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Z á p i s n i c a 
zo 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 07. novembra 2018 o 17.00 hodine 

v zasadačke Kultúrneho centra, SNP 1, Nemšová,  na  poschodí. 
 

 1.  Otvorenie 
     Rokovanie  MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. František Bagin. Na úvod privítal prítomných 
poslancov, hlavnú kontrolórku mesta, prednostku úradu, pracovníkov mesta a občanov. 
Primátor mesta konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 11 poslancov, t. j. 85 %,  
čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnená poslankyňa: Ing. Adriana Liptáková. 
MUDr. Peter Daňo príde na rokovanie s oneskorením. Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení 
poslanci Anton Krchňávek a Stanislav Husár. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková, za 
skrutátorky určil primátor mesta Mgr. Jarmilu Raftlovú a Bc. Barboru Koníčkovú. Program rokovania 
obdržali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. S programom rokovania boli  poslanci ako aj  
verejnosť v dostatočne časovom predstihu oboznámení, zverejnením na úradnej tabuli, na webovej stránke 
mesta a taktiež vyhlásením v mestskom rozhlase. 
Primátor mesta predložil návrh programu rokovania a v zmysle Rokovacieho poriadku sa spýtal na 
pripomienky alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania.  
Keďže žiadne doplňujúce návrhy neboli predložené, primátor mesta dal hlasovať o programe rokovania 
MsZ.  Poslanci MsZ Nemšová 11 hlasmi schválili program dnešného rokovania. 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 9 hlasmi Ing. Zita Bednáriková 
a Alžbeta Gurínová.  
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
 
2. 1. Kontrola plnenia uznesení   
    2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2019 
    Predkladala: Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka mesta Nemšová  
 
K bodu 2. 1 Ing. Papierniková, hlavná kontrolórka predložila kontrolu plnenia uznesenia zo 41. 
zasadnutia MsZ zo dňa19.9.2018 č. 449, č. 450, č. 452, č. 453, č. 455, č. 456, č. 459, č. 460, č. 461, č. 462, 
č. 463, č. 464, uznesenia zo 40. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 4.9.2018 č. 435, č. 436, z 37. zasadnutia 
MsZ Nemšová zo dňa 20.6.2018 č. 412, č. 417, č. 425, uznesenia z 35. zasadnutia zasadnutia MsZ 
Nemšová zo dňa 02.05.2018 č. 394, uznesenia z  33. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 28.02.2018 č. 366, 
č. 377, č. 379, uznesenie č. 360 z 32. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 13.12.2017, uznesenie č. 246 z 23. 
zasadnutia MsZ zo dňa 22.02.2017, uznesenie č. 240 z 22. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 14.2.2017, 
uznesenie z 20. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 9.11.2016 č. 209, uznesenie č. 91 z 8. zasadnutia MsZ 
v Nemšovej zo dňa 16.09.2015, z 5. zasadnutia MsZ v Nemšovej zo dňa 22.04.2015 uznesenie č. 68, 
uznesenie z 2. zasadnutia MsZ zo dňa 11.02.2015 č. 443, uznesenia z 32. zasadnutia MsZ zo dňa 
25.6.2014 č. 402 + 445 ( zmena uznesenia zo 17.09.2015), kontrolu plnenia uznesení z 27. zasadnutia 
MsZ zo dňa 11.12.2013: uznesenie č. 351, kontrolu plnenia uznesenia z 25. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva dňa 18.9.2013 č. 299. Hlavná kontrolórka konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne.  
Mgr. Šupáková, poslankyňa MsZ sa informovala na uznesenie č. 417, na odpoveď z MZ SR v rámci 
hodnotiacej správy. Ing. Jurisová, prednostka úradu odpovedala, že mesto obdržalo negatívnu správu. 
Negatívne správy dostali viacero miest a obcí. Bolo nám vytknuté, že pri stavebnom dozore sa máme  
podieľať aj vlastnými financiami. Mesto Dubnica nad Váhom taktiež obdržalo negatívnu správu. Dňa 
23.11. podáme žiadosť na získanie finančných prostriedkov na zdravotné stredisko. Podľa informácií, 
žiadostí je veľmi málo. Mesto Nemšová môže byť úspešné.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
          
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 465.  
 
K bodu 2. 2 Ing. Papierniková predložila Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019 
s nasledovnými plánovanými kontrolami: kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Nemšová za r. 
2018 v zmysle VZN č. 1/2005 a Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2005, kontrola tvorby a čerpania prostriedkov 
sociálneho fondu na MsÚ a v organizáciách zriadených mestom Nemšová za r. 2018, kontrola plnenia 
rozpočtu mesta za 1. polrok 2019 – vybrané oblasti, kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami 
v rozpočtových organizáciách zriadených mestom Nemšová v1. polroku 2019, vypracovanie odborného 
stanoviska k záverečnému účtu mesta Nemšová za r. 2018, ďalej priebežné kontroly a iné úlohy 
vyplývajúce z poverenia. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
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MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 466.  
 

   3. Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 30.9.2018 
   Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného  
 
Ing. Savková, predložila plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.09.2018. Celkové príjmy rozpočtu mesta 
Nemšová sa k 30.09.2018 naplnili vo výške 3.930.237,51 €, čo je plnenie na 63,82 %. Nižšie plnenie je 
z dôvodu nižšieho plnenia kapitálových príjmov. bežné príjmy sa naplnili vo výške 3.745.038,74 €, čo je 
plnenie na 77,57 %. Mesto nemá výkyvy týkajúce sa napĺňania bežných príjmov. Kapitálové príjmy sú 
nižšie, vo výške 98.446,24 €, čo je plnenie na 10,41 %. Nízke plnenie je ovplyvnené tým, že realizácia 
najväčšej akcie – zateplenie KC Nemšová prechádza až do posledného štvrťroku – finančné plnenie. 
Vystavili sme žiadosť o platbu. Predpokladáme, že do konca roku platbu prijmeme. Príjem za odpredaj 
pozemkov pod budovou OO PZ SR v Nemšovej bude zrealizovaný do konca novembra. MV SR môže 
uvoľniť financie len do konca novembra. Príjmy by sa mali naplniť tak, ako sme predpokladali v rozpočte. 
Celkové výdaje sa k 30.9.čerpali vo výške 3.834.758,91 €, čo je plnenie na 55,85 %. Bežné výdaje sa 
napĺňajú priebežne, vo výške 3.006.556,65 €, čo je plnenie na 75,13 %. Nízke plnenie kapitálových 
výdajov 19,10% je taktiež z dôvodu akcie – zateplenie KC Nemšová. Predpokladáme, že mesto nedokáže 
zrealizovať 1-2 akcie. Tieto by prešli do rozpočtu r. 2019 s tým, že  v rámci predpokladaného výsledku 
hospodárenia budú opäť zaradené do rozpočtu mesta a predložené na schválenie v MsZ. Stav na účtoch 
zodpovedá plneniu rozpočtu; na účtoch sú finančné prostriedky vo výške 652.175,79 €. V pracovných 
materiáloch sú podrobné tabuľky, ktoré poslanci MsZ obdržali. Materiál bol prerokovaný na finančnej 
komisii. S. Husár uviedol, že tento pracovný materiál bol podrobne prerokovaný na komisii finančnej.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 467. 
 
4. Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2018 
    Predkladala: Katarína Strečanská, ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
 
K. Strečanská predložila plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.09.2018. 
Pracovný materiál bol prerokovaný na finančnej komisii. Príjmy na hlavnej činnosti sú naplnené vo výške 
347.866 €, čo je plnenie na 73 %, výdaje na hlavnej činnosti sú naplnené vo výške 355.754 €, čo je 
plnenie na 75 %. Nad rámec hlavnej činnosti vykonávajú podnikateľskú činnosť. Príjmy sú naplnené vo 
výške 22.175 €, plnenie na 95 %, výdaje sú naplnené vo výške 17.058 €, plnenie na 74 %. Celkovo sú 
príjmy nižšie ako výdaje z dôvodu, že príspevok od mesta nebol poskytnutý v plnej výške. Zvýšené výdaje 
organizácia nepredpokladá. S. Husár dodal, že materiál bol prerokovaný na finančnej komisii bez 
námietky. Ing. Bagin sa na základe platnosti nového zákona informoval, ako je organizácia pripravená na 
alternatívu zimnej údržby chodníkov. Mgr. Palička reagoval, že s počtom pracovníkov, ktorý v súčasnosti 
má, to reálne nie je. Dodal, že požiadajú občanov a vykonávanie zimnej údržby. 60 % chodníkov v zime 
udržiavajú.  Je uzatvorená dohoda o spoluprácu pri vykonávaní zimnej údržby so spol. Vagricol. Mgr. 
Šupáková uviedla, že si myslí, že by sme mali požiadať občanov o spoluprácu. A. Krchňávek sa 
informoval na novovybudované hrobky na cintoríne na ul. Moravská. Uviedol, že si myslel, že hrobky 
zhotovuje VPS – ka. je tam uvedené kamenárstvo pruské. Mgr. Palička reagoval, že hrobky zhotovuje p. 
Kondel, p. Husár a p. Rajníček. Tieto hrobky aj predávajú. Hrobové miesto je riadne zaplatené. VPS –ka 
hrobky nezhotovuje. Zhotovuje len obruby hrobov.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 468. 
 
Na rokovanie MsZ prišiel poslanec MUDr. Peter Daňo. Počet prítomných poslancov je 12. 
 
