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ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA NEMŠOVÁ 
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nemšovej sa v roku 2012 stretli celkovo desaťkrát, z to-

ho dva razy zasadali mimoriadne, a to 22. júna a 19. októbra 2012. Prvé rokovanie Mestského 

zastupiteľstva sa v tomto roku  uskutočnilo dňa 25. januára 2012 na svojom 11. zasadnutí: 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 113 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová za II. polrok 2011. 

 

Schválili uznesením č. 114  

1. Zadanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Nemšová z januára 2012 tak, ako 

bolo predloţené na rokovanie Mestského zastupiteľstva, ako podklad pre spracovanie 

Konceptu Územného plánu mesta Nemšová a návrhu Územného plánu mesta Nem-

šová vrátane naloţenia s vyjadreniami a pripomienkami dotknutých orgánov, práv-

nických a fyzických osôb tak, ako boli vyhodnotené. 

2. Proces obstarávania a schvaľovania Územnoplánovacej dokumentácie mesta Nemšová 

v dĺţke trvania najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie na spraco-

vanie územnoplánovacej dokumentácie s Ministerstvom dopravy, výstavby a regio-

nálneho rozvoja SR. 

3. Spolufinancovanie vo výške minimálne 20% oprávnených nákladov, t.j. minimálne 

5 568 € na účel dotácie.  

 

Schválili uznesením č. 115           

Uzatvorenia záloţných zmlúv, na základe ktorých bude zriadené záloţné právo na ne-

hnuteľnosti, ktorých výlučným vlastníkom je mesto Nemšová v podiele 1/1 k celku a 

to: bytový dom (nájomné byty 8 b.j.) k.ú. Nemšová, ktorý sa nachádza na pozemku 

parc. KN-C č. 962/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 188 m², s. č. 238 k. ú. 

Nemšová a bytový dom (nájomné byty 16 b. j.), ktorý sa nachádza na pozemku parc. 

KN-C č.952/53 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 120 m², 2516/17 zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 130 m² a parc. č. 380/5 zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 126 m², s. č. 225 k.ú. Nemšová v prospech záloţných veriteľov Štátneho 

fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, Bratislava a v prospech Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava. 

 

 Schválili uznesením č. 116 

Určenie odpredaja majetku - nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Nemšová nachádza-

júca sa v k.ú. Nemšová: časť pozemku KN-C p. č. 1597 vo výmere 40 m² k. ú. Ľubor-

ča spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava zastúpená na 

základe splnomocnenia spoločnosťou Enermont s. r. o. Bratislava, ktorá na predmet-

nom pozemku vybuduje stavbu TN Nemšová Ľuborča, zahustenie VNK, TS, NNV, 

NNK – osadenie stavby kioskovej distribučnej trafostanice ako prípad hodný osobit-

ného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších 

zmien a doplnkov, z dôvodu, ţe spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova č. 6 vybu-

duje na predmetnom pozemku stavbu TN Nemšová, zahustenie VNK, TS, NNV, NNK 

– osadenie stavby kioskovej distribučnej trafostanice, ktorá je verejnoprospešnou 

stavbou, a tento odpredaj aj schválilo. Pozemok bude odčlenený geometrickým plá-

nom, ktorý na svoje náklady vypracuje kupujúci a kúpna cena za odpredávaný poze-

mok bude vo výške ceny stanovenej na základe znaleckého posudku vypracovaného 

znalcom. Náklady za vypracovanie znaleckého posudku ako aj náklady spojené s 

prevodom vlastníctva hradí kupujúci. 
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Schválili uznesením č. 117 

V súlade s Článkom 12 a Článkom 13 ods. 1 písm. u) Zásad hospodárenia a nakla-

dania s majetkom mesta Nemšová zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena 

v prospech spoločnosti Západoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Čulenova 6, 

816 47 Bratislava, IČO : 36361518 na uloţenie inţinierskych sietí na nasledovných 

pozemkoch vo vlastníctve 1/1 mesta Nemšová :  

a) parc. KN-C č. 1987 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 921 m², pozemok 

vedený na liste vlastníctva 2106, k. ú. Ľuborča, 

b) parc. KN-C č. 2229/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 379 m², poze-

mok vedený na liste vlastníctva 2420, k. ú. Ľuborča, 

c) parc. KN-C č. 2401 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 921 m², pozemok 

vedený na liste vlastníctva 2106, k. ú. Ľuborča, 

d) parc. KN-C č. 2413 ostatné plochy o výmere  1336 m², pozemok vedený na 

liste vlastníctva 2106, k. ú. Ľuborča. 

