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Z á p i s n i c a 
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 28. septembra 2016 o 17.00 hodine 

v zasadačke  Kultúrneho centra, Ul. SNP č. 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. 
     Konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 9 poslancov,  čím je mestské 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnení poslanci: Mgr. Petra Šupáková a Anton Krchňávek. 
MUDr. Peter Daňo a Janka Filová prídu s oneskorením. Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení 
poslanci Ján Gabriš a Ing. Stanislav Gabriš. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková, za 
skrutátorky určil primátor mesta Ing. Evu Brandoburovú 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 internete mesta 
a taktiež vyhlásením v mestskom rozhlase. 
Primátor mesta predložil návrh programu dnešného rokovania a v zmysle Rokovacieho poriadku spýtal sa 
na pripomienky alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania.  
Primátor mesta dal hlasovať o programe rokovania MsZ.  Poslanci MsZ Nemšová 10 hlasmi schválili 
program dnešného rokovania. 
 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 7 hlasmi Ing. Zita Bednáriková 
a Alžbeta Gurínová.  Ing. Zita Bednáriková a Alžbeta Gurínová sa hlasovania zdržali. 
 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení   
    Predkladá: Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka mesta Nemšová  
 
Ing. Papierniková, hlavná kontrolórka, predložila kontrolu plnenia uznesení zo 16. zasadnutia MsZ 
Nemšová č. 190, č. 191, uznesenia z 15. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 28.06.2016 č. 179, č. 180, č. 
181, č. 182, č. 184, č. 187, uznesenie zo 14. zasadnutia MsZ Nemšová č. 166, z 12. zasadnutia MsZ 
Nemšová uznesenie č. 140, č. 143, uznesenia z 10. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 09.12.2015 č. 131, č. 
132, uznesenia z 8. zasadnutia MsZ v Nemšovej zo dňa 16.09.2015 č. 89, č. 91, z 5. zasadnutia MsZ 
v Nemšovej zo dňa 22.04.2015 uznesenie č. 68, uznesenia z 2. zasadnutia MsZ zo dňa 11.02.2015 č. 437, 
č. 439, č. 443, č. 446, uznesenia z 32. zasadnutia MsZ zo dňa 25.6.2014 č. 402 + 445, kontrolu plnenia 
uznesení z 27. zasadnutia MsZ zo dňa 11.12.2013: uznesenie č. 351, č. 352, kontrolu plnenia uznesení 
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 18.09.2013 č. 299, kontrolu uznesenia č. 181 zo 16. 
zasadnutia MsZ konaného dňa 22.06.2012 a  kontrolu uznesenia č. 24 zo zasadnutia MsZ dňa 27.04.2011. 
Konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne. Ing. Duvač sa informoval na schválené uznesenie č. 184, 
v ktorom je uvedený nájom Mlyna p. Králikovej na dobu 10 r. Čo bude nasledovať po uplynutí tejto doby. 
Ing. Bagin uviedol, že keď mesto Nemšová obdrží financie, bude na mlyne majetková spoluúčasť mesta 
Nemšová. Na mlyne bude preinvestovaných 5.000 €. Ing. Jurisová dodala, že po uplynutí doby 10 r. 
zostane mlyn v majetku p. Králikovej. S. Husár navrhol dobu nájmu mlyna na 25 rokov. Prítomní 
diskutovali o možnom využití mlyna pre návštevníkov mesta Nemšová, o finančnej spoluúčasti mesta 
Nemšová na rekonštrukcii mlyna a o návrhu predkupného práva pre mesto Nemšová. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej kontrolu plnenia uznesení zobralo na vedomie uznesením č. 193. 
 