5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2018  – RO č. 7 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného 
 
Ing. Savková predložila návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2018  – RO č. 7. Ide o dôležitý 
materiál. Zmena rozpočtu na rok 2018 v časti príjmovej je navrhnutá nasledovne: výnos dane z príjmov 
zvyšujeme o 47.852 €, suma je reálna, za služby v zariadeniach sociálnych služieb zvyšujeme o 3.100 €, 
ide o príjem, ktorý zaplatia klienti CSS na zvýšenú jednotku stravy, ktorá bola schválená v MsZ. Tieto 
finančné prostriedky musia prejsť príjmovou aj výdajovou časťou rozpočtu. Do rozpočtu zahrňujeme 
dotáciu na vybavenie učební a škol. knižnice ZŚ J. Palu, kde bolo mesto úspešné, vo výške 48.479 €. 
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Ďalšou získanou dotáciou pre ZŚ J. Palu je na rekonštrukciu telocvične suma 106.017 €. Do rozpočtu 
zahrňujeme nevyčerpanú dotáciu ZŠ z r. 2018 vo výške 8.000 €. Prešla Záverečným účtom, v zmysle 
metodických pokynov musíme zaradiť do finančných príjmových operácií. V časti výdajovej navrhujeme 
zmeny v nasledovných položkách: ostatné tovary a služby zvyšujeme o 5.000 €. Pri tvorbe rozpočtu bolo 
povedané, že položky sú mierne podhodnotené z dôvodu postupného vývoja príjmov. Dobrovoľné 
hasičské zbory 1.490 €, riešenie bioodpadov v meste 4.000 €, riešenie bioodpadov v meste - odvody 2.000 
€. Upravuje sa rozpočet na vrt HVL, ktorý je ms. športovej hale. Nepredpokladali sme, že sa toto dá 
zrealizovať v priebehu tak krátkej doby. Podarilo sa to. Rozpočet upravujeme o sumu 15.000 €. Tak, ako 
spomínal primátor mesta, mesto bude nakupovať menej vody od TVK, detské ihrisko na ul. Vlárska 1.500 
€, rekonštrukcia budovy MŠ Kľúčové 2.780 €, akcia bola ukončená, ale jedná sa o finančné audity. 
Školská jedáleň ZŠ – bežné výdaje v sume 1.342 €,  v r. 2017 školská jedáleň odviedla do rozpočtu mesta 
sumu 1.300 €. Spätne neboli poukázané, príjem prišiel 29.12.. Financie sa poukazujú formou dotácie. 
Mesto podalo projekt, boli sme úspešní na vybavenie učební a škol. knižnice ZŠ J. Palu vo výške 51.031 
€.  Mesto má 5 % spoluúčasť. Tak, ako v príjmovej, zaraďujeme aj do výdajovej časti nevyčerpanú 
dotáciu ZŚ J. Palu vo výške 8.000 €. Dorozpočtovávame dotáciu vo výške 200 € na TJ Ľuborča na nákup 
inventára. Dotácia bola schválená vo výške 2.500 €, chýba 200 €. V bežných výdajov – oprava budovy 
KC Nemšová, schody, obklady a iné, vo výške 32.000 €. Opravy by sa mali zrealizovať v tomto roku. Ak 
sa realizácia nestihne, finančné plnenie prejde do r. 2019 v rámci Záverečného účtu, resp. 
predpokladaného výsledku hospodárenia. Upravujeme rozpočet na ms. jarmoku 3.505 €. Skutočné plnenie 
bolo vo výške 10.505 €. Opravy v ms. budovách o sumu 5.000 €. Nový zákon o príplatkoch, ktoré musíme 
platiť,  sa dotkol prioritne a jedine CSS, odvody sa navyšujú o 1.000 €, mzdy platy, ostatné osobné výdaje 
o 3.000 €. Stravovanie, ktoré je v časti príjmovej vo výške 3.100 €, sa navyšujú aj v časti výdajovej 
o sumu 3.100 €. Na základe požiadaviek združenia Peregrín zaraďujeme zvýšenie dotácie o sumu 3.000 €. 
Združenie zastrešuje rekonštrukciu Králikov mlyn. Kapitálové výdavky: mesto vypracovalo projekt na 
rekonštrukciu telocvične ZŠ J. Palu. Boli sme úspešní, ZŠ získala dotáciu na rekonštrukciu telocvične vo 
výške 117.800 €, vrátane 5 % spoluúčasti mesta. 2. úsek chodníka na ul. Vlárska 3.500 €. Rekonštrukcia 
plôch ul. Moravská – na jednej strane bolo potrebné zabezpečiť finančné zdroje na práce pri rekonštrukcii 
KC Nemšová, na druhej strane bolo povedané, že 20.000 € na rekonštrukciu týchto plôch je nedostatočné. 
Nebude to urobené tak, ako by sa vyžadovalo. Následne bolo dohodnuté, že 20.000 € na rekonštrukciu ul. 
Moravskej sa vyčlení. V prípade schválenia MsZ toto bude zrealizované. Zverejňovanie údajov digitálnej 
mapy 13.200 €, táto akcia bola v rozpočte. Tým, že dodávateľ tieto práce fakturoval až v októbri, bola 
omylom vyčiarknutá z rozpočtu mesta.  Práce sú zrealizované, faktúru musíme uhradiť v r. 2018. 
Opätovne je zaradená do rozpočtu. Hokejbalové ihrisko – 1. etapa, spoločnosť, ktorá vysúťažila túto 
akciu, nám realizuje ešte dve investičné akcie. Vyhrala súťaž na chodníky v Ľuborči, tie sa teraz realizujú. 
Firma dokončuje chodníky na ul. Železničnej. Budú až po cintorín. Hokejbalové ihrisko nedokážeme 
v plnom rozsahu zrealizovať. Realizácia projektu prejde až do r. 2019. Zabezpečenie nového vodného 
zdroja 1.000 €, v súvislosti s realizáciou chodníka, ktorý pôjde okolo bývalého kina, až k cintorínu, zahŕňa 
aj vydláždenie plochy od autobusovou zastávkou. Pôvodná autobusová zastávka by sa odstránila. Na novú 
autobusovú zastávku bola požiadavka 5.000 €. Spolu navyšujeme príjmy do rozpočtu mesta Nemšová na 
rok 2018 o 213.448 €. Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii dňa 05.11.2018. S. Husár dodal, že 
finančná komisia podrobne prešla jednotlivé položky. S navrhovanou zmenou rozpočtu mesta komisia 
súhlasí. Primátor mesta k prerokovanému bodu otvoril rozpravu. J. Gabriš, zástupca primátora predložil 
žiadosť SKŠ Nemšová na kamerový systém školy vo výške 2.300 €. Citoval znenie žiadosti a následne 
predložil návrh zaradiť do kapitálových výdajov sumu 2.300 €. Ing. Jurisová uviedla, že na opravu 
budovy KC Nemšová je rozpočtovaná suma 32.000 €. Nevieme, či tieto finančné prostriedky budeme 
môcť preinvestovať z dôvodu, že bude potrebné sanovať jestvujúci obklad v sále, možno aj na poschodí. 
Toto nebolo predmetom rekonštrukcie. Mesto má na tieto práce vypracovanú cenovú ponuku, ale 
nedokážeme nikoho nájsť, kto by práce zrealizoval do konca roka. Oslovené stolárske dielne nemajú 
voľné kapacity. Vstup – travertínový obklad je popraskaný, taktiež nebol  predmetom rekonštrukcie. 
V súčasnosti máme cenovú ponuku na sumu 3.200 €. Obklad by sa celý vymenil a nahradil by sa 
umelohmotným kameňom z betónu. Tieto práce by sa zrejme stihli, avšak vnútorné obklady nie. Dotácia 
Peregrín na rekonštrukciu, rekonštruuje sa Králikov mlyn. Neboli v rekonštrukcii zahrnuté práce spojené 
s vnútornou technológiou a sfunkčnenia do stavu predvádzacieho. Taktiež repasia dreveného 
technologického cyklu mlyna. OZ Peregrín našlo dôchodcov, ktorí tieto práce vedia urobiť. V súčasnosti 
to nie je možné za realizácie projektu. K nákupu autobusovej zastávky uviedla, že nevie, či práce 
dokážeme zrealizovať do konca roka. Financie by mali prejsť do budúceho roku. Aby budúci poslanci 
o tomto vedeli. Hokejbalové ihrisko je vysúťažené v sume cca 150.000 €, s tým, že etapizácia by bola 
v zmysle finančných zdrojov. Jedná sa o kompletné ihrisko. Firma, i keď má prác veľa, vedela by ihrisko 
začať realizovať. Dodala, aby financie pre budúce volebné obdobie na túto akciu zostali. K Spojenej 
katolíckej škole uviedla, že okrem toho, že škola žiadala o financie na kamerový systém, žiadali na 