 

           Vecné bremeno spočíva v : 

- zriadení a uloţení elektroenergetických stavieb a zariadení, 

- uţívaní, prevádzkovaní, údrţbe, opravy, rekonštrukcie, modernizácii a akýchkoľvek i-

ných stavebných úpravách elektroenergetického zariadenia, 

- v práve vstupu, prechodu a prístupu na tento pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom 

období mechanizmami, ako i oprávnenými pracovníkmi budúceho oprávneného z vec-

ného bremena za účelom vykonávania údrţby a opráv ERZ v určenom rozsahu, 

- obmedzení vyplývajúcom zo zákona o energetike, vrátane povinnosti strpieť ochranné 

pásmo elektroenergetických zariadení a stavieb podľa § 36 zákona o energetike. 

 

Vecné bremeno sa zriadilo pre inţiniersku stavbu „Nemšová – ZO SZZ č. 2 Nemšová - Bočky 

– VNK, TS, DT, NNK“, ktorej súčasťou budú elektroenergetické stavby  a zariadenia distri-

bučnej sústavy, vrátane stoţiarov, rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby 

súvisiace a potrebné na ich prevádzku. Predpokladaná dĺţka inţinierskych sietí cez pozemky 

mesta Nemšová je cca 15 beţných metrov. Podmienky zriadenia vecného bremena:  

a) sú na dobu neurčitú,  

b) bezodplatne, 

c) poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí budúci oprávnený 

z vecného bremena. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 118 

Informáciu o zverejnení zámeru prenechania majetku mesta Nemšová do nájmu – ne-

bytové priestory v Dome sluţieb, Ul. SNP č. 167 vo výmere 37,40 m². 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 119 
Informáciu o príprave volieb do Národnej rady SR, konaných 10. marca 2012. 

 

Schválili uznesením č. 120 

Vyplatenie odmeny kontrolórke mesta za 2. polrok 2011 vo výške 30 % z mesačného 

platu hlavnej kontrolórky za kaţdý mesiac v období od 1.7. 2011 do 31.12.2011 v 

zmysle § 18 c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších pred-

pisov a Poriadku odmeňovania mesta Nemšová. 
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Na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 21. marca 2012 poslanci prerokovávali 

nasledovné: 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 121 

1. správu o plnení úloh z uznesení MsZ, 

2. zápis č. 1/2012 zo zasadnutia sociálno-zdravotnej komisie konanej dňa 8. 2. 2012, 

3. zápis č. 2/2012 zo zasadnutia sociálno-zdravotnej komisie konanej dňa 29. 2. 2012, 

4. zápis č. 5/2012 zo schôdzky komisie kultúry, školstva a športu konanej 19. 3. 2012, 

5. uznesenie zo zasadnutia komisie ţivotného prostredia, výstavby, mestského a byto-

vého hospodárstva konanej dňa 20. 3. 2012. 

 

Schválili uznesením č. 122 

Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2012 RO č. 1 v zmysle predloţeného materiá-

lu:  

1. zvýšenie príjmovej časti rozpočtu mesta o čiastku 9 870 € a zvýšenie výdajovej 

časti rozpočtu mesta o čiastku 76 043 €, 

2. rozpočet je po zmene vyrovnaný, v príjmovej a výdavkovej časti je vo výške 

6 886 273 €. 

 

Neschválili uznesením č. 123 

VZN č. .../2012 o určení výšky dotácie na prevádzku na mzdy a na ţiaka základnej 

umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom 

na území mesta Nemšová i s predloţenými pripomienkami. 

 

Schválili uznesením č. 124 

VZN č.1/2012 mesta Nemšová o odpadoch. 

