palu a žiakom KSŠ, žiakom CVČ a jedáleň. Minulý rok bola v zmysle VZN 

pridelená dotácia vo výške 1,6 milióna €, tento rok navrhujeme výšku 1,8 milióna € na školstvo.  

Všetky položky sa povýšili tak, ako bol vypočítaný koeficient v zmysle podielových daní. 

Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený a počas tejto doby neprišli žiadne námietky.  

Primátor mesta otvoril diskusiu.  

Ing. Juraj Krištofovič oznámil, že finančná komisia návrh VZN prerokovala a odporúča túto 

schváliť.  

Keďže už nikto nemal žiadne pripomienky ani iné návrhy, primátor mesta diskusiu ukončil  

a požiadal návrhovú  komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Následne dal o návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 13 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ... /2022, o doplnení a zmene 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so 

sídlom na území mesta Nemšová znení VZN č. 2/2013, VZN č. 1/2015, VZN č. 9/2015, VZN  

č. 5/2016, VZN č. 7/2017, VZN č. 10/2018, VZN č. 5/2019, VZN č. 2/2020, VZN 4/2020, VZN 

2/2021, VZN 4/2021 a VZN 11/2022, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených  

na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa  

školského zariadenia, zriadených na území mesta Nemšová na rok 2023  

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nemšová č. 12/2022, o doplnení  

a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2012 o určení výšky dotácie na  

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy  

a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová znení VZN   

č. 2/2013, VZN č. 1/2015, VZN č. 9/2015, VZN č. 5/2016, VZN č. 7/2017, VZN  

č. 10/2018, VZN č. 5/2019, VZN č. 2/2020, VZN 4/2020, VZN 2/2021, VZN  

4/2021 a VZN 11/2022, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených  

na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy  

a dieťa  školského zariadenia, zriadených na území mesta Nemšová na rok 2023  
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8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ... /2022, ktorým sa  

      mení VZN č. 2/2018 z 28. februára 2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie  

      povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské 

      zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN  

      č. 9/2018, VZN č. 11/2018, VZN č. 1/2019, VZN č. 1/2020, VZN č. 3/2020 a VZN  

      č. 4/2022, (ďalej len VZN č. 2/2018) 

 

Prednosta úradu  predložil návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky. Vo VZN sa mení časť finančných pásiem pre stravovanie. Dňa 16.11. 2022 

vydalo MŠ SR novú tabuľku finančných pásiem pre školstvo pre stravovanie. Vedúce 

školských jedálni (ďalej len „ŠJ“) zanalyzovali svoje potreby, navrhli a prerokovali na svojich 

radách nasledujúcu zmenu: ŠJ pri MŠ Odbojárov žiada o zmenu z doterajšieho pásma 2 na 

pásmo 4 A, kde dôjde k navýšeniu stravovania. Spôsobené je to aj tým, že ceny potravín stúpajú 

nahor, keď chceme, aby bola strava v jedálňach kvalitná, zmena je potrebná. Jedálne si 

vytvárajú finančné schodky. Toto pásmo bude platiť pre zamestnancov a cudzích stravníkov. ŠJ 

pri ZŠ J. Palu zostáva vo finančnom pásme 2, avšak je zmena: obed zo sumy 1,15 € sa mení na 

1,50 €. Obed v MŠ zo sumy 0,85 € na sumu 1,30 €. Pri tvorbe VZN sa vychádzalo z toho, čo 

jedálne vypočítali, aby potreba a kvalita zostala. ŠJ pri ZŠ J. Palu poskytuje stravu 

zamestnancom aj cudzím stravníkom, zamestnancom KSŠ, kde navrhli finančné pásmo 2. 

Možnosť, keď varí škola pre žiakov ZŠ a zároveň pre žiakov MŠ, môžu mať pásma rozdielne, 

navrhli 3 finančné pásmo. Náklady na desiate, obedy a olovranty sú vyššie. V druhej časti sa 

VZN mení na základe požiadavky rady školy ZUŠ. V Nemšovej sa mení výška príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v ZUŠ: individuálne štúdium zo sumy 5 € na 7 €/mesiac, 

základné štúdium zo sumy 7 € na 9 €/mesiac, štúdium pre žiaka nad 25 rokov sa výška nemení, 

zostáva 30 €/mesiac. Kolektívne štúdium: prípravné štúdium zo sumy 4 € na 6 €/mesiac, 

základné štúdium zo sumy 6 € na 8 €/mesiac a štúdium pre žiaka nad 25 rokov zostáva 

nezmenené vo výške 20 €/mesiac. Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený a počas tejto 

doby neprišli žiadne námietky.  

Primátor mesta k tomuto bodu otvoril diskusiu.  

Ing. Juraj Krištofovič oznámil, že finančná komisia návrh VZN prerokovala a jednomyseľne 

odporúča túto schváliť.  

Keďže nikto nemal žiadne pripomienky ani iné návrhy, primátor mesta diskusiu ukončil 

a požiadal návrhovú  komisiu o predloženie zmeny návrhu uznesenia. Následne dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 14 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ... /2022, ktorým sa  

mení VZN č. 2/2018 z 28. februára 2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie                

povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky príspevkov pre školy a školské                

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 9/2018, VZN  

č. 11/2018, VZN č. 1/2019, VZN č. 1/2020, VZN č. 3/2020 a VZN č. 4/2022, (ďalej len VZN  

č. 2/2018) 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
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schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nemšová č. 13/2022, ktorým sa mení VZN č. 2/2018 z 

28. februára 2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ 

a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Nemšová v znení VZN č. 9/2018, VZN č. 11/2018, VZN č. 1/2019, VZN č. 1/2020, VZN  

č. 3/2020 a VZN č. 4/2022. 

 

9. Návrh Všeobecne  záväzného  nariadenia  Mesta Nemšová č. ... /2022, o doplnení a zmene 

    všeobecne  záväzného  nariadenia  VZN č. 6/2014  o  miestnom  poplatku  za  komunálne   

    odpady a drobné  stavebné  odpady  na  území  mesta Nemšová v  znení VZN  č. 11/2015,  

 VZN č. 2/2016 a VZN 5/2020, (ďalej len VZN 6/2014) 

                               

Prednosta úradu k návrhu VZN uviedol, že v zmysle zákonov je mesto povinné starať sa 

o komunálne odpady (ďalej len „KO“) tak, že vývoz KO nesmie ani dotovať ani byť na nich 

ziskové. Náklady za celý vývoz KO majú znášať občania, resp. firmy. Na území mesta 77 % 

odpadu vyprodukujú občania a 23 % vyprodukujú firmy, pôsobiace na území. Návrh VZN 

vychádza z r. 2021 a predpokladaných nákladov na r. 2022, kde v r. 2021 mesto malo celkový 

náklad na KO, na vývoz, nákup vriec, kontajnerov, odstraňovanie čiernych skládok a samotnú 

separáciu odpadu, ktorá sa vykonáva. Celkový náklad za r. 2021 bol vo výške 324 665 € 

a výnos z druhotných surovín, ktoré vytriedime, bol vo výške 68 127 €. Mesto Nemšová je 

jedným z lídrov, čo sa týka vytriedenosti. Vytriedime viac ako 60 %, čo nás posúva na najnižšiu 

hranicu za skládkovanie odpadov. Najnižšia suma za skládkovanie je k dnešnému dňu 11 

€/tona. Nižšiu cenu už nedostaneme, aj keby sme vytriedili viac odpadu. Mesto vyprodukuje 

ročne 4 500 ton odpadu. 60 % sa recykluje a 40 % nedokážeme zrecyklovať. Vyviesť na 

skládku musíme 1 800 ton odpadu prostredníctvom spoločností. Do ceny sa premietajú 

zvyšujúce sa náklady od spoločností, zvyšujú sa poplatky za skládkovanie. Čiastku 11 €/tona 

platíme okrem toho, že tam odpad dovezieme. Je to základný poplatok určený štátom. Na 

základe uvedeného nám vyšlo, že za r. 2021, aj keď občan platí v Nemšovej  sumu 19,71 

€/osoba/rok, tak skutočne je to suma 31,27 €. Predpokladané náklady na r. 2022 sú vo výške 

31,81 € a z tejto sumy vychádzali pri stanovení ceny poplatku na rok a deň. Navrhujeme zvýšiť 

cenu na 0,087 € na deň. Rozdiel oproti predošlému obdobiu je 0,033 €/deň na osobu. Ročná 

suma na osobu bude 31,75 €. Zavádzame zmeny, úľavy zostávajú. Navrhujeme zvýšiť poplatok 

za drobný stavebný odpad na 0,020 €/kg. Materiál obsahuje aj prehľad výšky súčasných 

poplatkov za KO v okolitých mestách a obciach, kým občan Nemšovej platil 19,71 €/osoba/rok, 

tak napr. Ilava 32,85 €, Nová Dubnica 36 €, Skalka nad Váhom 24 €, Tr. Teplá 27 €, Dubnica 

nad Váhom 33 €. V dnešnej dobe sa náklady zvyšujú. Ako už spomínal, predpokladáme, že 

spoločnosť, ktorá nám vykonáva vývoz KO, svoju cenu navýši. Dnes bol doručený návrh na 

zvýšenie cien za odvoz v budúcom roku, a to o cca 14 %. Nie je to príjemné, avšak zákon 

musíme dodržiavať.  

Primátor mesta k tomuto bodu otvoril diskusiu.  