 4

komisiách aj o dotáciu na školský klub detí. Žiadosť však neprišla včas, pretože sa podáva 
prostredníctvom VZN. Žiadali o sumu 13.700 €. Ing. Bednáriková reagovala, že je jej veľmi ľúto, že za 4 
roky sa nedokázalo pohnúť s ul. Moravská. Pred 4 rokmi to bolo ľuďom sľúbené, že za predané pozemky 
urobí dvor. Dodal, že uznala argument stavbárov a tiež manažérov mestského úradu, že prioritný je 
kultúrny dom, aby sa dostaval. Súhlasila, aby sa suma 20.000 € presunula na kultúrny dom. Apelovala 
a požiadala budúce MsZ, ktoré vzíde z blížiacich sa volieb, a bude schvaľovať kapitálové výdavky na rok 
2019, aby sa už konečne ul. Moravská dotiahla. Narozpočtovala sa tak, ako treba. Predpokladaná suma je 
cca 40.000 €. Bolo by vhodné toto dorobiť. Ing. Bagin navrhol na ul. Moravskej odstrániť staré septiky, 
ktoré sa tam objavili. Mgr. Šupáková sa informovala na sumu na rekonštrukciu kultúrneho domu. Ing. 
Bagin odpovedal, že je to suma 909.000 €. Mgr. Šupáková pokračovala, že za túto sumu sa neurobilo 
vnútorne skoro nič, iba sa vymaľovalo. Urobila sa nová fasáda, balkón, vymenili sa okná. Robila sa 
klimatizácia? Ing. Jurisová reagovala, že to bol projekt na zníženie energetickej náročnosti. V rámci 
projektu sa robila strecha, vykurovanie, rozvody, vymenili sa všetky okná, zatepľovala sa fasáda. Na toto 
sme dostali 909.000 €. Mgr. Šupáková sa informovala, že za tých 32.000 €, čo ešte chceme robiť? Ing. 
Jurisová dodala, že iné veci sa nerobili, a mohli by sa. Vstupné dvere do budovy sú vymenené, zádverné 
dvere nie sú vymenené ako aj dvere do reštaurácie.  Obklad je nepekný, mohol by sa vymeniť. Je tu kde 
investovať. Dodala, že netvrdí, že peniaze je tu treba vyčleniť. Ale bolo by ich kde preinvestovať. 
Najhoršie je vstupné schodisko. Dlažba je polámaná. V sále sa robilo pódium, opony, závesy. Toto bolo za 
mestské peniaze. Obklad je okopaný, zastaralý, poolupovaný. Nevieme, či sa obklad spraví. Kto by sa na 
to dal. Požiadali sme stolárov o nacenenie len čela pódia, aby ostatný obklad – tatranský profil zostal, aby 
bol zachovaný charakter sály. Ak by sa vyhodil drevený obklad, zmenilo by to charakter, na strope sú 
k tomu drevené kazety. Nechcem z kultúrneho domu urobiť úplne inú budovu. pri každom zlepšení, 
vybehne ďalší nedostatok. Mgr. Šupáková sa ďalej informovala na cenovú ponuku 150.000 € na 
hokejbalové ihrisko. Bolo to robené prieskumom trhu? Bolo to zverejnené vo vestníku? Ing. Jurisová 
uviedla, že nie, je to akcia do 150.000 €. Mgr. Šupáková reagovala, že je to veľká náhoda, že to vyšlo 
presne na ten limit. Ing. Prílesanová uviedla, že zmluva je zverejnená. Mgr. Šupáková sa informovala, či 
je zmluva podpísaná. Ing. Prílesanová odpovedala kladne. Ing. Bagin doplnil, že toto prebieha už dva 
mesiace. Mgr. Šupáková  ďalej uviedla, že sme znížili alokáciu na 37.000 €, ale máme zmluvu na 
150.000 €. Ing. Jurisová uviedla, že v zmluve je uvedené, koľko peňazí bude mať mesto, tak za toľko sa 
bude robiť. Zmluva sa ani nemusí plniť, zmluva nemusí byť realizovaná. Mgr. Šupáková sa ďalej 
informovala na webovú stránku – zverejňovanie údajov digitálnej mapy. Dodala, že sa jej to zdá drahé. 
Ing. Jurisová reagovala, že názov nezodpovedá tomu, čo to je. Minulý rok, keď sa schvaľovali finančné 
prostriedky hovorila, že ide o webový portál, ktorý je v súčasnosti na našej stránke. Ide o kataster portál 
s parcelnými číslami, C aj E – čkovými. Dostali sme ponuku, že na tento webový portál môžeme zavesiť 
ďalšie vrstvy: všetky siete, zameranie pouličného osvetlenia, dopravné značenie, smetné nádoby a 
pasportizáciu chodníkov a ciest, sietí: voda, plyn, elektrika, telekomunikácia. A taktiež Územný plán 
mesta. Toto celé bolo za 13.200 €. V r. 2017 toto bolo schválené, mesto to objednalo, ale pre chybu 
v minulej zmene sme tieto prostriedky z rozpočtu nedopatrením vyškrtli. Je to zazmluvnené trištvrte roka. 
Dodala, že siete budú zverejnené len pre zamestnancov mesta. Prístupové práva sa môžu poskytnúť napr. 
aj pre urbárnikov. Nie je to digitálna mapa, je to webová aplikácia na vrstvenie možných digitálne 
zameraných údajov. Mgr. Šupáková dodala, že občan si tam vie čo nájsť, okrem katastra? Ing. Jurisová 
uviedla, že údaje, kde je verejné osvetlenie, kde má mesto komunálne nádoby, dopravné značenie, územný 
plán, šírky a dĺžky chodníkov s parcelnými číslami. MUDr. Daňo, poslanec MsZ sa informoval na 
hokejbalové ihrisko. Rozhodli sme sa, že hokejbalové ihrisko spravíme do výšky 170.000 € a zisťujeme, 
že máme na to 37.000 €. Dodal, že by bol nerád, aby sa rozhodnutie zrealibizovalo v tom zmysle,  že sa 
nezrealizuje za prítomnosti tohto MsZ, že ďalšie MsZ je schopné toto spochybniť. Keď MsZ prijme 
nejaké rozhodnutie, tak rozhodnutie je záväzné. Ing. Bagin reagoval, že ihrisko sa bude robiť etapovito. 
Ing. Jurisová uviedla, že tam niky neboli vyčlenené finančné prostriedky v celom objeme. Mgr. 
Šupáková uviedla, že toto sa zistilo až keď sa podpisovala zmluva. Ing. Jurisová dodala, že toto sme 
vedeli vždy. Ing. Savková dodala, že mesto podpísalo zmluvu až vtedy, keď MsZ schválilo, že na 
hokejbalové ihrisko je 86.484 €. To bola čiastka, ktorou by sme pokryli všetky náklady na vybudovanie 
celej plochy. Na finančnej komisii bolo povedané, že sa hovorilo, že mantinely možno zoženieme 
sponzorsky. 86.484 € to je suma taká, že hráči môžu prísť, a môžu hrať. Ale bez osvetlenia, na čo 
upozorňovali stavbári, a bez mantinelov. Teraz vieme, že sumu 86.484 € v tomto roku nevyčerpáme. Je 
november a dodávateľ tam ani nenastúpil. Akonáhle je zmluva podpísaná, nové MsZ musí akceptovať 
tieto právne listiny. MUDr. Daňo dodal, že môže nastať situácia, že nové MsZ to nedofinancuje. Ing. 
Savková upozornila, že potom môže vzniknúť situácia, že mesto pôjde do súdneho sporu, ktoré môže 
vopred prehrať. Vyčlenená suma je potrebná. Avšak nie v tomto roku. Mgr. Šupáková dodala, že pokiaľ 
sa nezačne s realizáciou, môže sa od zmluvy odstúpiť. Tam sa s realizáciou ešte nezačalo. To, čo hovorí 
MUDr. Daňo je pravda. Môže sa to stať. Ing. Prílesanová uviedla, že s realizáciou sa nezačalo aj z toho 
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dôvodu, že mesto nemá právoplatné stavebné rozhodnutie.  Bol tam majetkoprávny problém v rámci 
stavebného konania s SBUL-om, že mali v podnájme zmluvu, tak pokiaľ toto nebolo s SBUL-om 
doriešené, tak stavebné konanie bolo prerušené do doby doloženia dokladu majetkoprávneho. Stalo sa tak 
tento týždeň, doklad bol doložený. Pokiaľ nie je právoplatné stavebné povolenie, firmu tam nevpustí. J. 
Gabriš doplnil, že firma, ktorá má práce realizovať, mohla nastúpiť tento týždeň. Mgr. Šupáková dodala, 
že za také peniaze, kto by nebol. Ing. Prílesanová doplnila, že vytýčené siete sú. Keby boli financie, je 
vystavená objednávka na určitú hodnotu realizácie diela. Ing. Jurisová reagovala na pripomienku Mgr. 
Šupákovej, ktorá je správna, že pokiaľ sa s prácami nezačne, vždy sa dá od zmluvy odstúpiť. Ak sa začne, 
už sa bude ťažko odstupovať. Je treba urobiť práce za cca 80.000 €. Ďalšou vecou je, ako a do akej výšky 
sa práce vyfinancujú z rozpočtu mesta. Ing. Savková poukázala na návrh uznesenia, ktoré poslanci dostali 
na stôl; pri návrhu kontokorentného úveru vo výške 300.000 € nenapísala ručenie za kontokorent, že ručiť 
blankozmenkou. Banka toto vyžaduje. Návrh na uznesenie je v druhej časti schvaľuje ručenie za 
kontokorent blankozmenkou. Budeme sa snažiť, aby mesto úverovú zmluvu ani nepodpisovalo, len kvôli 
poplatku za spracovanie úverovej zmluvy. Uvidíme, ako si RVS –ka dokáže dotiahnuť veci, pokiaľ ide 
o úverovú zmluvu. Ing. Jurisová uviedla, že dnes nám oznámila ČSOB, že bude pokračovať a spraví 
dodatok k dočerpaniu úveru na kanalizáciu v Nemšovej. To, čo sme RVS-ke požičali, je presvedčená, že 
dodatok k úverovej zmluve bude podpísaný, RVS-ka získa financie a následne uhradí mestu sumu, ktorá 
bola schválená v mesiaci september 2018. MUDr. Daňo požiadal, v prípade stŕhania travertínu a úprave 
priečelia, aby k tomu bol privolaný architekt. Celkovo nevie, aký pocit z budovy majú občania, ale on 
osobne je z toho veľmi sklamaný. Z toho, ako boli vyberané okná, členitosť okien. Budova stratila svoj 
pôvodný charakter. Zásahmi do fasády aj do typu okien, ktoré sa vybrali, stratila veľmi významne na 
estetickej hodnote. J. Mindár, občan mesta Nemšová sa k tomuto názoru priklonil. Dodal, že sa mal 
k tomuto vyjadriť pôvodný autor projektu. Ing. Bagin doplnil, že každý ma na toto iný názor, vyberalo to 
viac ľudí. Ing. Jurisová reagovala, že o tomto komunikovala s architektom Vojtašákom, ktorý pripravoval 
celú rekonštrukciu. Z pohľadu architekta môže mať na to každý iný názor. Podľa architekta si treba 
uvedomiť, že ide o zníženie energetickej náročnosti, preto je na budove menej okien. Podľa jeho 
vyjadrenia sa on za to, ako budova vyzerá nehanbí. Takto ju aj navrhol. P. Chmelina, občan mesta 
Nemšová dal ponuku, že má priateľa, majiteľa spišského kameňa, ktorý ťaží a spracováva travertín. 
V prípade záujmu, je ochotný časovo, možno aj finančne pomôcť. Ing. Jurisová doplnila, že firma na 
čistenie travertínu uviedla, že by dokázali travertín vyčistiť. Práce by sa museli robiť za priaznivého 