 

Stiahli z rokovania uznesením č. 125 

Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo medzi mestom Nemšová a GEO 3 Trenčín, s.r.o. 

s tým, ţe po prerokovaní v komisii ţivotného prostredia a výstavby a komisie finan-

čnej správy mestského majetku bude opätovne prerokovaný na neplánovanom zasad-

nutí Mestského zastupiteľstva. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 126 

Informáciu o stavbe „Prepojenie vodovodov Nemšová – Horné Srnie“ v predpokla-

danom objeme 116 930 € bez DPH, pričom v sume nie sú zahrnuté náklady na projek-

tovú dokumentáciu, právne sluţby, zameranie skutočného stavu, vyhotovenie prevádz-

kového poriadku, jednorazové náhrady za zriadenie vecného bremena a náklady na 

vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy. 

 

Stiahli z rokovania uznesením č. 127 

Návrh Zásad nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí. 

 

Schválili uznesením č. 128 

- Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Nemšová. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 129 

1. Predloţený materiál ohľadom udrţateľnosti a prevádzkovania projektu RCZ BRO   

v meste Nemšová počas monitorovacieho obdobia 5 rokov.  
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2. To, aby mesto Nemšová zaslalo na Ministerstvo ţivotného prostredia SR na schvále-

nie návrh zmluvy o prevádzke RCZ BRO v meste Nemšová uzatvorenej medzi mes-

tom Nemšová a VPS, m. p. o. Nemšová. 

3. To, aby mesto Nemšová vypísalo výberové konanie Verejnej súťaţe v zmysle zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení jeho noviel a doplnkov. 

 

Odporúčali uznesením č. 130 

Mestu Nemšová zaslať na Ministerstvo ţivotného prostredia SR na schválenie návrh 

zmluvy o prevádzke dopravného poriadku uzatvorenej medzi mestom Nemšová a VPS 

m.p.o. Nemšová, ktorej predmetom je pouţívanie kompaktného zametacieho stroja 

značky LADOG G 129/N 20 k- 2L a viacúčelového zariadenia na čistenie vysokotla-

kovou vodou na malom podvozku značky UNIMOG U 400 s cisternou MK – 4. 

 

Schválili uznesením č. 131 

Zmenu uznesenia číslo 35/B/1 zo dňa 28. 1. 2010 a mení výšku v časti financovania  

projektu „Spoloční bezpeční susedia“ nasledovne: Text: „financovanie projektu vo 

výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 42 855 € sa 

nahrádza textom: „financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených vý-

davkov na projekt, t. j. vo výške 6 374,22 €“. 

 

Schválili uznesením č. 132 

1. Doplnok č. 6 k Štatútu VPS, m.p.o. Nemšová.  

2. Doplnok č. 6 k Zriaďovacej listine VPS, m.p.o. Nemšová. 

3. Doplnok č. 7 k Štatútu VPS, m.p.o. Nemšová. 

4. Doplnok č. 7 k Zriaďovacej listine VPS, m.p.o. Nemšová s účinnosťou od 21.3.2012. 

 

Schválili uznesením č. 133 

1. Nebytovú budovu súp. č. 1536/2 na Ul. Podhorskej v Trenčianskej Závade a súvisiaci  

pozemok parc. KN-C č. 1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 168 m², obe ne-    

            hnuteľnosti vedené Správou katastra v Trenčíne  na LV 1 pre k.ú. Trenčianska Závada,   

           vlastník 1/1 mesto Nemšová ako prebytočný majetok mesta Nemšová.  

2. Spôsob naloţenia s majetkom: odpredaj formou obchodnej verejnej súťaţe. 

3. Súťaţné podmienky na obchodnú verejnú súťaţ: „Predaj nehnuteľností: Nebytová 

budova súp. č. 1536/2 na Ul. Podhorskej v Trenčianskej Závade a súvisiaci pozemok 

parc. KN-C č. 1 o výmere 1 168 m² za minimálnu navrhovanú cena 55 000 €.“ 

 

Stiahli z rokovania uznesením č. 134 

Obchodnú verejnú súťaţ na prenájom nebytových priestorov v budove s. č. 188 na Ul. 

Odbojárov Nemšová. 

 

Schválili uznesením č. 135 

Prenájom pozemkov za účelom realizácie cyklotrasy v Nemšovej: 

1. Časť pozemku KN-C p.č. 1984/16 ostatné plochy k.ú. Nemšová vo výmere 

14 441 m² - prenájom 8 985 m² vlastník Slovenský vodohospodársky podnik š.p. 