Ing. Juraj Krištofovič oznámil, že finančná komisia návrh VZN prerokovala a napriek tomu, že 

je pre občanov nepopulárny, podporil prednostu úradu, materiálu sa dosť venovali. Materiál 

vychádza z výpočtu odovzdaného KO a nie je možné poplatok v súčasnej dobe znížiť. Finančná 

komisia odporúča MsZ schváliť predkladanú zmenu VZN. Pokračoval, že do budúceho roku je 

potrebné sa zamyslieť, ako sa dá zlepšiť separovanie odpadu, znižovaním KO – odovzdávaním 

na skládku, môžeme limitovať celkové poplatky. Tiež je potrebné riešiť, ako sa dá adresnejšie 

poplatok vytýčiť pre ľudí. Starší ľudia platia rovnakú sumu, odpad nepotrebujú tak často 

vyvážať. Pokračoval, že štát sa pripravuje na to, že KO sa bude triediť na skládkach, čo bude 

ďalšie navýšenie. Odhad obcí je 50 €. Navrhol sa tomuto viac venovať, predložiť návrhy a tak 

pomôcť znížiť poplatky v rámci mesta. 

MUDr. Peter Daňo sa informoval u prednostu úradu na 4 500 t/ročne, či je to odpad aj zo 

zberného dvora. Po prepočte to je 2 kg/osoba/deň. 
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Prednosta úradu vysvetlil, že 4 500 ton odpadu ročne vyprodukujeme, 60 % zrecyklujeme a 40 

% vyvážame ako odpad. Nedá sa to prepočítať len na osoby, do tohto odpadu sa berie aj odpad 

z verejných priestranstiev. Vysvetlil, že pokosenú trávu uložíme na BRO, je to odpad. Týmto sa 

vytriedenie navyšuje. Pomáha nám, že máme BRO a zberný dvor. Zberný dvor najviac 

profitoval z PET fliaš, avšak tým, že sa zálohujú, ako spomínal Ing. Krištofovič, uvažujeme do 

budúcna, čo budeme robiť. Jednou z možností, ktorá sa ponúka – prehodnotíme zber papiera 

v meste. Budeme viac zberať papier a využijeme lis, na ktorom sa lisovali PET fľaše, na 

lisovanie papiera. Získame druhotnú surovinu. Tento trh ovplyvňuje aj to, že jednotlivé druhy 

odpadu, ktorý vytriedime, musíme odovzdať niekomu, kto je na zozname oprávnených 

odoberať tento odpad. Napriek tomu, že spoločností je dosť, väčšina ich je vyťažených. Stáva 

sa, že 1 rok je výpadok, že si spoločnosť neprevezme Tetrapack – y. Zberáme ich 1 rok, máme 

ich uložené v hale, a až potom sa dostanú do vytriedenosti. Nie všetky spoločnosti majú 

dostatočnú kapacitu, aby odpad spracovávali. Do budúcna nás čaká, podľa zákona, ratifikovali 

sme európsku normu, že obce by už nemali tvoriť KO, malo by dôjsť k dotrieďovaniu. 

Našťastie, slovenská vláda posunula jeho platnosť a účinnosť o 1 rok. Dúfame, že to posunú aj 

ďalej, pretože by to boli ďalšie náklady. Napr. spoločnosť kontajner s KO niekde vyvezie, 

vysype a ešte raz pretriedi. Za Nemšovú to je 1 800 t/rok, za 1 € to nebude. Verí, že sa mestu 

podarí získať dotáciu na zberný dvor tak, ako spomínala Ing. Barbuščák, ktorý zahŕňa 

prístrešok, sociálne zabezpečenie pre zamestnancov, ale zahŕňa to aj novú techniku. 

Potrebujeme nový rotopress, nový stroj na zber odpadu. Na VPS – ke je oranžový voz, ktorý 

zberá odpad, vytriedenosť máme, ale sú aj náklady. Musíme zaplatiť ľudí, avšak máme šancu 

financie získať. Jedná sa o veľkokapacitné plasty, bioodpad, teraz možno papier. Do budúcna 

bude platiť zákon, podľa ktorého odpad ako taký, sa bude u každého občana vážiť. Napr. bude 

čip na smetnej nádobe. Obce, ktoré majú max. 100 vývozných miest, toto skúšajú. Čaká nás 

investícia., Bude náročná, aby priniesla ovocie tak, ako BRO a  zberný dvor.  

MUDr. Peter Daňo doplnil, že napriek všetkému to základnú filozofiu VZN neovplyvní. To, čo 

bolo povedané, táto VZN trestá tých, ktorí produkujú minimálne odpad. Benefit majú tí, ktorí sa 

nesprávajú tak, ako by sa mali.  

Primátor mesta doplnil, každá minca má dve strany. To, čo povedal MUDr. Daňo je pravda, sú 

znevýhodnení tí, ktorí vyprodukujú málo odpadu, Na strane druhej, je o tom presvedčený, že 

pokiaľ prejdeme na platby za množstevný odpad, potom budeme musieť zamestnať strážnikov, 

ktorí budú kontrolovať čierne skládky. Ľudia budú šetriť tým spôsobom, že sa budú zakladať 

nové čierne skládky. Je to dosť ťažké. Uvidíme, aká bude u nás pretransformovaná legislatíva 

z Bruselu. Je potrebné sa nad tým celým zamyslieť. Hovoríme tu o znižovaní nákladov, 

o triedení, a pri tom tu kamióny s odpadom z Rakúska, Talianska, zo Slovinska, z Nemecka 

chodia každý deň. To je asi v poriadku.  

Ing. Peter Gabriš, PhD. sa informoval u prednostu úradu, k doručenému avízu od spoločnosti, 

že sa zvyšuje o 14 % odvoz. Navrhol do budúcna osloviť konkurenčné spoločnosti na vývoz 

odpadu.  

Prednosta úradu potvrdil, že mesto oslovilo  spoločnosti. Najväčší problém je so skládkou. 

Táto patrí spoločnosti, skládkovanie je k tomuto pripočítané. Spoločnosti si rozdelili regióny, je 

ťažké niekoho iného presvedčiť.  

Keďže nikto už nemal žiadne pripomienky ani iné návrhy, primátor mesta diskusiu ukončil 

a požiadal návrhovú  komisiu o predloženie zmeny návrhu uznesenia. Následne dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 10  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 15 
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k návrhu Všeobecne  záväzného  nariadenia  Mesta Nemšová č. ... /2022, o doplnení a zmene všeobecne 

záväzného nariadenia  VZN č. 6/2014 o miestnom  poplatku za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné 

odpady na  území mesta Nemšová v znení VZN č. 11/2015, VZN č. 2/2016 a VZN 5/2020, (ďalej len VZN 

6/2014) 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nemšová č. 14/2022, o doplnení a zmene všeobecne 

záväzného nariadenia VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Nemšová v znení VZN č. 11/2015, VZN č. 2/2016 a VZN 

5/2020 Nemšová formou vyvesenia na úradnej tabuli, zverejnením na webovej stránke mesta 

v  zmysle § 18a) ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.  

 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ... /2022, ktorým sa  

        mení VZN č. 10/2015 o miestnych daniach v znení VZN č. 6/2018, VZN  

        č. 4/2019, VZN 6/2020 a 5/2021  
 

Prednosta úradu uviedol, že tak, ako bolo povedané v minulosti, zákon č. 582 o miestnych 

daniach a poplatkoch nás núti, aby sme mali rozdiel medzi najnižšou sadzbou dane a najvyššou 

sadzbou maximálne 10 – násobok. Toto musíme zaviesť najneskôr do začiatku r. 2024. Mesto 

sadzby upravuje postupne, v minulosti sme mali vysoký poplatok pre ostatné stavby, stavby 

určené na podnikanie a podnikateľské účely oproti stavbám na bývanie. Násobok sa pomaly 

znižuje. Samosprávy nemajú financie a získavajú ich tým, že zvyšujú komplexne dane, aj pre 

podnikateľov. Naša najvyššia sadzba dane vo výške 2,90 € pre priemyselné stavby 

a podnikateľské stavby, je spomedzi miest určite jednou z najnižších. Navrhujeme zmenu: 

stavby na bývanie a stavby na drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre danú stavbu, 

zmeniť v každom katastri zo sadzby 0,20 €/m2 na 0,25 €/m2. Rozdiel medzi  najnižšou 

a najvyššou sadzbou zostane v r. 2023 na úrovni 11,6 násobku z doterajších 14,5. Najvyššiu daň 

a ostatné dane navrhujeme neupravovať. Taktiež pre byty a bytové priestory, kde je najnižšia 

sadzba dane 0,20 navrhujeme pre r. 2023 na výšku 0,25 €/m2. V tomto prípade dôjde k zníženiu 

násobku na 11,2. Návrh VZN bol zverejnený v zákonom predpísanej lehote a v lehote 15 dní 

pred rokovaním neboli zaslané pripomienky.  

Primátor mesta otvoril diskusiu.  

Ing. Juraj Krištofovič oznámil, že komisia finančná návrh prerokovala a odporúča schváliť 

VZN.  