počasia počas dňa aj noci. Ing. Bagin uviedol, že informáciu berieme na vedomie, bude to v záznamoch. 
Ing. Prekopová, členka OZ Peregrín uviedla, že združenie poskytuje súčinnosť pri rekonštrukcii mlyna 
z eurofondov. Rekonštrukcia mlyna je naplánovaná v určitom objeme finančných prostriedkov. Už teraz 
sa ukazuje, keďže je to cezhraničný projekt s Brumovom, že mnohé veci, pokiaľ ide o interiérové práce, sa 
budú musieť dofinancovávať. Spýtala sa, či bude možné dofinancovanie. Stretli sa s realizátorom aj so 
stavebným dozorom. V rozpočte nie je uvedená časť, ktorá by zabezpečovala ošetrenie dreva a tiež 
strojových častí. Odhadovaná čiastka na práce, ktoré by trvali jeden mesiac a mlyn to bude potrebovať, sa 
odhaduje na sumu 14.000 – 18.000 €. Sú to financovanie mimo naplánovaných financií v rozpočte. 
Budova už začína nadobúdať vzhľad, aký je v návrhu prezentácie. Stačíme ho napĺňať. Krok za krokom 
objavujú nové časti rozpočtu, ktoré tam neboli. Požiadala k tomuto o odpoveď. Ubezpečenie, či je to teraz 
reálne, alebo ako záväzok pre budúce MsZ. Ing. Bagin odpovedal, že je ťažko sa k tomuto teraz vyjadriť. 
Dotácia by bola pre OZ Peregrín, tu je správca mlynu. Ing. Savková reagovala, že mlyn nie je majetkom 
mesta. Mesto nemôže poskytnúť financie fyzickej osobe. Ing. Prekopová uviedla, že mesto má 
v prenájme budovu na 10 rokov. Ing. Savková dodala, že prioritne sa musí zveľaďovať majetok mesta. 
Vedenie mesta bude hľadať aj iné zdroje. Ing. Prekopová uviedla, že nie je možné robiť prehliadky, pokiaľ 
sa toto neurobí. Ing. Bagin reagoval, že toto bude zaznamenané v zápisnici. J. Mindár sa informoval na 
kamerový systém mesta a či je možné si pozrieť záznam kamier. Ing. Jurisová odpovedala, že 
v súčasnosti má mesto 15 kamier. Mesto plánuje podať žiadosť na ďalšie kamery. Záznamy kamier sú na 
mestskom úrade. Záznamy kamier sú prístupné v zmysle GDPR pre potreby napr. polície. S. Husár sa 
informoval, či je možné zrealizovať v škole kamerový systém bez projektu? Samotný projekt je veľmi 
drahý. Ing. Bagin uviedol, že požiadavku predložil riaditeľ školy. Je tam kamerový systém, ktorý je 
nefunkčný. Ing. Savková upozornila, že prioritne je mesto zriaďovateľom základnej školy na ul. J. Palu 
a tá taký kamerový systém nemá. Katolíckej škole sa poskytla dotácia viac ako 7.000 €. Bola polemika, že 
ZŠ dostala menej ako SKŠ. Bolo to odôvodnené tým, že v budove je materská škola. Katolícka škola má 
svojho zriaďovateľa. Prioritne on by mal financovať takéto veci. Mesto dáva 100 % rovnako každej škole. 
Normatívy sú na všetky školy rovnaké. Je to na zváženie.  Mgr. Mazanovská, riaditeľka ZŠ uviedla, že 
do školy majú dva vchody a kamerový systém majú iba v šatni a WC. Chýbajú kamery na chodbách. Chcú 
sa vyhnúť šikanovaniu medzi deťmi. Na mesto podala dve žiadosti. Jedna na financie vo výške 3.000 € na 
dovybavenie počítačových učební. počítače sú zastarané, sú od r. 2009. Hodiny sú neefektívne. Uviedla, 
že toto bolo aj predmetom rokovania finančnej komisie a pracovnej porade poslancov. Druhá požiadavka 
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je na základe usmernenia, kde škola v spolupráci so zriaďovateľom má zabezpečiť pre deti, ktoré majú 
problémy, osobitné vzdelávanie logopédiu. Škola na toto nemá financie. Ing. Jurisová uviedla, že jedna 
z požiadaviek prišla na mesto tento týždeň. Mgr. Mazanovská reagovala, že požiadavku na počítače 
dávala dávnejšie. Ing. Jurisová uviedla, že ku koncu kalendárneho roka ZŠ, SKŠ, ZUŠ, MŠ podávajú 
žiadosti. za obdobie ôsmich rokov sa do školstva dávajú financie viac, ako sa dávalo predtým. Bolo to 45 
%, neskôr 43 %. Dokonca aj tie financie, ktoré majú byť určené na kapitálové výdaje sa uvoľňujú pre 
školstvo. Okrem požiadaviek zo škôl sú na meste požiadavky od občanov. Napr. na chodník do Novej 
Nemšovej, chodník medzi Nemšovou a Novou Nemšovou. Mgr. Mazanovská uviedla, že tomuto verí, ale 
aj škola potrebuje financie. Bolo odporučené, aby sa obrátila na zriaďovateľa. Zo zákona mesto ako 
zriaďovateľ by malo v tomto spolupracovať. MUDr. Daňo reagoval, že by malo byť viac podielových 
daní. Následne budeme môcť takéto požiadavky plniť. Mgr. Šupáková uviedla, že pre deti by stačili 
počítače z druhej ruky. Bolo by vhodné osloviť v tejto veci podnikateľov. Deti vedia lepšie robiť s PC ako 
pani učiteľky, ktoré ich učia. Mgr. Mazanovská uviedla, že pri počítačoch sa žiaci striedajú. PC 
potrebujú aj na iné hodiny. Počítačov je málo. Riaditeľka ZŠ opísala, ako je to pri vyučovaní. J. Mindár 
reagoval, že počítače do školy majú prednosť pred chodníkmi. Ing. Bagin uviedol, že počítače na 
vyučovanie sa dajú upraviť. Ing. Bednáriková navrhla počítače získať formou sponzorstva, alebo 2 %. 
Riaditeľka uviedla, že je to všetko málo financií. Ing. Jurisová ku školstvu uviedla, že tak ako riaditeľka 
podala žiadosti, mesto školstvo spolufinancuje. Mesto podalo žiadosti na rekonštrukciu kúrenia, na opravu 
telocvične. Dodala, že si myslí, že zriaďovateľ sa o svoje školy stará. Mgr. Mazanovská ďalej uviedla, že 
ešte nespomenula, že majú plesnivé obklady v malej telocvični. Rodičia detí sa sťažujú, hrozia kontrolou 
z hygieny. Oslovila firmy na vypracovanie cenovej ponuky. Mgr. Mazanovská sa informovala na 
športovú plochu za školou, ako hovorila, aby sa tam vytvorilo parkovisko. Ing. Bagin reagoval, že kto by 
tam parkoval. Ihrisko sa využíva na športovanie, v zime na klzisko. Mgr. Mazanovská uviedla, že 
parkovisko je potrebné. Opísala situáciu s vozením detí do školy. Ing. Bagin povedal, že túto situáciu 
riešil s dopravným inžinierom. Je tam 3,5 m šírka, je to málo. Inžinier odporučil parkovisko zavrieť. 
Rodičia môžu vozidlá zaparkovať pri kostole a s deťmi prejsť do školy. Toto rodičia nerobia. S. Husár 
navrhol parkovanie časovo obmedziť. J. Gabriš navrhol urobiť parkovanie tak, ako je to v cirkevnej 
škole. F. Begáň navrhol pri škole zbúrať oplotenie a urobiť parkovisko. Prítomní o tejto problematike 
diskutovali. Ing. Savková reagovala, že očakávala, že sa vedeniu mesta poďakuje. Dotácia na 
rekonštrukciu telocvične 106.017 €, mimoriadne úsilie, aby sme boli úspešní. Dotácia na vybavenie 
učební a školskej knižnice 48.479 €. Viac ako 150.000 €, ktoré teraz škola preinvestuje – v novembri, 
decembri. Dotácie prišli automaticky, je za tým veľa práce. Dodala, že nevie, ktorá iná škola takto dobre 
dopadla. Mgr. Mazanovská povedala, že je za tieto peniaze vďačná. Ale ide o realitu. Škola je pekná. V r. 
2009 sa  rekonštruovala, v r. 2010 sa vymenili parkety. Uviedla, že sa návštevníci pýtajú na výmenu 
parkiet v telocvični. Mesto dalo pred 2 rokmi 5.000 € na ich výmenu. Každý sa čuduje. Ospravedlnila sa, 
že sa verejne nepoďakovala. Pri každej príležitosti povie, že toto je robota mesta. Vie, ak to je s peniazmi. 
Nech aj na ministerstve vedia, že zriaďovateľ nemá kde peniaze vziať. Financie z podielových daní 
dostanú. Dodala, že je rada, v akom stave je škola. Vedú deti k tomu, aby si školu šetrili a vážili. 
Riaditeľka ZŠ poďakovala prítomným za prácu, za ústretovosť. J. Mindár reagoval, že počul, že učitelia 
sú najlepšie platení. Mgr. Mazanovská reagovala, že o zvyšovaní platov učiteľom, kuchárkam  sa hovorí 
polroka dopredu. Dodal, že platy poslancov rozoberať nebude. Riaditeľka ZŠ ešte raz poďakovala. A. 
Krchňávek navrhol, že keď budú schvaľovať financie cirkevnej škole, aby sa poskytli financie aj štátnej 
škole. Ing. Bednáriková navrhla počkať na budúci rozpočet. MUDr. Daňo navrhol toto nekomplikovať. 
Uviedol, že budova cirkevnej školy je v majetku mesta a kamerový systém má prioritne zabezpečovať aj 
ochranu majetku. Financie nie sú ani na prevádzku, ani na iné veci. Je to vyslovene na ochranu majetku. 
Dodal, že návrh by mohli podporiť. J. Gabriš doplnil, že by sme školy nemali deliť, naša škola...sú to 
všetko naši žiaci, naši obyvatelia. Mgr. Šupáková uviedla, že v určitých momentoch musíme. Jednej sme 
zriaďovateľom, druhej nie.  Nie je to rovnocenné. J. Gabriš dodal, že štátna škola má možnosť získať 
financie z dotácií a cirkevná nie. Kedy cirkevná škola získala financie na zateplenie? Prítomní o tomto 
diskutovali. F. Begáň reagoval, že školám sa vždy snažilo pomáhať, aj by sa pomohlo. Situácia je taká, 
aká je. Budú noví poslanci. Budovu treba zveľaďovať. Ing. Bednáriková sa informovala, či tam 
kamerový systém bol. J. Gabriš odpovedal, že kamerový systém v škole bol. Je už rok nefunkčný. Ing. 
Bednáriková uviedla, že preto by to malo ísť do rozpočtu budúceho roku. Ing. Bagin dal hlasovať 
o návrhu J. Gabriša - financie vo výške 2.300 € na kamerový systém pre SKŠ. Návrh poslanca J. Gabriša 
bol schválený. Ing. Savková sa informovala, že ktorá položka rozpočtu bude ponížená. Ing. Bagin dal 
hlasovať o návrhu zníženia položky, ktorá bola určená na KC Nemšová. A. Krchňávek sa informoval na 
odkúpenie rodinného domu vedľa KC Nemšová od A. Malichovej. Kde by sme zobrali 66.000 €? Nič sa 
nerealizovalo, financie máme. Ing. Bagin odpovedal, že financie boli v rozpočte, ale boli už použité na 
odkúpenie zdravotného strediska. Primátor mesta dal hlasovať o zmene rozpočtu na rok 2018 – RO č. 7.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
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MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 469. 
 