3.   a) plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2016 a monitorovacia správa mesta Nemšová  
          k 30.06.2016 
      b) návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 - RO č. 4 
     Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
 
K bodu 3a) Ing. Savková na rokovaní predložila plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2016 vrátane 
monitorovacej správy k programovému rozpočtu. Celkové príjmy sa naplnili vo výške 2,138.446,79 €, čo 
je plnenie na 46,39 %. Celkové výdaje sa naplnili vo výške 1,915.499,53 €, čo je plnenie na 41,56 %. Na 
účtoch mesta Nemšová bolo k 30.06.2016 617.425,45 €. Súčasťou materiálu je tabuľková časť rozpočtu 
vrátane plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií mesta – základná škola, materská škola a základná 
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umelecká škola. Materiál bol podrobne prerokovaný na finančnej komisii a taktiež na pracovnej porade 
poslancov. 
Na rokovanie prišiel poslanec MUDr. Peter Daňo. Počet prítomných poslancov je 10. 
Ing. Gabriš uviedol, že materiál bol prerokovaný na finančnej komisii a táto odporučila materiál zobrať 
na vedomie. Ing. Bednáriková sa informovala na doteraz vykonané práce na kabínach v Kľúčovom. J. 
Kiačik uviedol, že budova je zakrytá, z vonka omietnutá. Práce pokračujú. Do konca roka budú ukončené. 
Ing. Bednáriková sa ďalej informovala na mestské múzeum – udržateľnosť projektu. Ing. Bagin 
reagoval, že udržateľnosť projektu končí tento rok. Mesto plánuje budovu prenajímať na akcie za 
poplatok. Ing. Jurisová uviedla, že v tomto období sa poplatky nevyberajú. Akcie sú zdarma. Prítomní 
diskutovali o možnosti využitia budovy mestského múzea, o príprave cenníka na prenájom, 
o správcovstve, upratovaní a o inzerovaní prenájmu budovy v najbližšom vydaní čísla Nemšovského 
spravodajcu.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2016 a monitorovaciu správu programového 
rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2016 zobralo na vedomie uznesením č. 194. 
 
K bodu 3 b) Ing. Savková predložila návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 – rozpočtové 
opatrenie č. 4, ktoré bolo prerokované na pracovnej porade poslancov a taktiež bol predmetom rokovania 
finančnej komisie. Zmena v časti príjmov je vo výške 93.350 €. Časť príjmov sa navyšuje v položkách 
výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve a dotácia z Úrade práce, soc. vecí a rodiny na 
projekt „ Šanca na zamestnanie“. Výdaje sa navyšujú o 93.350 €. V rámci bežných výdajov sa navyšuje 
reprezentačné a dary; p. primátor sa dohodol na čiastke 1.000 € na dovybavenie knižnice - františkánske 
bratstvo o čiastku 4.000 €. Znižuje sa splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi, na propagačný 
materiál čiastka 1.000 €, výsadbu zelene navyšujeme o 3.000 €. Presúvame finančné prostriedky z opráv 
na miestne komunikácie v Trenčianskej Závade vo výške 11.100 €. Zaraďujeme do rozpočtu monitorovací 
systém podzemných vôd, jedná sa o vodný zdroj pri športovej hale. Na 6 % navýšenie platov pre učiteľov 
navyšujeme účelovú dotáciu pre ZUŠ, MŠ Odbojárov, SKŠ – MŠ sv. Gabriela, ŠKD, CVČ a pre  ZŠ J. 
Palu - ŠKD. Vyčleňujeme financie na budovu KS v Trenčianskej Závade na výmenu okien. Vykonáva sa 
technický presun  - účelová dotácia na nákup auta pre VPS – ku. Do rozpočtu ďalej zaraďujeme navýšené 
finančné prostriedky pre projekt „ Šanca na zamestnanie „ vo výške 46.600 €. V rámci kapitálových 
výdajov zvyšujeme rozpočet na územné plánovanie, projektovú dokumentáciu, architektonické štúdie, 
projektovú dokumentáciu urnový háj o čiastku 4.000 €. Vysporiadavame pozemky v areáli materskej 
školy v Kľúčovom. Do rozpočtu zaraďujeme nákup vianočného osvetlenia vo výške 5.000 € a zvyšujeme 
výdaje na detské ihrisko v Ľuborči o čiastku 2.100 €. Po tomto rozpočtovom opatrení budú príjmy aj 
výdaje vyrovnané. Rozpočet bude vo výške 4,702.730,50 €. Tento materiál bol prerokovaný na finančnej 
komisii, ktorá ho odporučila schváliť. P. Vavruš sa informoval, či detské ihrisko v Ľuborči bude stáť 
7.000 €. Ing. Jurisová uviedla, že financie na detské ihriská v tejto výške nepostačujú. J. Gabriš doplnil, 
že bolo potrebné vykonať výkopové práce, oplotenie. S. Husár k detskému ihrisku predložil návrh na 
osadenie tabuľky zákazu vodenia psov a osadenie bránky. Ing. Bednáriková sa informovala na projekt „ 
Šanca na zamestnanie“. Ing. Jurisová reagovala, že na tento projekt mesto dostáva financie zo štátneho 
rozpočtu vo výške 95 % nákladov a mesto Nemšová prispieva 5 %. Projekt končí dňa 31.10.2016. Týmto 
občanom bude ponúknutá možnosť vykonávať dobrovoľnícku prácu. Títo nezamestnaní občania keďže sú 
evidovaní na úrade práce, nesmú prekročiť určitú výšku príjmu. Bude ďalší projekt, kde mesto sa bude 
podieľať 20 % a štát poskytne financie vo výške 80 %.  Bude určený pre občanov nad 50 rokov a s nízkym 
vzdelaním. Prítomní diskutovali o skvelej motivácii pre našich nezamestnaných občanov.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 195. 
 
4. Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.06.2016       
    Predkladala: Katarína Strečanská, ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
       
K. Strečanská  na rokovaní predložila plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová 
k 30.06.2016, ktorý bol predmetom rokovania finančnej komisie a na pracovnej porade poslancov. Príjmy 
na hlavnej činnosti boli naplnené vo výške 171.026 €, čo je plnenie na 51 %. Výdaje na hlavnej činnosti 
boli naplnené vo výške 172.369 €, čo je plnenie na 47 %. Nad rámec hlavnej činnosti vykonáva 
organizácia podnikateľskú činnosť, kde tržby k 30.06.2016 boli vo výške 11.001 €, čo je plnenie 64 %. 
Náklady boli naplnené vo výške 10.308 €, čo je plnenie 60 %. Organizácia k 30.06.2016 vykazuje stratu 
vo výške 650 €.    
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Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.06.2016 zobralo na 
vedomie uznesením č. 196. 
 
5.   Zmena v komisii  finančnej a správy ms. majetku  
      Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová uviedla, že dňa 19.08.2016 sa členka finančnej komisie p. Jaroslava Prosňanská z dôvodu 
pracovných povinností vzdala členstva v tejto komisii. Počet členov v komisii je nižší, avšak postačujúci. 
V prípade požiadaviek poslaneckých klubov by sa komisia doplnila o navrhnutého člena. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie zmenu v komisii finančnej a správy ms. majetku uznesením č. 197. 
 
6.   Majetkové záležitosti: 
      6.1 Zriadenie vecného bremena – Rastislav Fary 
      6.2 Žiadosť o odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 549/2, k.ú. Trenčianska  Závada... 
            Jozef Gabriš 

6.3 Žiadosť o prenájom pozemku, C KN parcely č. 2077, k. ú. Ľuborča.... Michal Koníček 
6.4 Žiadosť o prehodnotenie výšky nájmu...Ing. Juraj Čapek a manželka, Ľuborča 
6.5 Obchodná verejná súťaž:  „Prenájom nehnuteľnosti – verejná lekáreň v Nemšovej“ 
6.6 Odňatie majetku mesta zo správy Materskej školy, Odbojárov 177/8A a zverenie majetku  

mesta do správy Základnej umeleckej školy Nemšová, Ľuborčianska 2, Nemšová  
6.7 Zverenie majetku mesta do správy Verejno prospešných služieb, m. p. o., Mierové námestie 

21, Nemšová 
Predkladal: Ján Gabriš, zástupca primátora 

 
K bodu 6. 1 J. Gabriš predložil materiál zriadenie vecného bremena – p. Rastislav Fáry. Uviedol, že 
uznesenie č. 69 sa zruší, pretože p. Fáry požiadal o ďalšie zriadenie vecného bremena na uloženie 
elektriny NN, vodovodnej prípojky, uloženie kanalizačnej a plynovej prípojky.  Materiál bol prerokovaný 
v komisiách aj na pracovnej porade poslancov. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 198.  
 