Keďže už nikto nemal pripomienky ani návrhy, diskusiu primátor mesta ukončil a požiadal 

návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia v dvoch bodoch. Následne dal o návrhoch 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomný: 0 

 

UZNESENIE č. 16 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. ... /2022, ktorým sa  mení VZN  

č. 10/2015 o miestnych daniach v zneníVZNč.6/2018, VZN  č. 4/2019, VZN 6/2020 a 5/2021  

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
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schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nemšová č. 15/2022, ktorým sa mení VZN č. 10/2015 

o miestnych daniach v znení VZN  č. 6/2018, VZN č. 4/2019, VZN 6/2020 a 5/2021  

 

11. Návrh - úprava Cenník vstupného do fitness clubu a mestskej športovej haly   

        -  Dodatok č. 4 k Cenníkom mesta 

 

Prednosta úradu uviedol, že s rastom cien energií, rastú ceny užívania športovísk a kultúrnych 

stánkov. Po prepočítaní dospeli k tomu, že je potrebné zvýšiť ceny v športovej hale a fitnes 

klubu. Na návrh správcu haly navrhujeme zvýšiť prenájom telocvične zo sumy 13 € na 16 €, 

jednorazový vstup do posilňovne zo sumy 1 € na 1,50 €, permanentku zo sumy 11 € na 16 €, 

permanentku pre dospelých zo sumy 12 € na 17 € a bonusové vstupy 10 x na 2 mesiace z 9 € na 

14 € a zaviesť novú permanentku na 20 vstupov v sume 26 €. Návrh hovorí o zmenách cenníka 

za prenájom sály, vinárne, vestibulu v KC Nemšová,  v KS Ľuborča, v KD Tr. Závada. Cenník 

bol prerokovaný vo všetkých komisiách, na niektorých sumách sa zhodli. Napr. v KC prenájom 

za akciu na 1 deň bude za 600 € - firemná akcia určená na komerciu. Suma 300 € v prípade 

nekomerčnej akcie, napr. stužková, svadba, závisí od ročnej doby. Cenník je predložený tak, 

ako bolo dohodnuté na komisii finančnej.  

Primátor mesta otvoril diskusiu.  

Luboš Švorec požiadal upraviť v cenníku 300 € položky. Dátum v cenníku je metúci. Jedná sa 

o sumu za akcie počas celého roka. 

Prednosta úradu uviedol, že pôvodne boli navrhnuté rozdielne sumy a potom sa dohodli na 

rovnakej sume. Požiadal poslanca Švorca, aby návrh predložil ako jeho pozmeňujúci návrh, že 

to bude v jednej položke. Hlasovať sa bude ako o jeho pozmeňujúcom návrhu.  

Primátor mesta usmernil, že ak sa má hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, požiadal poslanca 

Švorca o jeho predloženie, následne sa bude o ňom hlasovať.  

Luboš Švorec predložil pozmeňujúci návrh, kde v predloženej časti sa mení sadzba za prenájom 

sály v KC Nemšová na 300 €/deň – stužkové, svadby a pod., celoročne. 

Ing. Juraj Krištofovič oznámil, že komisia finančná ceny prerokovala a s cenovými návrhmi 

súhlasí a odporúča cenníky schváliť.  

Keďže už nikto nemal pripomienky ani návrhy, diskusiu primátor mesta ukončil a požiadal 

návrhovú komisiu o predloženie pozmeňujúceho návrhu uznesenia. Následne dal hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 17 

k návrhu  - úprava Cenník vstupného do fitness clubu a mestskej športovej haly  

                 - Dodatok č. 4 k Cenníkom mesta  

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

A) schvaľuje 

Cenník vstupného do Fitness clubu a mestskej športovej haly 

 

B) schvaľuje   

Dodatok č. 4 k Cenníkom mesta Nemšová so zapracovaním pripomienky 
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12. Návrh Náhrada platu primátora mesta za nevyčerpanú dovolenku 

 

Prednosta úradu uviedol, že v r. 2022 boli uskutočnené voľby do samosprávy obcí. Aj keď 

primátor mesta pokračuje vo funkčnom období, v zmysle zákona sa má za to, že predošlé 

obdobie mu skončilo, a všetky náležitosti – prenos dovolenky, nároky na lekára, nie je možný. 

V rokoch svojho pôsobenia primátor mesta vykonával svoju funkciu v rámci mesta, Mestského 

podniku služieb a taktiež v dozornej rade v RVS VV. Posledný rok došlo k nevyčerpaniu 23 dní 

dovolenky, ktoré si prenášal za celé funkčné obdobie, za 3 roky. Dovolenku čiastočne čerpal, 

jedná sa o cca 8 dní dovolenky na rok. Na základe uvedeného, dovolenku nie je možné posunúť 

ani vyčerpať v poslednom roku, z dôvodu, že na dlhšiu a neplánovanú dobu sme v meste nemali 

ani zástupcu primátora, ktorý mal zákonné prekážky na svojej strane. Funkciu nemohol 

vykonávať niekoľko mesiacov. Došlo k tomu, že primátor mesta nevyčerpal dovolenku, a preto 

navrhujeme jej preplatenie 23 dní v celkovej sume 4 287,69 € brutto. 

Primátor mesta otvoril diskusiu.  

Ing. Juraj Krištofovič oznámil, že komisia finančná prerokovala návrh, ZA bolo 5 poslancov,  

4 sa hlasovania ZDRŽALI. T. z., finančná komisia odporúča MsZ schváliť predmetný návrh. Za 

seba povedal, napriek tomu, že bude hlasovať ZA, zdá sa mu absolútne nefér, voči ostatným 

zamestnancom MsÚ a zamestnancom štátnej správy, pretože vo svojej kariére, v štátnej správe 

odslúžil 40 rokov, sa dovolenky nepreplácajú z dôvodu, aby sa šetrili finančné prostriedky. 

Nechce útočiť na primátora mesta, nechce byť adresný. Myslí si, že v dobe, kedy sa hľadá 

každá koruna, mali by sme si každý dovolenku vyčerpať, aby sme zbytočne nezaťažovali 

rozpočet mesta. Do budúcna, aby sme sa tomuto vyvarovali. Myslí si, že každý je  zastupiteľný. 

Riadiaci pracovník je vtedy dobrý, keď jeho úrad funguje, aj keď tam nie je. 

Ing. Júlia Barbuščák poopravila, že pri skončení pracovného pomeru sa zamestnancom 

v štátnej aj verejnej správe dovolenka vždy prepláca, zo zákona. Nebolo to nikdy, že sa 

dovolenka nepreplatí. Nehovoríme tu o riadiacom pracovníkovi, primátorovi mesta, ale ako 

o štatutárovi, ktorý podpisuje a ohrozil by činnosť celého mesta aj celej samosprávy, keby nebol 

k dispozícii v čase, keď druhý štatutár nebol k dispozícii. V tomto momente to nie je 

o riadiacom zamestnancovi. Je to o tom štatutárovi, ktorý môže podpisovať NFP, dotácie, každú 

jednu objednávku, mesto by nefungovalo. Myslí si, že občania by to primátorovi mesta rýchlo 

spočítali, keby jeden štatutár bol 5 mesiacov na PN, a druhý by odišiel na 2 týždne na 

dovolenku. Nevie si to predstaviť. 

V diskusii primátora mesta požiadal o slovo občan Ing. Anton Šumichrast. 

Ing. Anton Šumichrast  uviedol, že keď sa hovorí o rozpočte, poopravil, že možno v hektike, 

predkladateľ si neuvedomil, že dovolenka nielen primátora mesta, ale všetkých zamestnancov, 

je rozpočtovaná na vyplatenie všetkých dní dovolenky. Tým, že primátor mesta nestihol 

vyčerpať dovolenku, neznamená, že vyčerpal celý rozpočet. Nebude to žiadne navýšenie 

rozpočtu. Financie sa mu dajú neskôr, ako to mal dostať, keby bral dovolenku.  

Keďže už nikto nemal pripomienky ani návrhy, diskusiu primátor mesta ukončil a požiadal 

návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Následne dal o návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 18 

k návrhu Náhrada platu primátora mesta za nevyčerpanú dovolenku 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
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schvaľuje 

v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytnutie náhrady 

platu JUDr. Milošovi Mojtovi za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 23 dní po skončení 

funkčného obdobia primátora mesta 
 

Ing. Juraj Krištofovič podal procedurálny návrh na 10 minútovú prestávku.  

Primátor mesta dal o návrhu hlasovať. 

Poslanci MsZ jednomyseľne schválili prestávku.  

Po prestávke sa pokračovalo v rokovaní MsZ.  

 

13.  Voľba hlavného kontrolóra mesta Nemšová 

 

Prednosta úradu uviedol, že v meste Nemšová končí mandát hlavnej kontrolórke a je potrebné 

od 1.1.2023 zvoliť nového hlavného kontrolóra. Dňa 7.12.2022 zasadla komisia v zložení 

MUDr. Peter Daňo, Ing. Zita Bednáriková a Luboš Švorec, ktorí posúdili vhodnosť kandidátov, 

či spĺňajú nimi doručené žiadosti, všetky predpísané náležitosti a či môžu byť navrhovaní. Boli 

posúdení 4 kandidáti, všetky prihlášky boli akceptované. Ako prvá obálka bola otvorená: Ing. 

Nadežda Papierniková, ďalej Ing. Ján Herman, Mgr. Dominik Poruban a Ing. Pavol Masaryk. 

Ing. Ján Herman, ako druhý, dnes doručil svoje písomné stiahnutie prihlášky z vážnych 

osobných dôvodov. Dnes sa predstavia 3 kandidáti. Na túto voľbu je potrebné schváliť komisiu, 

ktorá bude nad voľbou dohliadať a rozhodne o voľbe. Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním. 

Navrhol komisiu v zložení: Ing. Zita Bednáriková, Luboš Švorec a Ing. Rastislav Guga.  