6. Výsledky inventarizácie majetku Mesta Nemšová – Centrum sociálnych služieb k 23.10.2018 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného 
 
Ing. Savková predložila inventarizáciu CSS Nemšová k 23.10.2018. Z dôvodu, že v priestoroch útulku, 
kde je 7 klientov sa vyskytli ploštice, bolo nevyhnutné vykonať rozsiahle opravy, vrátane všetkého 
nábytku, skríň, postelí, podláh, stoličiek a stolov. Vedúci CSS požiadal o vykonanie mimoriadnej 
inventarizácie tak, aby tento nábytok mohol byť okamžite odvezený na skládku. Vedúci CSS získal 
dotáciu na nákup inventára vo výške 8.000 € pre ležiacich klientov v tej časti, kde je umiestnených 20 
klientov opatrovateľskej služby. Po inventarizácii invent. komisia doporučila vyradiť inventár v celkovej 
výške 14.241,58 €. Celková hodnota majetku – hnuteľné veci sú vo výške 62.647,17 €. V súčasnosti je už 
zrealizovaný nákup nábytku pre útulok a pre ležiacich klientov opatrovateľskej služby. S. Husár uviedol, 
že komisia s návrhom súhlasí. MUDr. Daňo reagoval, že ploštice sa chytia aj do nového nábytku.  S. 
Husár dodal, že je vypracovaný deratizačný plán. J. Kiačik sa informoval, že koľko rokov je plán 
vypracovaný. Ing. Jurisová ozrejmila, že deratizácia v CSS Nemšová sa vykonáva 2 krát ročne. J. Kiačik 
reagoval, že je potrebné postaviť novú budovu CSS. Už dávno sa malo odtiaľ odísť. Ing. Bagin sa spýtal, 
že kam. Prítomní navrhli kaštieľ v Kľúčovom. J. Kiačik s návrhom súhlasil. Jednému pánovi to nebolo 
umožnené. Mohlo to urobiť mesto. Ing. Bagin uviedol, že to tak chceli poslanci za m. č. Kľúčové. 
K odpredaju kaštieľa požiadal o vyjadrenie bývalého primátora J. Mindára. J. Kiačik reagoval, že nie 
poslanci. J. Mindár uviedol, že pravda je taká, že msz rozhodlo o predaji kaštieľa p. Reovi. Po atakoch 
z m. č. Kľúčové sa toto zmenilo. To, že kaštieľ je taký, aký je, je vec kľúčovanov. Nepredali ste ho p. 
Reovi, aby tam mohol robiť. J. Kiačik reagoval, že to je vec vtedajšieho vedenia a nie kľúčovanov. J. 
Mindár reagoval, že petície podpisovali kľúčovania, nie on. J. Kiačik dodal, že poslanci boli proti 
predaju celkovo. Prítomní o tejto téme diskutovali. J. Gabriš uviedol, že tí poslanci, ktorí sú viac rokov si 
pamätajú, že MsZ to schválilo. A. Krchňávek doplnil, že to bolo v období, kedy sa m. č. kľúčové chcela 
oddeliť od mesta. J. Kiačik reagoval, že bol v MsV Kľúčové. Takéto niečo sa tam nepreberalo. Požiadal, 
aby prítomní neklamali. Ing. Duvač doplnil, že financie za predaj kaštieľa sa použili na chodníky 
v Kľúčovom. prítomní odporučili J. Kiačikovi, aby si vyžiadal materiály MsZ z toho obdobia. Ing. Bagin 
dodal, že mesto sa snaží získať adekvátnu, dôstojnú budovu, vhodnú pre CSS. Do budúcna by mesto 
chcelo vysťahovať ďalšie podlažia a centrum rozšíriť.  Čakáme tiež na výzvy. J. Kiačik dodal, že terajšia 
budova je nevyhovujúca. Mgr. Šupáková reagovala, že taká výzva nie je. Aj sa od toho upúšťa. MUDr. 
Daňo uviedol, že pre CSS by boli vhodné kláštory, ako napr. Adamovské Kochanovce, Pruské.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 470. 
 
7. Návrh na zmenu Spoločenskej zmluvy v spoločnosti RVS VV s.r.o. a príspevku Mesta Nemšová    
    do kapitálového fondu spoločnosti  
    Predkladal: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová uviedla, že na MsZ 04.09.2018 boli poslanci MsZ informovaní o situácii, že spoločnosť 
RVS VV mala úver s ČSOB, ktorý skončil 31.08.2018. Boli informovaní o tom, že spoločnosť má veľa 
pohľadávok, nesplatených faktúr. ČSOB sa spýtala spoločnosti, čo s tým bude robiť. Na MsZ 04.09. bolo 
schválené, že zvyšujeme základné imanie o sumu 44. 835 €. Bol to finančný obnos zložený z pohľadávok 
z nájmu voči mestu Nemšová za r. 2017 a prvý polrok 2018. Primátor mesta zvolal Valné zhromaždenie / 
ďalej VZ/. VZ sa ťažko robilo; na VZ neprišla starostka obce Hrabovka. Preto nebolo možné o týchto 
veciach rokovať. VZ bolo preložené na 22.10. VZ bolo prerušené, pretože prítomní spoločníci okrem 
starostky obce Hrabovka sa vyjadrili, že nesúhlasia s navyšovaním základného imania mestom Nemšová 
o finančný obnos. ČSOB ako aj spoločníci navrhli, aby sa vytvorili tzv. kapitálové fondy spoločnosti a do 
týchto kapitálových fondov, tí, ktorých sa projekt odkanalizovania týkal, čiže Horná Súča, Dolná 
Súča, Skalka nad Váhom a Nemšová z dôvodu toho, že mesto Nemšová má vysoké úniky na svojej vode, 
nie sú ochotní do spoločnosti vkladať peniaze. Sú ochotní dať peniaze na vytvorenie tzv. kapitálových 
fondov. Kapitálové fondy by čerpali len tí spoločníci, ktorí do nich prispeli. V súčasnosti je situácia taká, 
že zriadenie fondov nebolo na VZ odsúhlasené. O tomto sa len diskutovalo. Právnička spoločnosti, Mgr. 
Lacková po VZ pripravila uznesenia pre spoločníkov vrátane obcí Horné Srnie a Hrabovka. Obcí Horné 
Srnie a Hrabovka sa finančné plnenie kapitálového fondu netýka. Finančné prostriedky na kapitálové 
fondy navrhla Horná Súča, Dolná Súča a Skalka nad Váhom, aby sa podieľali v tej výške, v ktorej mali 
z r. 2016 nejakú povinnosť financovať prípojky na svojom území. Obec Horná Súča deklarovala, že 