Banská Štiavnica. 

2. Časť pozemku KN-C p.č. 4668 ostatné plochy k.ú. Nemšová o výmere 4 420m² - 

prenájom 200 m². 

 

Zmluvy o nájme budú pred ich podpisom zo strany mesta Nemšová prerokované 

v komisii finančnej a správy mestského majetku.  
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Schválili uznesením č. 136 

Zámer prenajať časť pozemku KN-C p.č. 2494 k.ú. Nemšová vo výmere 2 m²  podľa § 

9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

ako prípad hodný osobitného zreteľa MAS Vršatec, o.z., sídlo: Obecný úrad Horná 

Súča 233 na dobu: do 31. 12. 2022 za cenu 1 € za celé obdobie platnosti nájomnej 

zmluvy. 

Odôvodnenie prenájmu  podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí: Verejnoprospešný záujem – MAS Vršatec, občianske zdruţenie umiestni na 

predmetnom pozemku informačnú tabuľu. Tabuľa bude obsahovať informácie o MAS 

Vršatec, ktorej je mesto Nemšová členom, ako aj údaje o meste Nemšová, vrátane za-

kresleného plánu mesta s jednotlivými ulicami, ako aj ďalšie informácie a zaujíma-

vosti o meste. 

 

Schválili uznesením č. 137 

1. Pozemky:   

a) parc. KN-C č. 23/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 197 m², LV 1, k.ú.    

    Nemšová, vlastníctvo 1/1 mesto Nemšová,   

b) parc. KN-C č. 23/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 753 m², LV 1, k.ú.   

    Nemšová, vlastníctvo 1/1 mesto Nemšová, ako prebytočný majetok mesta    

Nemšová. 

2.  Spôsob naloţenia s majetkom:   
predaj podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona o majetku obcí za cenu podľa znaleckého po-  

sudku, t. j. 25 €/m², celková suma:  23 750 €, a to SR - Krajskému riaditeľstvu Poli-

cajného zboru v Trenčíne, Jilemnického 1, 911 01 Trenčín. 

 

Uznesením č. 138 

A. Schválili:  

1. Pozemky: 

a) KN-E č. 1240/1 ostatné plochy o výmere 541 m², LV 458, k.ú. Tren-

čianska Závada, vlastníctvo 1/1 mesto Nemšová, 

b) KN-E č. 1240/2 ostatné plochy o výmere 790 m², LV 458, k.ú. Tren-

čianska Závada, vlastníctvo 1/1 mesto Nemšová, ako prebytočný 

majetok mesta Nemšová. 

2. Spôsob naloţenia s majetkom:  

                        priamy predaj podľa § 9a ods. 1 písm. c/ zákona o majetku obcí za cenu mini- 

                        málnu podľa znaleckého posudku. 

B. Uloţili: 

1. Prednostke Mestského úradu zabezpečiť všetky potrebné náleţitosti súvisiace 

s priamym predajom, najmä : 

a) zabezpečiť znalecký posudok na pozemky parc. KN-E č. 1240/1 ostat-

né plochy o výmere 541 m², LV 458, k.ú. Trenčianska Závada a KN-E 

č. 1240/2 ostatné plochy o výmere 790 m², LV 458, k.ú. Trenčianska 

Závada, 

b) zabezpečiť vyhlásenie zámeru na odpredaj tohto pozemku, vrátane 

vyhodnotenia návrhov primátorom mesta stanovenou komisiou, 

c) predloţiť na nasledujúce rokovanie Mestského zastupiteľstva materiál o 

vyhodnotení predloţených návrhov a o odpredaji úspešnému navrhova-

teľovi. Súťaţ bude vyhlásená s navrhnutou cenou. 
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Schválili uznesením č. 139 

V súlade s Článkom 12 a Článkom 13 ods. 1 písm. u) Zásad hospodárenia a nakla-

dania s majetkom mesta Nemšová zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena 

v prospech spoločnosti Západoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Čulenova 6, 