Primátor mesta sa stotožnil s návrhom, ktorý predložil prednosta úradu. Do komisie boli 

navrhnutí 3 poslanci, spýtal sa navrhnutých poslancov, či s návrhom súhlasia. Keďže súhlasili, 

primátor mesta dal o návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 19 – A) 

k voľbe hlavného kontrolóra mesta Nemšová 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

A) s c h v a ľ u j e volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení:  

Ing. Zita Bednáriková  

Luboš Švorec  

Ing. Rastislav Guga  

 

Prednosta úradu pokračoval, že v zmysle voľby bude každému kandidátovi umožnené 

predstavenia sa počas 5 minút pred poslancami, ktorí mu môže klásť otázky. 

Prednosta úradu požiadal kandidátov podľa abecedy, aby sa prezentovali. Ako prvý vystúpil 

Ing. Pavol Masaryk, ďalej Mgr. Dominik Poruban a Ing. Nadežda Papierniková.  

Primátor mesta umožnil poslancom MsZ, aby po prezentácii kládli otázky jednotlivým 

kandidátom. Keďže otázky zo strany poslancov neboli kladené, bolo prikročené k tajnej voľbe 

hlavného kontrolóra.  

Trojčlenná komisia sa presunula k pripravenému stolu a po prevzatí pripravených hlasovacích 

lístkov od prednostu úradu, ako prví volili hlavného kontrolóra. Voľba sa konala tajne za 

pripravenými plentami a upravený hlasovací lístok vhadzovali do zapečatenej volebnej 



20 

 

schránky. Postupne volili všetci ostatní poslanci MsZ. Po vykonaní voľby komisia po otvorení 

volebnej schránky spočítala pridelené hlasy pre jednotlivých kandidátov. Následne vypracovala 

zápisnicu z voľby hlavného kontrolóra a Ing. Rastislav Guga prečítal zápisnicu a výsledky 

voľby. Za hlavného kontrolóra mesta Nemšová bola zvolená Ing. Nadežda Papierniková. 

Primátor mesta  požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Následne dal 

o návrhoch hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 19 – B) 

k voľbe hlavného kontrolóra mesta Nemšová 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

B) v o l í  

do funkcie hlavného kontrolóra mesta Nemšová Ing. Nadeždu Papiernikovú 

 

C) s ú h l a s í 

1. s dňom nástupu do práce, a to 01.01.2023 

2.  - s podnikaním hlavného kontrolóra 

     - s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra  

     - s tým, že hlavný kontrolór je členom v riadiacich, kontrolných alebo    

       dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú  

       činnosť  

 

Primátor mesta  zablahoželal Ing. Nadežde Papiernikovej k zvoleniu za hlavnú kontrolórku mesta 

Nemšová a ostatným uchádzačom za účasť na voľbe. 

 

14. Návrh Plánu zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2023 

 

Prednosta úradu predložil návrh zasadnutí MsZ Nemšová v r. 2023, ktorý predpokladá so 6 

zasadnutiami: vo februári, v máji, v júni, v septembri, novembri a v decembri. Začiatky 

rokovaní sú plánované spravidla na 17.00 hodinu, miesto rokovania vo veľkej sále KC 

Nemšová, na prízemí, prípadne iné určené miesto po dohode na MsZ. Zasadnutia kopírujú 

najdôležitejšie časti ako sú: správa o výsledkoch kontrolných činností za rok, rozpočtové 

opatrenie, informácie o stave realizácie projektov z NFP, plnenie rozpočtu mesta, plnenie 

rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. za jednotlivé štvrťroky. Okrem týchto plánovaných 

zasadnutí, predpokladáme, že budú aj zasadnutia neplánované.  

Zástupca primátora mesta otvoril diskusiu. 

Ing. Zita Bednáriková predložila doplňujúci návrh na 3. zasadnutie MsZ dňa 15. februára , kde 

by sa  predložili  predbežné  výsledky  hospodárenia za  NTS a  kúpalisko za  rok 2022 a návrh 

finančného plánu týchto stredísk na rok 2023. 

Ing. Soňa Prílesanová navrhla zaradiť do plánu  rokovania na 4. zasadnutie MsZ dňa 10. mája 

informáciu o stave pripravenosti rekonštrukcie vodovodu na ulici Šidlíkové a SNP.  
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Keďže už nikto nemal pripomienky ani návrhy, diskusiu zástupca primátora mesta ukončil a 

požiadal návrhovú komisiu o predloženie pozmeňovacích návrhov uznesenia. Následne dal 

o návrhoch hlasovať.  

 

Hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu Ing. Bednárikovej: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu Ing. Prílesanovej: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 20 

k návrhu plánu zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje  

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva Nemšová na rok 2023 v zmysle predložených návrhov  

 

15. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb  

 

PhDr. Erik Trenčan, vedúci CSS uviedol, že v zmysle zákona o sociálnych službách je 

povinnosťou mesta mať vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb. CSS Nemšová 

podáva každoročne žiadosť o nenávratný finančný príspevok na financovanie ponúkaných 

sociálnych služieb (zariadenie opatrovateľskej služby a útulok) prijímateľom sociálnych 

služieb, bez ktorého by nemohli fungovať. Tento dotačný systém je podmienený vypracovaním 

Komunitného plánu sociálnych služieb pre nasledujúce obdobie piatich rokov, ktorý je v súlade 

s dokumentom Národné priority rozvoja sociálnych služieb na r. 2021 - 2030 spracovaným 

Inštitútom pre výskum práce a rodiny  MPSVaR SR a Odborom sociálnych služieb MPSVaR 

SR. V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou šíriacim sa ochorením COVID-19 sa od 

apríla 2020 až do obdobia schválenia dokumentu Národné priority rozvoja sociálnych služieb 

na r. 2021 - 2030 prijímali a vykonávali čiastkové legislatívne zmeny vybraných postupov a 

podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb; cieľom zmien bolo zabezpečiť kontinuitu ich 

poskytovania aj v čase obmedzených možností plnenia povinností zo strany poskytovateľov 

sociálnych služieb, ale aj orgánov samosprávy so zameraním na ochranu života a zdravia 

aktérov sociálnych služieb (najmä prijímateľov a zamestnancov poskytovateľov sociálnych 

služieb) s účinnosťou limitovanou na obdobie trvania mimoriadnej situácie alebo po dobu 

bezprostredne po nej nasledujúcu.  Predložený návrh Komunitného plánu sociálnych služieb 

mesta Nemšová (ďalej len „KPSS“) je dlhodobý strategický dokument na obdobie rokov 2023 – 

2027, ktorý skúma, analyzuje a vyhodnocuje celý systém sociálnych služieb poskytovaných v 

územnom obvode mesta. KPSS sa skladá z teoretickej, analytickej a strategickej časti. 

Teoretická časť definuje termíny súvisiace s komunitným plánovaním, objasňuje legislatívnu 

úpravu priamo ovplyvňujúcu proces komunitného plánovania. Analytická časť rozoberá 

súčasný stav poskytovaných sociálnych služieb, identifikuje sociálne problémy a požiadavky 

prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb a spracováva sociologické a demografické 

údaje. Strategická časť obsahuje vízie, ciele a priority rozvoja sociálnych služieb do budúcnosti 



22 

 

so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu  

a finančnú vybavenosť a časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania jeho plnenia  

a aktualizácie. Nakoľko KPSS mesta Nemšová na roky 2018 - 2022, schválený uznesením MsZ 

č. 411/2018 zo dňa 20.6.2018 v Nemšovej, je platný do konca r. 2022, predkladáme MsZ  

v Nemšovej v zmysle platnej legislatívy na schválenie Komunitný plán sociálnych služieb 

mesta Nemšová na roky 2023 - 2027.  

Primátor mesta otvoril diskusiu.  

MUDr. Peter Daňo oznámil, že návrh komunitného plánu prerokovali v komisii sociálno – 

zdravotnej, z dôvodu podania žiadosti o financie je potrebné tento prijať. Komisia doporučuje 

dokument MsZ schváliť. 

Nikto už nemal pripomienky ani návrhy, diskusiu primátor mesta ukončil a požiadal návrhovú 

komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Následne dal o návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 21 

k návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nemšová na roky 2023 – 2027 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje  

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nemšová na roky 2023 – 2027 

 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. .../2022, ktorým sa   

        mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 Zásady rozpočtového hospodárenia   

        Mesta Nemšová zo dňa 12.12.2007 

 

Ing. Zita Bednáriková uviedla, že skupina poslancov MsZ sa po dôkladnom zvážení rozhodla 

podať návrh na zmenu VZN Zásady rozpočtového opatrenia mesta Nemšová, ktoré bolo prijaté 

ešte v r. 2007. Zmena VZN spočíva v objeme finančných prostriedkov, ktoré primátor mesta 

v rámci rozpočtu je oprávnený schvaľovať. Konkrétne sa jedná o nasledovné: primátor mesta 

týmto VZN z r. 2007 mohol v rámci svojich kompetencií schvaľovať finančné prostriedky vo 

výške 2 % z celkového rozpočtu. Nový návrh predložila nasledovne: rozpočtové opatrenia na 

základe návrhu príslušného vedúceho oddelenia, vedúceho príspevkovej a riaditeľov 

rozpočtových organizácií v jednotlivom prípade v rámci celého rozpočtu: a) vo výške 5.000 € 

v jednotlivom prípade v rámci bežného rozpočtu schvaľuje primátor mesta, pričom celková 

suma všetkých rozpočtových opatrení nemôže sumárne presiahnuť 30.000 € za príslušný 

rozpočtový rok, b) rozpočtové opatrenia nad rámec limitu uvedeného v bode a) schvaľuje 

mestské zastupiteľstvo, po prerokovaní v komisii finančnej a správy mestského majetku. Týmto 

opatrením sa sprehľadní tok finančných prostriedkov, keďže nejeden krát sa stalo, že finančné 

prostriedky schválené primátorom mesta sa použili na nejakú činnosť, o ktorej poslanci reálne 

nemali znalosť. Napr. v r. 2022 bolo schválených 13 rozpočtových opatrení, z toho iba 5 

schválilo MsZ, ostatné primátor mesta. Cieľom poslancov nového VZN nie je negovať činnosť 

primátora mesta, či mestského úradu, ale robiť veci spolu v prospech mesta a obyvateľov mesta.    