K bodu 6. 2 J. Gabriš predložil žiadosť p. Jozefa Gabriša o odkúpenie pozemku k. ú. Trenčianska 
Závada. Pred časom p. Pavlačka podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Prístupová cesta 
k pozemku bola úzka. P. Gabriš a vedenie mesta sa dohodli, že  p. Gabriš uvoľní časť svojho  pozemku na 
rozšírenie prístupovej cesty, ktorá umožní p. Pavlačkovi získať stavebné povolenie a p. Gabriš by si kúpil 
zbytok pozemku. Mesto Nemšová nemôže s uvedeným pozemkom nakladať. Pozemok odpredať môže až 
keď Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor vydá Rozhodnutie, ktorým toto obmedzenie zruší. 
MUDr. Daňo sa informoval, komu budú účtované náklady na administratívu. Ing. Bagin odpovedal, že 
toto sa bude riešiť až pri predaji pozemku. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 7 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 199.  
 
K bodu 6. 3 J. Gabriš predložil žiadosť p. Michala Koníčka o prenájom pozemku v antonstálskej doline. 
Jeho rodina pozemok, kde sú vysadené slivky, užíva viac ako 50 rokov a v súčasnosti sa oň stará.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 8 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 200.  
 
K bodu 6. 4 J. Gabriš predložil žiadosť Ing. Juraja Čapeka a manželky o prehodnotenie výšky nájmu, 
ktorý bol schválený na minulom MsZ vo výške 2,-€/m2/rok. Ing. Čapek uviedol, že parcelu č. 2229/3 
o výmere 54 m2, na ktorej leží vybudovaná výhybňa, využívajú aj ostatní občania.  Finančná komisia 
navrhla výšku nájmu 1,-€/rok a takto to bolo prerokované aj na pracovnej porade poslancov. S. Husár sa 
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informoval na navrhnutú výšku nájmu Ing. Čapekom. J. Gabriš odpovedal, že jeho návrh bol 0,10 €/m2. 
S. Husár dodal, že Ing. Čapek bol voči mestu ústretový. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 9 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 201.  
 
K bodu 6. 5  J. Gabriš predložil materiál obchodnú verejnú súťaž – prenájom nehnuteľnosti – verejná 
lekáreň v Nemšovej. Súčasťou materiálu sú súťažné podmienky, ktoré boli prerokované na pracovnej 
porade poslancov. Ing. Jurisová požiadala poslancov z dôvodu podania inzerátu do týždenníka Pardon 
o predĺženie termínu na predkladanie návrhov a to do 21.10.2016. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 10 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 202.  
 
K bodu 6. 6 J. Gabriš predložil materiál – odňatie majetku zo správy MŠ Odbojárov 8A v Nemšovej 
a zverenie majetku mesta do správy ZUŠ Nemšová na ul. Ľuborčianska 2. Jedná sa o budovu bývalej 
práčovne, ktorá sa opravila a bude zverená do správy základnej umeleckej školy. Materiál bol 
prerokovaný na pracovnej porade poslancov. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 11 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 203.  
 
K bodu 6. 7 J. Gabriš predložil materiál – zverenie hnuteľného majetku mesta do správy Verejno – 
prospešných služieb, m. p. o. Nemšová. Jedná sa o zakúpené osobné motorové vozidlo Dacia Dokker 
v hodnote 11.998,- € pre VPS - ku. Materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 12 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 204.  
 