816 47 Bratislava,  IČO: 36361518,  na uloţenie inţinierskych sietí na nasledovných 

pozemkoch vo vlastníctve mesta Nemšová: 

a) parc. KN-C  č.  522 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 2 412 m², poze-

mok vedený na  liste vlastníctva (LV) 853,  k. ú. Trenčianska Závada, obec 

Nemšová, okres Trenčín, list vlastníctva vedený Správou katastra v Trenčíne 

pre katastrálne územie Trenčianska Závada, 

b) parc. KN-C č. 1059 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 2 002 m², poze-

mok vedený na  liste vlastníctva (LV)  853,  k. ú. Trenčianska Závada, obec 

Nemšová, okres Trenčín, list vlastníctva vedený Správou katastra v Trenčíne 

pre katastrálne územie Trenčianska Závada. 

Vecné bremeno sa zriaďuje pre rekonštrukciu elektrickej distribučnej siete a násled-

ného pripojenia nových odberných miest v Nemšovej – Trenčianska Závada, časť Laţ-

teky podľa projektu: Demontáţ vzdušného vedenia NN a Rozšírenie siete NN. 

Dĺţka inţinierskych sietí bude stanovená po ich uloţení, zameraní a vypracovaní geo-

metrického plánu skutočného stavu. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 140 

Informácie o:  

a) zmene zmluvných podmienok so spoločnosťou T Print, s.r.o. – bezdrôtový 

internet, 

b) prenájme kúpaliska so spoločnosťou VI-JA, s.r.o., 

c) aktuálnej situácii s budovou kaštieľa v Kľúčovom, 

d) zmene organizácie MsÚ od 1. 4. 2012. 

 

Schválili uznesením č. 141 

Nasledovné cenníky mesta Nemšová s účinnosťou od 1. 4. 2012: 

1. cenník o platených sluţbách spojených s pouţívaním mestského rozhlasu, 

2. cenník za prenájom sály v Kultúrnom centre Nemšová, 

3. cenník za prenájom vinárne a zasadačky v Kultúrnom centre Nemšová, 

4. cenník za prenájom vestibulu v Kultúrnom centre Nemšová, 

5. cenník za obsluhu ozvučovacieho zariadenia Kultúrne centrum Nemšová, 

6. cenník za prenájom KS Ľuborča – sála a inventár, 

7. cenník za prenájom KS Trenčianska Závada -  sála a inventár, 

8. cenník za prenájom plochy v mestskom časopise, 

9. cenník za prenájom plochy v skrinkách úradných oznamov. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 142 

1. Správu o výsledku kontroly implementácie programového rozpočtovania  

v rozpočtovom procese miest a obcí v meste Nemšová, ktorá bola vypracovaná 

na základe kontroly NKÚ SR v meste Nemšová v dňoch 19. 9. 2011 – 21. 11. 

2011. 

2. Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ expozitúra 

Trenčín podľa protokolu zo dňa 21. 11. 2011. 
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Uznesenia z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej zo dňa 25. apríla 2012: 

 

Poslanci uznesením č. 143:  

a) Schválili – prevzatie zmluvných záväzkov mesta Nemšová zo Zmluvy o dielo zo dňa 

7. 10. 2008 uzatvorenej so spoločnosťou GEO 3 Trenčín, spoločnosťou RVS VV, pod-

písaním Dodatku č. 2 k tejto zmluve v navrhovanom znení. 

b) Odporučili primátorovi mesta – ako zástupcovi mesta Nemšová – spoločníka spo-

ločnosti RVS VV, na základe súhlasu valného zhromaţdenia spoločnosti,  podpísať 

prevzatie zmluvných záväzkov všetkých spoločníkov, (to znamená obcí a mesta) na 

spoločnosť RVS VV, týkajúce sa projektových a geodetických prác zo Zmlúv o dielo 

(akcia „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára–Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“). 