Primátor mesta otvoril diskusiu.  

Ing. Peter Gabriš, PhD. v zmysle rokovania na pracovnej porade podal pozmeňujúci návrh, 

kde v bode a) je uvedené vo výške 5 000 €, navrhuje nasledovné: bod a) zmeniť do výšky 5 000 

€ v jednotlivom prípade v rámci bežného rozpočtu schvaľuje primátor mesta, pričom celková 
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suma všetkých rozpočtových opatrení nemôže sumárne presiahnuť 30.000 € za príslušný 

rozpočtový rok, ) rozpočtové opatrenia nad rámec limitu uvedeného v bode a) schvaľuje 

mestské zastupiteľstvo, po prerokovaní v komisii finančnej a správy mestského majetku. Ďalej 

dopĺňajú: Uvedený limit primátora mesta sa nevzťahuje na: 1. účelovo určené finančné 

prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, 

od iných subjektov verejnej správy, 2.iné prostriedky poskytnuté na konkrétny účel, ako aj dary. 

Ing. Juraj Krištofovič uviedol, že finančná komisia nedospela k záveru, ZA boli 4 členovia, 

PROTI boli 4 členovia a 1 sa ZDRŽAL hlasovania. Záver finančnej komisie nie je. 

Prednosta úradu reagoval, že kvituje pozmeňovací návrh, ale nesúhlasí so slovami Ing. 

Bednárikovej, že sa niečo dialo poza chrbát. Tieto rozpočtové zmeny sú nutné a život ich 

prináša. Napr. obyčajná investičná akcia - budeme robiť vodozádržné opatrenia vo výške 

503 000 €, myslia si, že tu nevzniknú naviac práce pri rekonštrukcii? Možno budú vo výške 

viac ako 5 000 €. Väčšina našich investičných akcií riešime ako opravu, obnovu, nestaviame na 

zelenej lúke. Taktiež na konci roka sme povinný ako samospráva vyrovnať rozpočet 0 : 0. 

Možno na 100 položkách sa mení rôzna suma. Znamená to, že určite to presiahne sumu 5 000 €. 

Aj 30 000 €. Podľa neho to povedie k tomu, že sa budú častejšie stretávať a budú sa stretávať 

k jednotlivým, aj zbytočným položkám. Pokračoval, že rozpočtové zmeny ak nebudú na 

riadnom MsZ, tak budú na mimoriadnom MsZ. Chápem to správne?  Uvádzajú v návrhu, že po 

prerokovaní vo finančnej komisii. Máme v Štatúte mesta a v Rokovacom poriadku, že pri 

mimoriadnom MsZ sa komisie nezvolávajú. Na základe uvedeného sa bude musieť vždy zvolať.  

Ing. Zita Bednáriková reagovala že sa v prípade súrnej potreby môžu zvolať mimoriadne 

zasadnutia bez  finančnej komisie. 

Prednosta úradu s odvolaním sa na návrh dodal, že musí byť po prerokovaní finančnou 

komisiou. 

Ing. Zita Bednáriková reagovala, že to bude vo finančných komisiách. 

Primátor mesta upozornil, že to bude v rozpore s rokovacím poriadkom. 

Ing. Tomáš Prno položil 2 otázky signatárom a potom by pokračoval. Spýtal sa poslanca 

Moravčíka, že aká bola maximálna suma mimoriadneho opatrenia podpísaného primátorom 

a poslanca Krajčiho, aby menoval 2, resp. 1 zlé rozhodnutie, ktorý bol takýmto spôsobom 

podpísaný. Požiadal poslancov, aby odpovedali po jednom.  

Bc. Andrej Moravčík odpovedal, že nevie presné sumy. 

Branislav Krajči odpovedal, že sa jedná o ul. Kukučínovu, o ktorej sa dozvedel, že je 

zaasfaltovaná a nemá poňatia, že by sa o tom bavili nejakým rozpočtovým opatrením. Myslí si, 

že rozpočtové opatrenie bolo riešené až po tom, ako bola ulica zrealizovaná.  

Ing. Tomáš Prno dodal, že podľa neho (pána Krajčiho) je to nesprávna stavba a nesprávne 

vynaložené prostriedky mesta. Pýtal sa na zlé rozhodnutie. 

Branislav Krajči doplnil, že zlé nebolo ani jedno rozhodnutie, ale v budúcnosti chce mať 

informácie o tejto činnosti skôr.  

Ing. Tomáš Prno dodal, že jedno divadlo už dnes prebehlo, keďže nám spadla vláda, nevie či 

niekto z prítomných napriek pozmeňovaciemu návrhu na 5 000 €, reálne pracovali v nejakej 

spoločnosti, ktorá musí prijímať mimoriadne opatrenia a riešiť práce naviac. Suma 5 000 € je 

podľa neho smiešna. Návrh si musel viac krát prečítať, aby v ňom našiel niečo konštruktívne. 

Má pocit, že určitá skupina si pomýlila skratku a z NEKA (nezávislý kandidát) sa stal 

nenávistný kandidát, lebo na tomto návrhu nič konštruktívne nevidí. Z jeho pohľadu je veľmi 

zvláštne, že v roku 2007, kedy sa tvorilo toto VZN, bola minimálne strana KDH jednohlasne za, 

a teraz je celá strana podpísaná a je proti. Dodal, že by mohol ale nebude konšpirovať o tom, že 

nie je pre nich výhodná situácia vo vedení mesta a nemajú tam žiadneho človeka. Dodal, že to 

vníma ako tlak alebo vendetu na súčasné vedenie, vzhľadom na to, že sa im nepodarilo zmeniť 

rozloženie síl. Spýtal sa, čo sa stane, napr. ako bola havária v cirkevnej škole, suma bola 3 200 

€, keď bude suma havárie vyššia a bude potrebné ju riešiť okamžite, bude ju treba vyfaktúrovať 

a bude bežať splatnosť. Ak sa medzitým v letných mesiacoch ako poslanci nezídu, a nepovolia 

mestu uhradiť faktúry za poruchy, tak uvedú primátora ako štatutára mesta do pozície, kedy 

bude on ručiť za to, že plynie splatnosť faktúr, ktoré nemôže uhradiť, lebo mu dovolili iba 5 000 
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€ na jednu faktúru. Dodal, že dostanú mesto do funkcie neplatičov, a to, že sa zídu je síce fajn, 

ale keď vidí, ako sú niektoré návrhy predkladané, tak si nie je istý či bude vôľa. Chcú šetriť, 

zabudli na to, že zvolaním MsZ, prislúcha každému poslancovi odmena a tým sa zvyšujú 

náklady každým jedným opatrením a každým rozpočtovým opatrením, ktoré budú musieť 

urobiť. Bude to finančná záťaž. Prečo sa otvára 15 rokov staré VZN, keď napr. veci ako sú 

zmluvy, ktoré majú byť zverejnené, uchádzajú. Možno je to tým, že noví poslanci si začali 

prechádzať VZN, ako boli vytvorené a našli tam takýto veľký nesúlad, ktorý treba vyriešiť. Z 

jeho pohľadu je to veľmi nekonštruktívne a vníma to ako odplatu súčasnému vedeniu mesta. Ak 

sa majú konštruktívne baviť a má dôjsť k zmene, predložil pozmeňovací návrh; ak vôbec sa to 

má riešiť, v ktorom by sa zvýšil rozpočet na 1% ročne, ale určite nie 5 000 €. Nevie, či 

predkladatelia niekedy riešili nejakú haváriu, a prečo sa vzhľadom na súčasnú infláciu podpísali 

pod takú nerozumnosť, vedia, čo sa deje s cenami. To, čo stálo pred polrokom 2 000 €, tak 

budúci rok budú robiť novú VZN. VZN sa nerobí na jednu platbu, ale na nejakú dobu, pokiaľ 

nepríde skupina poslancov a budú sa tváriť, ako chcú šetriť. Je to absolútny nezmysel. Dodal, že 

nebude za to hlasovať a dodal, aby poslanci svoju funkciu brali tak, že sú tu za občanov a nie za 

seba a za svoje záujmy. Bol by rád, keby sa všetci k tomuto postavili konštruktívne. 

MUDr. Peter Daňo poďakoval Ing. Prnovi za moralizovanie a kopanec do KDH. Mohol si to 

ušetriť, mladý kolega. Ohľadom útokov a podsúvania nekompetentnosti nových poslancov 

uviedol, že toto Ing. Prno sám nezažil, keď bol nový poslanec, nikto mu to nedal pocítiť. 

Mandát poslanca je rovnaký, či je poslanec zvolený 100 hlasmi alebo 800 hlasmi. Poslanci 

vykonávajú svoju činnosť  na základe svojho vedomia a svedomia. Keď je ich vedomie 

a svedomie takéto, dajú to na papier a bude sa o tom hlasovať. Povedal Ing. Prnovi, že nemá 

právo nikoho moralizovať. Toto je neprípustné, zastal sa mladších kolegov. Je presvedčený, že 

to myslia dobre a svoju robotu si budú robiť dobre. Akékoľvek moralizovanie zo strany 

poslanca Ing. Prnu je neprípustné. Toto si vyprosuje.  