7.   Súhrnná informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 
      výchovno-vzdelávacieho procesu školského roka 2016/2017 škôl a školských zariadení v  
      zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
      Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová uviedla, že v predloženej súhrnnej správe sú zahrnuté všetky školy a školské zariadenia, 
ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová. V materskej škole k 01.09.2016 je 189 detí. Je vyťažená. 
Základná škola – počet žiakov sa zvýšil na 315, nárast o 26 žiakov. V ZŠ sa nám podarilo vyriešiť 
asistentov pre dvoch žiakov. V Centre voľného času je 120 žiakov. V Školskom klube detí je 104 žiakov. 
V súčasnosti je v Školskej jedálni 425 stravníkov, nárast o 31 stravníkov. Na nasledujúce rokovanie MsZ 
budú pripravené zvýšené poplatky v materskej škole a v základnej umeleckej škole. V ZUŠ – ke sa 
výrazne navýšil počet žiakov o 95 v tanečnom odbore, počet žiakov je 882. Riaditeľka ZUŠ – ky požaduje 
zvýšiť finančné prostriedky. Má 10 alokovaných pracovísk. V škole pôsobí Detský folklórny súbor 
Dvorček v Nemšovej, Melenčárik v Soblahove, Detský orchester v Dolnej Súči a tanečná skupina 
módneho tanca v Nemšovej. Súčasťou materiálu sú fotografie zrekonštruovanej budovy. Zamestnanci cez 
úrad práce opravili vnútorné priestory. Opravila sa strecha, vymenili sa okná. Pre ZUŠ- ku sme dali 
k dispozícii 3 triedy, čím sa jej podmienky výrazne zlepšili. Každá škola by potrebovala finančné 
prostriedky. V správe sú uvedené najnutnejšie práce na obnovu priestorov. Financie na obnovu bude 
potrebné zapracovať do budúcoročného rozpočtu. Ing Jurisová ďalej dodala, že riaditeľ SKŠ Nemšová 
predložil správu o škole a školskom klube detí. Správu riaditeľ SKŠ Nemšová predložil na základe 
požiadavky z rokovania komisie školstva, športu a kultúry a bola poslancom odovzdaná na pracovnej 
porade poslancov.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 13 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 205.  
 