 8

50.000 € je ochotná vložiť, Dolná Súča tiež 50.000 € a obec Skalka nad Váhom vo výške 4.700 €. Mesto 
Nemšová má schválené uznesenie, že dá do spoločnosti v spojení s prípojkami v rámci projektu sumu 
3.025 €. V súčasnosti zriadenie fondov nebolo schválené. o schválení sa uvažuje, uvažuje sa aj so 
schválením doplnenia spoločenskej zmluvy. V materiáloch, ktoré poslanci obdržali je návrh doplnenia 
spoločenskej zmluvy od Mgr. Lackovej. Voči všetkým vlastníkom spoločnosti je neutrálny. Mesto 
Nemšová poslalo návrh k pripomienkovaniu JUDr. Opetovi, ktorý bol prítomný na VZ.  Takto predložený 
návrh na zriadenie kapitálových fondov nezabezpečuje, že koľko financií tá, ktorá obec do spoločnosti dá, 
si aj môže vyčerpať a na čo. JUDr. Opet urobil návrh na zmenu spoločenskej zmluvy a tvrdí, že o tejto 
zmluve sa musia spoločníci rozprávať a musia sa dohodnúť. Návrh spoločenskej zmluvy sa bude musieť 
v MsZ schváliť v každej obci. Situácia je taká, že je pred voľbami. Obec Dolná Súča mala OcZ v utorok, 
bolo to v programe. Obec Horná Súča bude mať OcZ v piatok, majú to v programe, obec Horné Srnie to 
na OcZ schválili. Obec Hrabovka to do programu OcZ nezaradila. Obec Skalka nad Váhom to do volieb 
do programu OcZ nezaradila. MUDr. Daňo navrhol tento bod programu rokovania stiahnuť z rokovania. 
S. Husár uviedol, že taktiež členovia finančnej komisie navrhli materiál stiahnuť z rokovania. Ing. Bagin 
dodal, že dal v r. 2016 vypracovať Ing. Kleinertovej správu. Bolo odporučené znížiť nájomné a vyriešiť 
vlastný zdroj vody.  Nájomné sa nepodarilo znížiť, vodný zdroj je v štádiu ukončenia. Dodal, že náklady, 
ktoré vznikali pri realizácii projektu, boli nepredvídané, vznikali z projektu. Napojenia z horných častí sa 
začínajú realizovať. Mesto intenzívne vyhľadáva poruchy, mnohé sa našli, postupne sa poruchy 
odstraňujú.  Ing. Bednáriková reagovala, že spoločnosť má skutočne záväzky pomerne vysoké a od 
začiatku to avizovala, že je a aj bude potrebná spoluúčasť obcí. Preto sú tie body programu na stole. Obce 
sa s tým musia zaoberať. MUDr. Daňo dodal, že by rád poznal názor právničky spoločnosti na to, ako si 
plnia jednotlivý spoločníci plnia svoje záväzky i s ohľadom na spoločenskú zmluvu. Pokiaľ si jednotlivý 
akcionári neplnia svoje povinnosti, ktoré sú deklarované v spoločenskej zmluve, zrejme je tam taký 
článok, zaniká členstvo v spoločnosti. Takto to donekonečna nepôjde. Nemôžu povedať, že nezaplatia. 
V spoločenskej zmluve je povinnosť plniť si všetky záväzky. Ing. Bednáriková uviedla, že keď sa išlo do 
projektu, je tam vyhlásenie všetkých spoločníkov, že sa budú podieľať na financovaní. Ing. Bagin dodal, 
že starostka obce Hrabovka nekomunikuje pred voľbami. Do projektu vložila financie, a nemá z toho nič. 
Plánovalo sa v obci Hrabovka vytvoriť zvozové miesto. Bude rokovanie v tejto veci na hygiene.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 471. 
 
8. Návrh  VZN č. .../2018, ktorým sa mení VZN č. 2 /2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na  
    plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení  výšky príspevkov pre školy   
    a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová. 
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová predložila návrh  VZN č. .../2018, ktorým sa mení VZN č. 2 /2018 o mieste a čase zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení  výšky príspevkov pre školy     
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová z dôvodu, že základná škola požiadal 
o úpravu ceny za stravu v školskej jedálni. Jedná sa o prechod z pásma č. 2 na pásmo č. 3. Vo VZN sa 
upravujú body 3, 4 a bod 5. Všetky sa týkajú len školskej jedálne. Cena sa týka stravníkov od 6 do 11 
rokov, stravníkov od 11 do 15 rokov a v prípade znovuotvorenia strednej školy suma zo 1,12 € na 1,19 €. 
V bode 4 sa zvýšenie stravy týka dospelých stravníkov – učiteľov a dôchodcov. Upravuje sa cena za 
stravu pre deti v materskej škole na 1,19 €, potom sú celkové náklady 2,57 €. Taktiež sa upravuje norma 
pre cudzích stravníkov z 1,12 € na 1,19 €. Škola požaduje účinnosť VZN od 01.01.2019, myslí si, že by 
malo byť účinné k 01.01.2019. Škola chce zabezpečovať kvalitné potraviny, ovocie. Ceny sa v súčasnosti 
zvyšujú. Návrh VZN bolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote a nebola k nemu žiadna pripomienka. 
S. Husár uviedol, že finančná komisia návrh VZN odporúča schváliť. A. Krchňávek reagoval, že 
v dôvodovej správe bolo uvedené, že posledná zmena bola v r. 2015 a jedná sa o pár centov.  
 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 472. 
 
9. Návrh na zmenu Štatútu Centra sociálnych služieb Nemšová a Zriaďovateľskej listiny Centra 
    sociálnych služieb Nemšová 
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
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Ing. Jurisová uviedla, že tak, ako povedala hlavná kontrolórka, bolo vymazané núdzové bývanie pre CSS. 
na základe výmazu sa upravuje štatút a zriaďovateľská listina dodatkami č. 2. J. Mindár sa informoval, čo 
to bude znamenať? MUDr. Daňo odpovedal, že sa rozšíri kapacita lôžok. Na útulok sme nemohli čerpať 
dotácie. Keď sa lôžkový fond rozšíri, môžeme žiadať o vyššie financie. J. Mindár reagoval, že to je 
múdre. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 473. 
 
10. Schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2016   
      Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová predložila zápis do Kroniky mesta Nemšová za r. 2016, ktorú napísala kronikárka mesta 
Mgr. Bachratá. Kronika bola niekoľkokrát pripomienkovaná a následne upravená. Po úprave bola opäť 
prerokovaná v komisii kultúry, školstva a športu. Na základe Štatútu mesta Nemšová je potrebné zápis do 
kroniky schváliť. A. Krchňávek, predseda komisie uviedol, že podľa jeho názoru je kronika spracovaná 
dobre. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 474. 
 
11. Majetkové záležitosti:   
            11. 1 Obchodná verejná súťaž:  „Prenájom nehnuteľnosti – nebytový priestor v budove –  
                    Dom služieb“ 

11. 2a)  Obchodná verejná súťaž:  „Prenájom areálu Nemšovského telovýchovného spolku“ 
11.  2b)  Návrh na majetkoprávne vysporiadanie budovy NTS s. č. 506 a stavby tribúny  
             v areáli NTS 