Ing. Peter Gabriš, PhD. povedal Ing. Prnovi, že súhlasí s MUDr. Daňom. Požiadal Ing. Prnu, 

aby nemoralizoval a hovoril, že sú tu mladí poslanci. Ing. Prno dal príklad, že sa stane havária, 

ktorá bude stáť viac ako 5 000 €. Požiadal ho, aby si prečítal nové znenie návrhu,  v ktorom sa 

píše, že uvedený limit primátora sa nevzťahuje na iné prostriedky poskytnuté na konkrétny účel.  

Ing. Tomáš Prno dodal, že nemoralizuje, pozrel sa na návrh, kde sú všetci 3 poslanci za KDH 

podpísaní, a len sa spýtal, prečo to takto spravili. On ako mladý poslanec žiadny takýto návrh 

nedával. Keď nejaký návrh mal, tak sa ho snažil vykonzultovať a nerobil výmysly a kreácie. Je 

úplne legitímne, keď sa spýta, konkrétne MUDr. Daňu, lebo za to VZN hlasoval a teraz hlasuje 

proti tomu naspäť. Je absolútne korektné, že sa spýta na dôvod, prečo po 15. rokoch zmenil 

názor, keď v čase, kedy sa VZN prijímalo, bola inflácia 3% a dnes je 15%. Nerozumie, prečo to 

berú osobne, a je to podľa neho korektná otázka, na ktorú sa medzi chlapmi odpovedá. 

Prednosta úradu reagoval na Ing. Gabriša, že iné prostriedky poskytnuté na konkrétny účel, to 

sú prostriedky, ktoré niekto mestu poskytol na konkrétny účel. Nie na haváriu. 

Ing. Zita Bednáriková odpovedala kladne. 

Prednosta úradu požiadal poslancov, aby nešli do osobných útokov, toto nechce. Podľa neho, 

je to šité veľmi horúcou ihlou a 5 000 € limit pri 11 miliónovom rozpočte, je strašne málo. Ako 

povedal Ing. Prno,  týmto sú vyblokované všetky havarijné stavy, napr. pri testovaní na COVID 

sa poslanci ani nemohli stretnúť a mesto muselo zo dňa na deň zaplatiť 27 000 € len tak. Mení 

sa legislatíva. V návrhu vidí všetky rozpočtové opatrenia, ktoré podpísal primátor, ale nevidí 

žiadne, ktoré by bolo nekalé. Vzrástli náhodilé príjmy. Nevidí v návrhu niečo, čo by sa stalo. 

Napr. sa znižovala položka Deň pre rodinu, pretože peniaze sa nevyčerpali a presunuli sa na inú 

akciu.  2% neboli v žiadnom roku primátorom ani z polovice vyčerpané. 

Ing. Zita Bednáriková sa vrátila k opravám. Koľko krát bola  mimoriadna situácia? Sám Ing. 

Prno povedal, že iba raz. Ďalej opravy sú rozpočtované a predpokladá sa v rozpočte na rok 2023 

a ďalšie roky s nejakými opravami. Toto sú peniaze, ktoré možno nebudú. Rezerva je už 

rozpočtovaná v rozpočte. Dala do pozornosti zákon o obecnom zriadení, citovala znenie § 11. 

Gro schvaľovania rozpočtu a rozpočtových opatrení je na mestskom zastupiteľstve. 
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Primátor mesta reagoval, že mesto má možnosť si ešte podrobnejšie upraviť nakladanie s 

majetkom a financiami. Ak sa niekoho dotklo, že sa tu moralizuje, dáva do pozornosti, hlavne 

novým poslancom a poslankyniam, že na ustanovujúcom MsZ povedal, že chce s nimi 

spolupracovať a čaká, že prídu za ním a zodpovie im všetky otázky a nejasnosti. Namiesto toho, 

sa stretávajú v reštauráciách a tam dojednávajú to, čo tu povedia. Je to hanba a ostuda osobne 

jeho a poslancov. Keď dajú takýto návrh VZN takým spôsobom, že to deň pred tým, ako sa to 

má zverejniť, do podateľne prinesie niekto v montérkach, tým sa nechce nikoho dotknúť, návrh 

8 poslancov, je to urážka jeho a jeho pozície. Osobne sa ho to veľmi dotklo. Podľa neho, ak 

chceli niečo takéto urobiť, mali prísť na mestský úrad a povedať,  že sa chcú o tom porozprávať 

a chcú okresať kompetencie primátora. Vôbec by to nebol problém. Rokovali by  o tom, aké je 

stanovisko od nich, čo s tým majú skúsenosti, čo navrhujú a odporúčajú. Poslanci sa potom 

rozhodnú, majú väčšinu. Dodal, že to nie je o tom, že on im to zablokuje, schvália si to, ale 

musí to mať aj nejakú úroveň. Ďalej, hospodárne a účelné nakladanie s finančnými 

prostriedkami, Ing. Krištofovič to tu niekoľkokrát povedal. Upozornil, či si uvedomujú, čo sa 

stane. 4 až 6 krát do roka bude mimoriadne MsZ, vrátane finančných komisií. Každé jedno 

zasadnutie stojí od 3 000 až do 4 500 €. Gratuluje. Keby prišli na mestský úrad, toto všetko im 

povedia. Spýtal sa Ing. Prílesanovej, keďže je pod tým podpísaná a pracovala na stavebnom 

úrade, že či je podľa nej možné takto fungovať s 5 000 € v investičných stavebných akciách a 

promptne reagovať. 

Ing. Prílesanová neodpovedala.  

Primátor mesta reagoval, že Ing. Prílesanová odpovedať nemusí. Ing. Bednárikovej povedal, že 

si vyprosuje, aby hovorila, že sa tu niečo robí poza chrbát. Povedala, že primátor podpisuje 

rozpočtové opatrenie tak, že poslanci o tom nemali vedomosť. 

Ing. Zita Bednáriková nepovedala, že sa robí poza chrbát, ale je pravda, že poslanci nemali 

vedomosť. 

Primátor mesta uviedol, že si majú študovať všetky materiály, rozpočtové opatrenia sú 

zverejňované. Povedal Ing. Bednárikovej, že za ním neprišla ani jeden krát. Chodí za ním len 

vtedy, keď potrebuje peniaze na vodárenskú spoločnosť.  

Ing. Zita Bednáriková reagovala, že je smutné to, čo hovorí primátor a súhlasí s poslancom 

Krajčim, že viacerí o rozpočtových opatreniach nevedeli, prečo primátor hovorí, že len ona. 

Primátor mesta reagoval, že buď poslankyňa Bednáriková klame alebo sa nepripravuje, a keby 

si pozerala zverejnené povinné informácie, tak by vedela. 

Ing. Zita Bednáriková uviedla, že primátor mesta by mal informovať poslancov o niečom 

takom. Stačí, ak bude poslancov informovať na MsZ.  

Primátor mesta reagoval,  či neinformoval o každom rozpočtovom opatrení. 

Ing. Zita Bednáriková odpovedala, že nie. 

Primátor mesta zdôraznil, že poslankyňa Bednáriková znova klame. 

Ing. Zita Bednáriková pokračovala, že klame primátor; z 8 rozpočtových opatrení informoval 

o 2 posledných. Bolo to minulý mesiac. 

Primátor mesta sa informoval, v akej boli výške. Pokračoval, že chodil by za poslancami, má 

na starosť úrad, do ktorého bolo zvolený a tu je k dispozícii. Chodiť za poslancami domov 

nebude. Všetkým povedal, ak má niekto nejaké otázky alebo sa niekomu niečo nepáči, že sa 

robí niečo zle, tak treba prísť. Poslanci sa rozhodli, že ho budú ignorovať a budú sa stretávať 

mimo mestského úradu. Je to hanba. 

Ing. Zita Bednáriková oznámila, že každý sa môže stretávať s kým chce. 

Primátor mesta zopakoval,  je to hanba. Keby prišli na mestský úrad , tak by sa veľa takýchto 

vecí odstránilo. 

Ing. Juraj Krištofovič reagoval, že každý poslanec má svoj mandát. To, že primátor mesta robí 

svoje veci na mestskom úrade so svojimi zamestnancami a spriaznenými poslancami, toto mu 

nevyčíta, má na to právo, nehnevá sa na to, a nebude hovoriť, či to je morálne alebo nemorálne. 

On, ako poslanec sa stretáva aj s poslancami, s ktorými návrhy predebatuje a VZN, ktoré 

napísali, že sami občania majú pocit, že peniaze sú schvaľované niekde inde, a poslanci nevedia 

prečo a čo sa má robiť. Je mladý poslanec, preto sa VZN podalo. Ďalej sa pýtal, že ako teda 
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potom schválili rozpočet. Keď ho schválili dobre, je treba spraviť ďalších 45 rozpočtových 

opatrení? Teraz boli presviedčaný o tom, že ako je dobre spravený rozpočet.  Keď tam peniaze 

majú, tak nie je možné, v prípade havárie, aby to nemohli do pol roka vykryť z peňazí, ktoré sú 

narozpočtované. Je 100 % presvedčený,  že sú schopní z peňazí toto vykryť. A keď bude málo, 

tak naplánované zasadnutia, každé 2 mesiace sú dostatočné na to, aby sa schválili a peniaze 

presunuli. Nech nikto nehovorí , že investičné akcie sa hradia z jedného dňa na druhý. Predsa sa 

robia výberové konania, posudzovanie zmluvy, rokovania a platba prebieha až na konci. 