8. Diskusia. 
 
Ing. Jurisová uviedla, že primátorovi mesta a poslancom MsZ bol adresovaný a odovzdaný na pracovnej 
porade poslancov otvorený list od Ing. Jozefa Reu. Poslanci MsZ Nemšová otvorený list zobrali na 
vedomie a tvorí prílohu č. 14 tejto zápisnice. 
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Ing. Bagin uviedol, že sa iniciuje stretnutie zástupcov obce Trenčianska Teplá, Horné Srnie, Trenčianske 
Teplice a Nemšová, kde by sa riešila potreba viacerých vlakových spojov smer Brno. Vlaky by trasovali 
cez Nemšovú. V súčasnosti premáva jeden vlak smer Brno. J. Kiačik sa informoval, či bude potrebná zo 
strany mesta dotácia. Ing. Bagin odpovedal záporne. Prítomní poslanci diskutovali o potrebe vlakového 
spojenia smer Brno a o potrebe zachovania železničnej dopravy. Ing. Bagin na rokovaní privítal p. Škutu 
z dôvodu čiastkovej informovanosti poslancov o hospodárení kúpaliska počas letných mesiacov. Ľ. Škuta 
predložil na rokovaní predbežné výsledky prevádzkovania letného kúpaliska, pretože v nasledujúcich 
dňoch bude vykonaný audit a taktiež nemá vyúčtovacie faktúry za energie. Prevádzka bola zahájená dňa 
01.07.2016 a ukončená 05.09.2016. Kúpalisko bolo počas tohto obdobia otvorené 46 dní. Kúpalisko bolo 
otvorené aj keď počasie nebolo pekné a nie vždy zarobili na prevádzkové náklady. Počas týchto dní sa 
snažili znížiť počet personálu, aby neboli straty vysoké, avšak aby boli všetky služby pre návštevníkov 
zabezpečené. Denné náklady na prevádzku kúpaliska činia cca 500 – 530 € / chémia, mzdy, energie /. 
Celkovo na vstupnom bolo zaplatených 53.783,48 € s DPH, bez DPH to bola suma 44.819,57 €.  Na 
občerstvení boli tržby vo výške 44.574,36 € s DPH, po odrátaní DPH to bolo 37.145,30 €. Celkovo príjmy 
činili 98.357 €, po odrátaní DPH 81.964,87 €. Náklady tvorili mzdy vo výške 19.632 €, zdravotné odvody 
760 €, sociálne poistenie 3.800 €. Nákup potravín bol vo výške 14.700 €, nákup chémie do bazénov vo 
výške 4.336 €. Ďalej náklady na plyn - zálohové platby vo výške 5.400 €, elektrickú energiu faktúru 
nemajú. Boli uskutočnené dve akcie počas leta, kde náklady na ozvučenie dosiahli výšku 1.300 €, 
bezpečnostná služba 750 €, údržba kotolne 1.000 €. Nákup identifikačných náramkov v hodnote 700 €, 
rozbory vody 573 €, plyn pre výdaj nápojov 340 €, údržba pokladne 150 €, vybavenie bufetov 2.496 € 
a iný drobný materiál v hodnote cca 300 €. Predbežná výsledná suma po odrátaní nákladov bez DPH je 
28.655,10 €. Presné vyúčtovanie zisku a nákladov bude predložené na najbližšom rokovaní MsZ.  
Na rokovanie MsZ Nemšová prišla poslankyňa Janka Filová. Počet prítomných poslancov je 11. 
Ing. Bagin uviedol, že kúpalisko bolo kritizované, že nebolo otvorené aj po prázdninách. Personál tvorili 
prevažne študenti, v septembri nastúpili do škôl. J. Kiačik  uviedol, že prevádzka kúpaliska nebola 
stratová. MUDr.  Daňo dodal, že prvá sezóna kúpaliska bola úspešná. Ing. Gabriš poznamenal, že sa 
neočakával veľký zisk. Je prekvapený, že na vstupnom bol vyšší zárobok ako na občerstvení. Dodal, že 
návštevníci kúpaliska by v bufetoch utratili viac, avšak čakali v dlhých radách. Ľ. Škuta reagoval, že po 
skúsenostiach s obsluhou v bufetoch zaviedli lístkový systém, ktorý sa osvedčil.  Ing. Bednáriková 
upozornila, že na kúpalisku je málo trávnatých plôch. Prítomní diskutovali o prevádzke kúpaliska, 
o navrhovanej kamienkovej pláži, o nutnej starostlivosti a dobudovaní trávnika ešte v tomto období. 
Taktiež o využití vnútorných priestorov budovy. Ing. Jurisová poďakovala Ľ. Škutovi za predloženie 
predbežného hospodárenia kúpaliska a požiadala ho, aby informoval p. poslancov o tom, do čoho 
zainvestoval. Dodala, že do kúpaliska investovalo nielen mesto ale taktiež mestský podnik služieb. 
Uviedla, že bude vhodné, aby sa zisk z kúpaliska preinvestoval na kúpalisku. Taktiež bude potrebné pre 