            11.3 Odkúpenie pozemkov cyklotrasa Kľúčové - Ľuborča 
            Predkladal: Ján Gabriš, zástupca primátora   

K bodu 11. 1 J. Gabriš uviedol, že dňa 17.10.2018 p. Katarína Lišková doručila na mestský úrad dohodu 
o ukončení nájmu z dôvodu zrušenia prevádzky dohodou oboch strán ku dňu 31.10.2018. Pani Lišková má 
na základe zmluvy o nájme č. 1/3/2012 uzatvorenej dňa 01.03.2012 s mestom Nemšová v prenájme 
nebytový priestor. Tento nebytový priestor pozostáva z jednej miestnosti s výmerou 37,40 m2 a nachádza 
sa v budove Domu služieb so súpisným číslom 167 na pozemkoch, CKN parcele č. 300/2 a 300/4 a je 
zapísaný na LV č. 1, k. ú. Nemšová. Mesto Nemšová, ako prenajímateľ oznámilo listom nájomcovi, že 
nesúhlasí s ukončením nájomnej zmluvy dohodou ku dňu 31.10.2018 a trvá na tom, aby bola nájomná 
zmluva ukončená v súlade s článkom 4, bod 3 citovanej nájomnej zmluvy, a  to výpoveďou. Trojmesačná 
výpovedná doba začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, 
t.j. 01.11.2018. Z uvedeného je zrejmé, že nájom bude ukončený dňom 31.01.2019. Uvedené obdobie je 
pre mesto Nemšová z dôvodu hospodárneho nakladania s majetkom mesta nevyhnutne potrebné na 
vypísanie verejnej obchodnej súťaže v súlade so zákonom o majetku obcí. Dodal, že prílohou materiálu je 
návrh verejnej obchodnej súťaže. Ing. Bednáriková uviedla, že p. Lišková je k 31.10. z prevádzky 
odsťahovaná a nájom má byť ukončený až k 31.01.2019. Bolo dohodnuté, že p. Lišková nájom za 3 
mesiace zaplatí? Ing. Jurisová ozrejmila, že p. Liškovej bolo oznámené, že nemôže povedať, že za týždeň 
chce končiť. Myslí si, že v prípade, že by záujemci do 30.11.2018 požiadali a nové MsZ  by mohlo byť už 
aj v decembri, tam by sa mohlo rokovať o schválení prenájmu a následne by sa jej nájom mohol znížiť 
maximálne o jeden mesiac. Ing. Duvač sa informoval, že kedy dôjde k zbúraniu budovy. Že sa budova 
bude búrať, bolo povedané pred 2 rokmi. S. Husár sa informoval, či majú všetci v tejto budove takéto 
nájomné. Ing. Jurisová odpovedala, že určite nie. P. Lišková mala najvyšší nájom. Taktiež podobnú 
výšku nájmu má p. Petrík. S. Husár uviedol, že nájomné sú tam rôzne. Dodal, či naozaj je nevyhnutné 
situáciu takto riešiť. Nájomné uhrádzala. Ing. Savková dodala, že p. Petrík má v prenájme dva priestory, 
ďalej kaderníčka a čistiareň. mesto chcelo uchovať službu čistenie prádla. Z toho dôvodu je tam ponížený 
nájom a MsZ to doteraz akceptovalo. Ak by tam takáto prevádzka nebola, nájom by bol v zmysle VZN 
minimálne 40 €/m2/rok.  S. Husár dodal, že vie, aké sú sumy za nájom. Nájomné je rôzne.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 475. 
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K bodu 11. 2a) J. Gabriš predložil bod: Obchodná verejná súťaž: prenájom areálu NTS. Na mesto 
Nemšová boli dňa 11.09.2018 doručené výpovede nájomných zmlúv, kde spoločnosť NTS s.r.o. ako 
nájomca žiadala o výpoveď nájomných zmlúv dohodou dňom 30.09.2018. Zároveň spoločnosť žiadala o 
finančné vysporiadanie hnuteľného a nehnuteľného majetku realizovaného spoločnosťou NTS s.r.o. 
v predmetnej budove a na predmetných pozemkoch. Msz v Nemšovej dňa 19.09.2018 prijalo uznesenie č. 
462, ktorým neschválilo ukončenie nájomnej zmluvy dohodou, ale uplynutím výpovednej doby, t.j. ku dňu 
31.12.2018 a zároveň odporučilo primátorovi mesta okrem iného pripraviť na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva návrh verejnej obchodnej súťaže na prenájom predmetného majetku mesta, ktorý užíva 
k dnešnému dňu nájomca. Pri schvaľovaní súťažných podmienok je potrebné osobitne prerokovať 
predovšetkým nasledujúce podmienky nájmu: doba nájmu, čl. 3, bod 4 súťažných podmienok, výška 
nájomného- článok 4, podmienky verejnej obchodnej súťaže – článok 5, bod 2 a bod 5. Ing. Jurisová 
uviedla, že obdržali nový návrh VOS, ktorý vzišiel z diskusie na finančnej komisii. Na komisii sa 
hovorilo, že by sa dalo do prenájmu všetky pozemky a budovy, komplexne z dôvodu, aby nájomca mohol 
disponovať so všetkým majetkom. Finančná komisia odporučila, aby sa byty z nájmu vylúčili a aby sa 
prenajali súčasným nájomcom. Jedná sa o jeden 3 – izbový a jeden 2 – izbový byt. Nová súťaž má jedinú 
zmenu a to tú, že sa netýka prenájmu dvoch bytov. Byty by spravovala VPS-ka. J. Gabriš doplnil, že do 
budúcna sa budú musieť upraviť vzťahy medzi VPS-kou a budúcim nájomcom. Jedná sa o spoločné 
priestory. Ing. Jurisová dodala, že je potrebné sa baviť o dobe nájmu, či doba určitá alebo neurčitá. Teraz 
to bolo prenajaté na dobu určitú. Na finančnej komisii bolo spomenuté, že keď prenajímame priestory 
reštaurácie za sumu 40,00 € tak ako p. Liškovej, keď prenájmeme lôžka ubytovacieho zariadenia – je tam 
40 lôžok vrátane prístelok, spolu s prenájmom bytov by sme získali cca 10.000 €. Keďže byty 
neprenajímame je to menej. Povinnosťou nového nájomcu bude starať sa o celý areál, hlavne 
prevádzkovať športovú činnosť – to sú futbalisti. Má povinnosť strpieť fungovanie futbalových družstiev 
tak ako doteraz a to bezodplatne. V opačnom prípade by okamžite dostal výpoveď z nájmu. Zároveň bude 
povinný celý objekt vrátane všetkých pozemkov – ihrisko, tréningové ihrisko a miniihrisko.  Upozornila, 
že tréningové ihrisko nie je na pozemku mesta, ale na pozemku patriacom SBUL. Ďalej bude v prípade 
dobudovania hokejbalového ihriska povinnosť strpieť všetkých užívateľov tohto ihriska. Mgr. Šupáková 
uviedla, že 10.000 € je prenájom budov vrátane lôžok a bytov, ďalej staranie sa o areál a taktiež strpenie 
všetkých spomenutých. Informovala sa, či máme potenciálnych záujemcov. Ing. Jurisová uviedla, že v 
žiadosti FK Slovan Nemšová uvádza,  že náklady na prevádzku areálu NTS: hospodár, energie, plyn, 
voda, elektrika sú vo výške 10.630 € za ½ roka. Jednotlivo: hospodár 5.200 €, plyn 2.500 €, elektrika 
2.400 €, voda 430 €. Uviedla, že futbalový klub zaslal mestu žiadosť o dotáciu na rok 2019, kde nás žiada, 
aby mesto vyčlenilo financie na prevádzku futbalového klubu čiastku 12.300 € / ½  rok a zároveň nás 
informuje o tom, že náklady a údržbu prevádzky areálu sú vraj vo výške 10.600 €/ ½ rok. Mgr. Šupáková 
reagovala, že sa bavíme o 22.000 €. Uviedla, že neverí, že do toho niekto pôjde. Ing. Bagin uviedol, že 
mesto poskytovalo sumu 18.000 €. A. Krchňávek uviedol, že v tejto veci jedine osloviť napr. p. Škrtela 
alebo p. Dúbravku. Ing. Jurisová na finančnej komisii povedala, že FK Dubnica nad Váhom sa už 
informoval. Zistil, že priestory budú voľné, avšak neviem, či sa do súťaže prihlásia. Mgr. Šupáková sa 
informovala, že čo v prípade, keď sa nájomca nenájde. Ing. Savková uviedla, že ak nájomcu nenájdeme, 
čo verí, že nájdeme, potom v januári by sa energie hradili zo sumy 18.000 €, ktoré poskytovali NTS-ke na 
údržbu areálu. napr. na kultúrnom dome máme nájomné 20.000 € ročne. Nový nájomca by mal byť taký, 
ktorý bude mať dotácie napr. z futbalového zväzu. Musíme veriť, že sa niekto nájde za týchto podmienok. 
Pri podnikaní sú príjmy, pri prenocovaní. NTS – ka  mala 1.745 prenocovaní ročne. Musíme veriť, že to 
bude násobne viac. Samozrejme aj s nejakými nákladmi. Ideálny by bol športový nadšenec. J. Gabriš 
dodal, že bolo zložité vypracovať takúto súťaž. Ing. Savková reagovala, že je dôležité udržať rozpočet 
mesta. Máme bežné výdaje a kapitálové výdaje. Podielové dane nám pridajú len v určitej miere, a do 
NTS-ky mesto dávalo 18.000 €.  Ing. Duvač sa informoval či do výpočtu nájmu je zahrnutý aj nasledujúci 
bod programu. Dodal, že keď to prejde na mesto, stane sa majetok súčasťou nájmu. Navzájom to súvisí. 
Ing. Savková odpovedala kladne.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 476. 
 