Primátor mesta zdôraznil, že to nie je tak, ako hovorí Ing. Krištofovič. Poslancom nebráni sa 

stretávať, nech sa stretávajú hocikde a kedykoľvek. Ale k elementárnej kultúre rokovania 

orgánov mesta  patrí, že sa poslanci stretávajú s vedením mesta na mestskom úrade. Toto im on 

vyčíta. Keď budú takto fungovať, že na poslednú chvíľu prinesie návrhy VZN nejaký robotník,  

lebo nevie z akého dôvodu sa niekto bojí prísť osobne za ním. To je ostuda nielen poslancov, 

ale aj jeho a celého úradu. Čo si o nás obyvatelia pomyslia. Kto hovorí, že nemá vedomosť o 

schváleniach a nech prídu za ním. On zasa môže povedať, že za ním chodia ľudia, čo hovoria, 

že je to dobré, a lepšie, ako to bolo predtým. Mali by sa stretávať, a nielen na rokovaniach MsZ. 

Dodal, že nech si to schvália, a na konci roka im dá vyúčtovanie, koľko stály zasadnutia. Budú 

prekvapení. 

Ing. Zita Bednáriková k doručeniu VZN uviedla, že návrh priniesol v pondelok kolega, nevie, 

prečo ho primátor podceňuje,  lebo musela ísť k doktorovi a nevie prečo ho podceňuje. 

Primátor mesta zdôraznil, že mu Ing. Bednáriková nemá podsúvať slová, že niekoho 

podceňuje, ako povedal na začiatku, váži si každého človeka. Myslel tým, že je nedôstojné, aby 

poslanci posielali návrh do podateľne cez človeka, ktorý nemá na to kompetenciu. Dodal, že v 

ten deň sa stretol s poslancom Moravčíkom a opýtal sa ho, či ide za ním. On povedal nie a 

podpísal sa pod návrh. 

Ing. Zita Bednáriková pokračovala, že v pondelok bol návrh podaný, a v stredu poobede o 16 – 

tej hodine, kedy bol posledný termín, aby bolo VZN zverejnené na úradnej tabuli, nebolo. V 

stredu po 15:00 hodine volala prednostovi úradu, prečo to nie je zverejnené, povedal, že to 

dostal pred 2 hodinami, a že to bude zverejnené. 

Prednosta úradu uviedol, že dostal poštu pred 2 hodinami než mu volala a dovtedy to ostalo v 

pošte v podateľni. Ten pán ich neupozornil, že v pošte je niečo dôležité. Keby prišla poslankyňa 

Bednáriková, poštu si vezme priamo od nej a mala by to zverejnené. 

Ing. Zita Bednáriková reagovala, že z toho vyplýva, že od pondelka do stredy nevideli poštu. 

Prednosta úradu s týmto nesúhlasil.  

Ing. Rastislav Guga oznámil, že dobre,  2 % bolo veľa, poďme to znížiť. Avšak zníženie na 

5 000 €  je veľmi málo a ohrozuje to fungovanie mesta. Myslí si, že to je namierené až voči 

občanom a podal pozmeňujúci návrh, aby to bolo do výšky 10 000 € vrátane v jednotlivom 

prípade v rámci bežného rozpočtu schvaľuje primátor mesta, pričom celková suma všetkých 

rozpočtových opatrení nemôže sumárne presiahnuť 100 000 € za príslušný rozpočtový rok. 

Ing. Júlia Barbuščák vysvetlila najmä poslancom, ktorý neboli po minulé volebné obdobia, že  

posledné rozpočtové opatrenie, v ktorom sa vyrovnávajú účty, musí sa to takto spraviť, len to 

býva okolo 70 - 80 000 €. Keby to aj bolo do 100 000 €, žiadne rozpočtové opatrenie by sa 

nerobilo počas roka a nechalo by sa to na posledné rozpočtové opatrenie. Ani dnes nevie 

povedať, koľko rodičov ešte zaplatí škôlku, ŠKD, a či sa budú platiť nejaké faktúry, či z CSS 

príde stabilizačný príspevok. Dnes dostala oznámenie, že už tento rok dostaneme príspevok na 

referendum, ktoré bude v januári, nevie aká to bude suma, predpokladá, že bude väčšia ako 

5 000 €, a možno financie dostaneme 30. decembra. 

Ing. Peter Gabriš, PhD. upozornil Ing. Barbuščák, aby si jeho návrh prečítala ešte raz a prečítal 

znenie návrhu. 

Ing. Júlia Barbuščák reagovala, že v poriadku, posledné rozpočtové opatrenie býva okolo 

70 000 €, teraz je 15% inflácia. Určite nebudú robiť rozpočtové opatrenia primátorom mesta, na 

všetko sa budú zvolávať poslanci a neverí, že je v záujme občanov, aby sa poslanci tak často 

stretali a aby ich peniaze, ktoré platia, zvýšili sme dane, išli na zasadnutia a komisie. Neverí, že 

na to boli poslanci zvolení, aby toto docielili.  
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Ing. Zita Bednáriková si myslí, že sa to dá zregulovať.  Príjmov sa to netýka a výdavky dokážu 

do 15. decembra zregulovať.  

Ing. Júlia Barbuščák oznámila, že dokážu, avšak v tom prípade v mestskom rozhlase zaznie 

oznam, že po 10. decembri sa nebude platiť nič. Pretože potrebujú minimálne 7 prac. dní na 

spracovanie bankových výpisov, na pripravenie rozpočtového opatrenia a materiál ma ísť 

poslancom 3 dni pred zasadnutím.  

Ing. Tomáš Prno upresnil MUDr. Daňovi, že si do nikoho nekopol a nemôže za to, že je tam 

podpísaný z KDH a keby tam bola iná politická strana, tak by menoval inú. Nechce, aby to bral 

MUDr. Daňo osobne. Má pocit, narážal na to, že noví poslanci boli na to zneužití, ale môže sa 

mýliť. Je zvláštne, prečo sa VZN otvára po 15. rokoch. Nemyslí si, že bol k tomu dôvod. 

Jediný, kto  rozporoval opatrenia primátora, bola Ing. Bednáriková. Myslí si, že ostatní poslanci 

sa len zviezli. Ale môže sa mýliť. 

Ing. Zita Bednáriková oznámila Ing. Prnovi, že to je 25 rokov. 

Primátor mesta upozornil Ing. Bednárikovú, že jej neudelil slovo. Vzápätí jej ho udelil. 

Ing. Zita Bednáriková dodala,  že VZN je 25  rokov staré. Každý má svoj rozum, poslanci si to 

nechali vysvetliť, čítali zápisnice z minulých období. Požiadala Ing. Prnu, aby nikoho 

nepodceňoval. 

Ing. Tomáš Prno reagoval, že podľa neho je 22 - 7=15. 

Primátor mesta dal do pozornosti, že bude zaujímavé, keď si pozrú spätne po rokoch 2007, aké 

sa prijímali rozpočtové opatrenia primátorom mesta. Keď bola Ing. Bednáriková poslankyňa, 

vtedy jej to nevadilo. V poriadku. Možno má  nejakú averziu voči nemu. Nech sa páči. Povedal, 

že ak bude návrh schválený, bude to taká vizitka, že sa na tom prerobí. Je jej to viditeľne jedno. 

Občan Ing. Anton Šumichrast uviedol, že je rád, že sa to dostáva do vecnej roviny, lebo 

dôveru dostali všetci a boli vybraní za poslancov, lebo sú tí najlepší, či už primátor alebo 

poslanci. Občania ich volili, aby za nich rozhodovali. Už to nie je ako v roku 1990, kde verejnej 

správy nikto nerozumel. Čím ďalej viac ľudí toto sleduje, rozhoduje a spraví si každý sám 

úsudok. Je dobré, že sú aj protichodné názory, ale kedy už je to účelové a kedy nie. Je rád, že 

emócie opadli, a že mesto a poslanci budú fungovať, sú na jednej lodi. Samosprávy, kde emócie 

začali prevažovať, tak to išlo od 10 k 5. Nikomu nenadŕža, proti nikomu nie je. Spýtal sa k 

rozpočtovým opatreniam, či majú prieskum zo samospráv, kde je približne rovnaký počet 

obyvateľov a ako to majú nastavené. Počúval Ing. Barbuščák. Všimol si, že jedna strana vraví 

že je to veľká čiastka pre primátora, druhá strana, že malá, a občania budú na to doplácať. Myslí 

si že keď niečo horí, tak sa nemôže čakať 1-2 mesiace. Viackrát zaznelo, koľko stojí jedno 

rokovanie MsZ. Podľa neho by mal byť nastavený zdravý kompromis, aby na to nedoplácali 

občania. Je to také akútne, teraz pred sviatkami schvaľovať VZN. Navrhol urobiť prieskum 

z obcí, štatistiky, kde je po 5 - 10 000 obyvateľov v trenčianskom kraji, z akej čiastky môže 

rozhodovať primátor a z akej poslanci. Chce, aby to dobre fungovalo pre občanov a aby boli 

všetci spokojný. 

Keďže už nikto nemal pripomienky ani návrhy, diskusiu primátor mesta ukončil a požiadal 

návrhovú komisiu o predloženie návrhov postupne od posledného návrhu uznesenia. Následne 

dal o návrhoch hlasovať.  