budúcu sezónu popracovať na personálnom obsadení. Poďakovala p. Škutovi za úspešné prevádzkovanie 
kúpaliska. MUDr. Daňo sa informoval na RVS VV. Ing. Bagin uviedol, že v termíne do 30.09. sa na 
ÚRSO nahlasuje cena za vodu. RVS VV chce cenu zachovať. Bola podpísaná zmluva s dodávateľom, 
projekt je potvrdený na RVS VV. Čaká sa na dozor, následne sa projekt bude realizovať. Projekt sa 
realizuje projekčne, robia sa prekládky, posúvajú sa čerpacie stanice. Napr. v Ľuborči sa riešia štyri 
prečerpávacie stanice a celá ČOV –ka. MUDr. Daňo dodal, že dodatočné zmeny projekt predražujú. Ing. 
Bagin uviedol, že projekt nebude predražený. Dodal, že do piatich rokov od kolaudácie musí byť 
napojených 85 % obyvateľov, ktorí majú možnosť napojenia.  Prítomní diskutovali o plánovanom 
projekte, o výstavbe rodinných domov a napojiteľnosti v m. č. Kľúčové. P. Vavruš sa informoval na 
výberové konanie na materskú školu v m. č. Kľúčové. Ing. Bagin uviedol, že ministerstvo žiada doložiť 
určité doklady a preto by sme chceli posunúť termín prác na mesiac marec, apríl, pretože sa jedná o práce 
na fasáde a oprava strechy. Ing. Jurisová doplnila, že implementačná agentúra požiadala mesto 
o vysvetlenie niektorých procesov verejného obstarania. Mesto odpovedalo. Ing. Bagin dodal, že financie 
schválené máme. Bude sa opravovať strecha a fasáda na materskej škole. Na vedľajšej sa budove 
opravovať fasáda, strecha a výmena okien. P. Vavruš poďakoval VPS – ke za prípravu hodov 
v Kľúčovom a poďakoval p. poslancom za navýšenie finančných prostriedkov pre Kľúčikovo. Dodal, že 
akcie sa zúčastnilo 281 detí. F. Begáň oznámil, že na ul. J. Hanku sa sťažujú občania na nefungujúci 
rozhlas. Ing. Bagin odpovedal, že nedopatrením bol rozhlas preložený o cca 20 m. F. Begáň ďalej 
uviedol, že je škoda, že sa v rámci projektu neurobila aj ul. A. Kropáčiho a zvýraznil dôležitosť osvetlenia 
– výjazd zo Záhumnia na ul. J. Palu. Následne poďakoval za vykonané práce na Záhumní. Ing. Gabriš na 
základe častých porúch na vodovodnom potrubí na ul. SNP navrhol naceniť rekonštrukciu potrubia celého 
úseku tejto cesty až po rampy.  Taktiež zdôraznil, že sú vysoké straty vody. Ing. Bagin uviedol, že I. etapa 
je projekčne zadaná – ul. Šidlíkové v trase na ul. SNP po odbočenie na ul. Kamenec. Táto projektová 
dokumentácia by sa doplnila o celú ul. SNP. Požiadame o financie z envirofondu. Ing. Bednáriková 
upozornila na jamu za parkom  – bývalý mlynský náhon. Navrhla túto zasypať čím by sa priestor 
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skultúrnil. P. Adamec bývajúci v blízkosti ponúka bezodplatne zeminu na zasypanie. F. Begáň navrhol 
formou brigády náter zábradlia popri potoku v m. č. Tr. Závada, prípadne výmenu zábradlia. Ing. Gabriš 
upozornil na rozpadajúcu sa škarpu potoka v m. č. Tr. Závada a na opravu vitríny. Ing. Bagin oznámil, že 
štátna cesta do Tr. Závady je zaradená do plánovanej údržby. F. Begáň navrhol umiestniť kontajneri pri 
obchode Jednota v Tr. Závade za budovu prevádzky. Z dôvodu vysokej návštevnosti Tr. Závady sa 
k úprave priestoru pripojil aj Ing. Gabriš. A. Gurínová upozornila na obsah a vzhľad vitrín pri KC 
Nemšová. J. Kiačik  sa informoval na čistenie potoka pri cintoríne v m. č. Kľúčové. Informoval sa či budú 
pokračovať v čistení aj ďalej. J. Gabriš uviedol, že tieto práce mali robiť minulý rok. 
 
9. Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval 
všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 
 
V prípade zverejnenia zápisnice na internete prílohy k tejto zápisnici tvoria materiály: 

- materiály pod názvom Pracovné materiály na rokovanie MsZ dňa 28.09.2016 
-    hlasovanie poslancov MsZ Nemšová konaného dňa 28.09.2016  
-    uznesenia z 18. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 28.09.2016. 
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