K bodu 11. 2b) Ing. Bagin predložil návrh na majetkoprávne vysporiadanie budovy NTS a stavby tribúny 
v areáli NTS. Sú neoddeliteľnou súčasťou komplexu. Mesto dalo vypracovať znalecké posudky. Materiál 
bol prerokovaný na finančnej komisii. Ing. Savková uviedla, že materiál je doplnený o záverečné správy 
znaleckých posudkov. Znalecký posudok na stanovenie hodnoty výlučne nehnuteľného majetku: prístavba 
NTS bola vyčíslená na čiastku 25.908,82 €, tribúna na sumu 3.896,26 € a prípojka pre prístavbu 
1.433,91€. Spolu v sume 31.238,99 €. Pokiaľ ide o prístavbu NTS tam bolo riadne konanie v zmysle 
stavebného zákona. Budova je v katastri evidovaná na mesto Nemšová. Bola dohoda s NTS, že sa to nechá 
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v 1/1 z dôvodu čerpania dotácií. Na rokovaní finančnej komisie došlo k zhode, že mesto Nemšová v r. 
2017 a v r. 2016 dalo finančné zdroje do areálu TJ Ľuborča a TJ Kľúčové. Teraz pri ukončení nájomnej 
zmluvy do rozpočtu mesta na r. 2019 malo dať majetkové vyporiadanie areálu NTS, aby mohla nepretržite 
pokračovať činnosť klubu, keďže činnosť NTS bude zrušená. Z tohto dôvodu komisia navrhla, aby sa 
odkúpilo od NTS s.r.o. ešte ďalší majetok, ktorý je v Znaleckom posudku č. 21/2018: plot tréningového 
ihriska 29.178,33 €, plot miniihriska 12.368,38 €, studňa 1.865,92 €, závlahový systém 38.674,59 €, 
vodomerná šachta 4.398,31 €, spevnená plocha miniihriska 26.955,93 €, prípojka nn 5.186,44 €, vonkajšie 
osvetlenie 1.196,52 €. Celková hodnota odkupovaného majetku je v sume 151.063,40 €.  V tomto roku 
sme mali na rekonštrukciu TJ Ľuborča 160.000 €. Do rozpočtu r. 2019 komisia navrhuje zaradiť na 
odkúpenie stavieb a časti budovy čiastku 151.063,40 €. V areáli sa nachádzajú ďalšie hnuteľné veci. O ich 
odkúpení by mal rozhodovať nový nájomca. Alebo by sa situácia ďalej riešila. Prioritne komisia navrhuje 
odkúpenie stavieb. Uviedla, že návrh je spracovaný v materiáloch a v dôvodovej správe. S. Husár 
uviedol, že komisia návrh prešla bod po bode, navrhuje materiál schváliť tak, ako je pripravený na dnešné 
rokovanie. Mgr. Šupáková uviedla na zamyslenie, že toto všetko – stavby, má hodnotu cca 150.000 € 
a zároveň tvrdíme, že hokejbalové ihrisko má stáť 150.000 €. Je to obrovský rozdiel. Ing. Bagin uviedol, 
že len samotné mantinely sú v hodnote 40.000 €. Ďalej časomiery, osvetlenie, striedačky. Ing. Duvač 
doplnil, že suma 84.000 € je hrubá stavba, ktorá končí asfaltovým kobercom. Dodal, že spomínal tu pre 2 
rokmi, že oslovil 4 firmy, 3 slovenské, 1 moravskú. Z týchto iba moravská spoločnosť predložila súpis 
materiálu, ktorý ide na hokejbalové ihrisko. Vtedy tu bolo povedané, že načo. Urobia sa drevené panely a 
pod. Ako projektant si nedovolí navrhnúť drevené panely. Keď dôjde k poškodeniu zdravia hráčov, 
nezoberie si to na zodpovednosť. P. Mazán, pracovník cestných stavieb vtedy povedal sumu 20.000 €, 
ktorá by bola len na koberec. Tieto financie sa dali do rozpočtu mesta. Hokejbal nepozná. Oslovil ľudí, 
ktorý hokejbal hrajú a ktorí hokejbal chceli hrať ako národnú súťaž. Oslovil p. Bračíka a p. Kakodyho. 
Vtedy povedali, že takéto ihriská majú mať takéto rozmery. Na mieste sa ihrisko zameralo. Medzi 
začiatkom a koncom ihriska bol rozdiel 40 cm. Vyžiadalo by si to kompletnú rekonštrukciu. Tak isto by to 
bolo, keby malo byť ihrisko na území NTS. T. z., že by to stálo aj tak 80.000 €. V oboch návrhoch - za 
školou a tiež na NTS. Vtedy mala ísť cesta od ul. J. Palu smerom na ul. Mládežnícka. Návrh vo výške 
20.000 € bol unáhlený. Ostatné veci sa pri návrhu nezohľadňovalo. Následne sa prešlo z územia ihriska 
naprieč, až po vodáreň. Potom sa hovorilo o zimnom štadióne v tých miestach. Vedenie mesta povedalo, 
že náklad na hokejbalové ihrisko má byť kompletný – časomiery, mantinely, striedačky, tribúna a pod. 
Nie drevené a svojpomocne urobené. Potom nech to znáša niekto iný. To si treba uvedomiť. Bol by rád, 
keby sa ozvala slovenská firma a povedala by, že to urobí za 30.000 €. Tiež oslovil firmu na 
hokejbalovom centre. Reagovali, že s tým nechcú nič mať. Preto je ten náklad taký, aký je. Dodal, že to, 
čo dodávateľ vysúťažil nevie, nezaujímal sa o to. Dodal rozpis materiálu, skrátená forma.  Túto dovoľuje 
hokejbalová federácia Slovenska. Nejde 26 m x52 m, ale ide 24 m x 48 m. Ihrisko je vo všetkých prvkoch 
menšie. Ing. Bagin reagoval, že sme obmedzený vysokotlakovým vedením, je tam ochranné pásmo.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 13 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 477. 
 
K bodu 11. 3 J. Gabriš predložil odkúpenie pozemkov cyklotrasa Kľúčové – Ľuborča. Postupne mesto 
odkupuje pozemky pod zriadenie cyklotrasy. P. Štefánek s odpredajom súhlasí. Jedná sa o 57 m2. Dnes 
dala súhlasné stanovisko p. Havránková k odpredaju 202 m2. ostatní vlastníci sa zatiaľ neozvali.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 14 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 478. 
 
12. Diskusia 
 
Ing. Jurisová predložila list od JUDr. Sotolářa, ktorý taktiež obdržali poslanci MsZ. Jedná sa o výzvu na 
rešpektovanie právnej úpravy a zmenu rozhodnutia mesta Nemšová k VZN č. 4/2015. Výzva bola zaslaná 
taktiež na prokuratúru. Mesto Nemšová požiadalo právnu kanceláriu JUDr. Opeta, aby sa k tejto výzve 
vyjadril. Súčasťou materiálu sú listy adresované Okresnej prokuratúre Trenčín, aby nám sprístupnila 
výsledok prokurátorského prieskumu vykonávaného na základe podnetu. Podnet bol riešený ešte v r. 2016 
po schválení VZN č. 4/2015 o zákaze prevádzkovať niektorí hazardné hry na území mesta Nemšová.  
Podnet bol vtedy odložený z dôvodu, že prokuratúra nevidí dôvod toto riešiť. V prílohe materiálu je 
odpoveď JUDr. Opeta adresovaný JUDr. Sotolářovi, ktorý zastupuje spoločnosť Program. Mesto 
Nemšová nevidí dôvod na to, aby zrušilo spomínané VZN. Ing. Bagin uviedol, že nikto nedonúti 
poslancov, aby niečo zmenili. MUDr. Daňo reagoval na formuláciu listu. Dodal, že v liste je 
spochybňovaná náležitosti vyhlásenia, že je narúšaný verejný poriadok v meste. Uviedol, že jeden 
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z právnikov, s ktorým toto konzultoval povedal, že aj ústne podanie na úrade je podanie.  Ing. Jurisová 
uviedla, že JUDr. Sotolář uvádza v liste už vyhratý spor v Bratislave voči VZN, ktoré prijalo mesto 
Bratislava. Podľa neho bolo hlasované dva krát k tej istej petícii. V liste sa odvoláva na tento judikát.  
MUDr. Daňo uviedol, že v Bratislave prvý krát VZN neprešlo a druhý krát prešlo. A nedodržali lehoty. 
Išlo o formálnu záležitosť. Ing. Jurisová uviedla, že judikát má 11 strán, ak súd príde na procesný 
problém, ktorý má veľkú moc to zrušiť. Ak dôjde na verejný poriadok, súd takéto uznesenie nevydá. Ing. 
Duvač sa informoval, že aký malo vplyv na hráčov zrušenie VZN. Ing. Bagin odpovedal, že v meste je 
pokoj. Ing. Duvač dodal, že má informáciu o pani, ktorá plakala na MsZ, že manžel hrá ďalej. Mgr. 
Šupáková dodala, že je to prevenčné opatrenie. Prítomní o problematike diskutovali. A. Krchňávek 
povedal, že je jeden z dvoch poslancov, ktorý vie, že nebude zvolený. Uviedol, že je tu 24 rokov 
poslancom MsZ a je čas uvoľniť novej, mladej  krvi tak, čerstvého vetríka, tak ako je to v letákoch 
v schránke.  osobne si myslí, že väčšina z prítomných poslancov budú opäť zvolení. Bez niektorých si 
nevie MsZ ani predstaviť. Dodal, že ak niekomu ublížil, tak sa ospravedlňuje. Poprial všetkým pevné 
zdravie, veľa rozumných nápadov do ďalšieho rozvoja nášho najmladšieho mesta na Považí, ktoré na 
budúci rok oslávi 30 rokov. Dodal, aby na neho mysleli, poprial všetko dobré a poďakoval za spoluprácu. 
Prítomní po príhovore A. Krchňávka zatlieskali. F. Begáň uviedol, že bol poslancom MsZ 8 rokov. 
Poďakoval všetkým za spoluprácu. Dodal, že mnohé situácie boli zložité. Keď sa prejde po meste, veci, 
ktoré boli odhlasované sú urobené tak, ako sa urobili, ale teraz ho to teší.  Malo by sa v tom pokračovať, 
možno aj v lepšom duchu. Novým poslancom poprial správne rozhodnutia. Uviedol, že spolupráca bude 
ďalej pokračovať a ešte raz všetkým poďakoval. Prítomní po príhovore F. Begáňa zatlieskali. Ing. Bagin 
poďakoval MsZ za celé 4 roky spolupráce, tým, ktorí už nekandidujú na poslanca MsZ poprial všetko 
dobré a dodal, aby kandidátom držali palce. P. Chmelina poďakoval prítomným, že v bode a) sa urobil 
malý krok dopredu v súvislosti s NTS. Informoval sa, že kedy to, čo bolo schválené v bode b)  bude 
realizované. Ing. Jurisová uviedla, že až novým MsZ. P. Chmelina uviedol, že finančná komisia na 
návrh pani prednostky a pani ekonómky vyradila hnuteľný majetok. Spýtal sa, či má začať vypratávať. 
Ing. Jurisová uviedla, že tu bolo povedané, že je potrebné počkať na nového nájomcu. Možno dôjde 
k dohode s nájomcom. P. Chmelina dodal, že toto je minimum toho, čo bolo, dodal, že sa tohto čestne 
zbavili, aby to mohlo prejsť na mesto. Požiadal, aby nové MsZ toto zrealizovalo na začiatku budúceho 
roka. J. Mindár povedal, že sledoval to, čo MsZ robí, či sa plnia sľuby. Myslí, si, že sa veľa podarilo. 
Niektoré výberové konania sa mu nepáčili. V mene občanov, ktorí na rokovaní neboli, poďakoval MsZ 
a poprial prítomným, aby sa im darilo v napredovaní. Prítomní po slovách J. Mindára zatlieskali.   
 
13. Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval 
všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 
V prípade zverejnenia zápisnice na webovej stránke mesta prílohy k tejto zápisnici tvoria materiály: 

- materiály pod názvom Pracovné materiály na rokovanie MsZ dňa 07.11.2018 
-    hlasovanie poslancov MsZ Nemšová konaného dňa 07.11.2018 
-    uznesenia zo 42. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 07.11.2018. 
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