 

Hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu Ing. Rastislava Gugu: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 2 (Ing. Rastislav Guga, Miloš Husár) 

Proti: 6 (Ing. Soňa Prílesanová, Ing. Zita Bednáriková, Ing. Juraj Krištofovič, Ing. Peter Gabriš,  

               PhD., Bc. Andrej Moravčík, Luboš Švorec) 

Zdržal sa: 5 (MUDr. Peter Daňo, Ing. Tomáš Prno, Branislav Krajči, Milan Patka,  

                           Ing. Juraj Kendera) 

Nehlasoval: 0 

 

Hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu Ing. Tomáša Prnu: 

Počet prítomných poslancov: 13 
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Za: 5 (Ing. Tomáš Prno, Ing. Rastislav Guga, Milan Patka, Ing. Juraja Kendera, Miloš Husár) 

Proti: 7 (MUDr. Peter Daňo, Ing. Soňa Prílesanová, Ing. Zita Bednáriková, Ing. Juraj  

                 Krištofovič, Ing. Peter Gabriš, PhD., Bc. Andrej Moravčík, Luboš Švorec) 

Zdržal sa: 1 (Branislav Krajči) 

Nehlasoval: 0 

 

Hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu Ing. Petra Gabriša, PhD.: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 8 (MUDr. Peter Daňo, Branislav Krajči, Ing. Soňa Prílesanová, Ing. Zita Bednáriková,  

            Ing. Juraj Krištofovič, Ing. Peter Gabriš, PhD., Bc. Andrej Moravčík, Luboš Švorec) 

Proti: 5 (Ing. Tomáš Prno, Ing. Rastislav Guga, Milan Patka, Ing. Juraja Kendera, Miloš Husár) 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 22 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nemšová č. .../2022, ktorým sa                  

mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 Zásady rozpočtového hospodárenia                 

Mesta Nemšová zo dňa 12.12.2007 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nemšová č. 16/2022, ktorým sa  

mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 Zásady rozpočtového hospodárenia  

Mesta Nemšová zo dňa 12.12.2007, so zapracovaním zmeny v bode 18.: 

Rozpočtové opatrenia na základe návrhu príslušného vedúceho oddelenia, vedúceho 

príspevkovej a riaditeľov rozpočtových organizácií v jednotlivom prípade v rámci celého 

rozpočtu: 

a) do výšky 5.000 € v jednotlivom prípade v rámci bežného rozpočtu schvaľuje primátor mesta, 

pričom celková suma všetkých rozpočtových opatrení nemôže sumárne presiahnuť 30.000 € za 

príslušný rozpočtový rok, 

b) rozpočtové opatrenia nad rámec limitu uvedeného v bode a) schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo, po prerokovaní v komisii finančnej a správy mestského majetku. 

Uvedený limit primátora mesta sa nevzťahuje na: 

1. účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie 

alebo iných európskych zdrojov, od iných subjektov verejnej správy, 

2. iné prostriedky poskytnuté na konkrétny účel, ako aj dary. 

 
17. Majetkové záležitosti: 

       Zmena nájomného – Mobilný hospic sv. Rodiny s.r.o. (MUDr. Monika Cáková) 

 
JUDr. Tatiana Hamarová, referentka oddelenia finančného uviedla, že MsZ v Nemšovej 

uznesením č. 425 zo dňa 19.05.2022 schválilo zámer a prenájom časti nebytového priestoru na 

prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 189 na ulici Odbojárov 6 

v Nemšovej, podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 10 bod 4 písm. c) VZN Mesta Nemšová 

č. 04/2012 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nemšová ako prípad hodný 

osobitného zreteľa spoločnosti Mobilný hospic sv. Rodiny s.r.o. za podmienok: nájomné za 

ambulanciu 1,00 €/rok 2022, úhrada energií pomerne podľa výmery, doba nájmu: neurčitá, 

s právom užívať ambulanciu je spojené právo užívať spoločné priestory – chodby, WC, účel 

nájmu: prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých a mobilného hospicu 

a prevádzkovanie geriatrickej a paliatívnej ambulancie. Na základe uznesenia bola s nájomcom 

dňa 29.06.2022 uzavretá nájomná zmluva s tým, že zmluvné strany sa zároveň dohodli, že po 



29 

 

01.01.2023 bude výška nájomného upravená uznesením MsZ. V r. 2021 bol schválený 

prenájom nebytového priestoru vo vedľajšej budove zdravotníckeho zariadenia PaedDr. Eve 

Šatkovej, kde bolo stanovené nájomné za ambulanciu vo výške 1,83 €/m2/mesiac (21,96 

€/m2/rok) a za podiel na spoločných priestoroch bolo nájomné stanovené vo výške: 5 €/m2/rok. 

V budove zdravotníckeho zariadenia, kde sa nachádza prenajímaný nebytový priestor, majú 

nájomcovia uzavreté nájomné zmluvy tak, že právo užívať spoločné priestory (chodby 

a spoločné WC) je spojené s užívaním nájmu. 
Primátor mesta otvoril diskusiu.  

Ing. Juraj Krištofovič oznámil, že finančná komisia odporučila schváliť  nájomné vo výške 

1,83 €/m2/mesiac. 

Keďže už nemal nikto pripomienky ani návrhy, diskusiu primátor mesta ukončil a požiadal 

návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Následne dal o návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 23 

k majetkovým záležitostiam: 

Zmena nájomného – Mobilný hospic sv. Rodiny s.r.o. (MUDr. Monika Cáková) 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje  

pre nájomcu Mobilný hospic sv. Rodiny s.r.o., ktorý má podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe nájomnej zmluvy  

č. 34/2022 v prenájme časť nebytového priestoru č. 9-1 o výmere 69,03 m2 na prízemí budovy 

zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 189 na C KN parcele č. 233/7 na ulici 

Odbojárov 6 v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 2565 pre katastrálne územie Nemšová 

nájomné od 01.01.2023 vo výške 1,83 €/m2/mesiac.  

 
18. Delegovanie členov rád školy a školských zariadení 

 
Prednosta úradu oznámil, že rady škôl tvoria zástupcovia pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov, rodičov a zástupcovia zriaďovateľa. Zástupcov zriaďovateľa určuje MsZ. Tak, 

ako bolo dohodnuté na pracovnej porade, prečítal navrhovaných členov. 

Primátor mesta otvoril diskusiu.  

Nikto nemal pripomienky ani návrhy, diskusiu primátor mesta ukončil a požiadal návrhovú 

komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Následne dal o návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Počet prítomných poslancov: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

UZNESENIE č. 24 

k delegovaniu členov rád školy a školských zariadení  
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Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

v školských radách:   

a) o d v o l á v a  

Jána Gabriša,, Branislava Krajčiho,  Ing. Zitu Bednárikovú, Ing. Stanislava Gabriša 

delegovaných zástupcov mesta Nemšová do Rady školy pri Materskej škole, Odbojárov 177/8A 

v Nemšovej,  

Jána Gabriša, Stanislava Husára, Vladimíra Gajdoša a Ing. Rastislava Gugu  ako delegovaných 

zástupcov mesta Nemšová do Rady školy pri Základnej škole, Janka Palu  2 v Nemšovej,  

Jána Gabriša,  Ing. Tomáša Prnu, Evu Varušovú a  Ing. Petra Gabriša PhD., ako delegovaných 

zástupcov mesta Nemšová do Rady školy pri Základnej umeleckej škole, ul. Ľuborčianska 2 

v Nemšovej. 

 

b) s c h v a ľ u j e  

Ing.  Petra Gabriša  PhD.,  Branislava  Krajčiho,  Milana  Patku  a  Bc.  Andreja   Moravčíka 

ako delegovaných zástupcov mesta Nemšová do Rady školy pri Materskej škole, Odbojárov 177/8A 

v Nemšovej do skončenia funkčného obdobia súčasnej rady školy ako aj do následne 

novovytvorenej rady školy,  

Ing.  Rastislava  Gugu,  Miloša  Husára,  Vladimíra   Gajdoša  a  Mgr.  Miroslavu   Bachratú 

ako delegovaných zástupcov mesta Nemšová do Rady školy pri Základnej škole, Janka Palu 2  

v Nemšovej - do skončenia funkčného obdobia súčasnej rady školy  ako aj do následne 

novovytvorenej rady školy,  

Ing. Petra Gabriša  PhD.,   Ing. Tomáša Prnu,  Mgr. Kvetoslava  Navrátila a  Pavla   Vavruša  

ako delegovaných zástupcov mesta Nemšová do Rady školy pri Základnej umeleckej škole,  

ul. Ľuborčianska 2 v Nemšovej – do skončenia funkčného obdobia súčasnej rady školy  ako aj 

do následne  novovytvorenej rady školy. 

 

18.Diskusia 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu. V diskusii nik nevystúpil, preto ju ukončil. 

 

 19. Záver 
 

Primátor mesta poďakoval za trpezlivosť, aj za ostrejšie výmeny názorov, asi to k tomu patrí, 

a oznámil, že najbližšie mestské zastupiteľstvo bude na budúci rok, pokiaľ nebude mimoriadne 

MsZ. Na záver ešte raz poďakoval. 

 

Pracovné materiály k jednotlivým bodom programu rokovania MsZ tvoria prílohy k zápisnici  

č. 1 – č. 22. 

 

 

    JUDr. Miloš Mojto          Ing. Rudolf Kúkel, PhD. 

      primátor  mesta              prednosta úradu  

 

      Dňa....................................                 Dňa................................ 

 

Overovateľ:                                                                                Overovateľ:  

Ing. Peter Gabriš, PhD., dňa.........................                              Miloš Husár,  dňa............... 
 

V Nemšovej, dňa 28.12.2022 

Zapísala: Mgr. Beáta Belková 
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