 

Schválili uznesením č. 144 

VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka Základnej ume-

leckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na 

území mesta Nemšová so zapracovaním zmeny v článku 3 ods. 7 nasledovne: 

 
Kategória škôl a školských zariadení  Dotácia na mzdy a pre-

vádzku na ţiaka v eurách 

Základná umelecká škola 

 individuálna forma vyučovania – 280 ţiakov 

 skupinová forma vyučovania – 327 ţiakov  

spolu 607 ţiakov 

 

552,21 

339,76 

Materská škola 

Ul. Odbojárov Nemšová – 182 detí 

1526,04 

Školský klub detí  

pri ZŠ Ul. Janka Palu Nemšová – 66 ţiakov 

338,71 

Školský klub detí pri Spojenej katolíckej škole Nemšová – 62 ţiakov 486 

Školské stredisko záujmovej činnosti  

pri Spojenej katolíckej škole Nemšová – 262 ţiakov 

118,74 

Školské stredisko záujmovej činnosti pri Základnej škole Janka Palu 

Nemšová – 202 ţiakov 

118,74 

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Ul. Janka Palu Nemšová – 

počet potenciálnych stravníkov – 288 (ZŠ) + 270 (SKŠ) 

82,30 

Centrum voľného času – Súkromné CVČ NTS – 794 ţiakov 118,74 

 

Schválili uznesením č. 145 

Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2012 – RO č. 2 v zmysle predloţeného mate-

riálu: 

a) zníţenie príjmovej časti rozpočtu mesta o čiastku 415 059 € a zníţenie výda-

jovej časti rozpočtu mesta o čiastku 531 059 €. V rámci príjmovej časti rozpoč-

tu sa do rozpočtu zahrňuje úver na kapitálové výdaje a projekty EÚ vo výške 

208 172 € a kontokorentný úver vo výške 116 000 €. Celkové príjmy sa roz-

počtujú vo výške 6 355 214 €. 

b) Rozpočet je po zmene prebytkový. Výška prebytku predstavuje výšku konto-

korentného úveru k beţnému účtu, t.j. čiastku 116 000 €. 

 

Schválili uznesením č. 146 

Doplnok č. 4 k Poriadku odmeňovania mesta Nemšová v časti IV. Odmeny osobám 

podieľajúcim sa na zabezpečovaní chodu samosprávy a potrieb mesta, ods. 3. Odmena 

za vedenie Kroniky mesta – poverenej osobe je vo výške 1000 €/rok (odmena sa začne 

vyplácať za spracovanie roku 2011). 
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Uznesením č. 147: 

1. Schválili – Vyhlásenie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej:  

„Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej v súvislosti so ţiadosťou mesta Nemšová o pre-

chod vlastníckeho práva k pozemkom z majetku štátu do majetku mesta: 

a) parc. KN-E č. 300 zastavané plochy a nádvoria o výmere 392 m² 

b) parc. KN-E č. 301 záhrady o výmere 114 m² 

c) parc. KN-E č. 302/1 záhrady o výmere 310 m² 

d) parc. KN-E č. 302/2 záhrady o výmere 24 m² 

e) parc. KN-E č. 302/3 záhrady o výmere 232 m². 

Všetky pozemky vlastníctvo SR – Slovenský pozemkový fond, LV 1540, k.ú. Nem-

šová vyhlasuje, ţe: 

1) mesto Nemšová uţíva pozemky parc. KN-C č. 301,302/1, 302/2 a 302/3 ako 

pozemky pod stavbou Domu sluţieb súp. č. 167 v Nemšovej, a to od roku 

1968, kedy Dom sluţieb bol postavený a daný do uţívania. Stavba Domu slu-

ţieb je vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová. 

2) V súlade s platnou legislatívou, najmä zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníc-

tve, o tomto majetku (o Dome sluţieb, súpis. č. 167), mesto účtuje a vedie ho 

v evidencii majetku. 

3) Mesto Nemšová uţíva pozemky parc. KN-C č. 300,301 a 302/1 ako verejné 

priestranstvo a ako verejnú komunikáciu (časť chodníka a časť komunikácie 

a časť verejného parkoviska). 

4) Predmetný Dom sluţieb a predmetné verejné miestne komunikácie boli posta-

vené pred rokom 1991. Mesto Nemšová ich riadne uţíva a opravuje.“ 

 

2. Súhlasili – so zaslaním ţiadosti Slovenskému pozemkovému fondu SR na majetko-

voprávne vyporiadanie pozemkov pod Domom sluţieb, súpis. č. 167 v Nemšovej 

(prechod vlastníctva z majetku SR do majetku mesta). 

 

Uznesením č. 148 Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej: 

a) Zobralo na vedomie – informáciu o zámere mesta Nemšová rozšíriť pohrebisko 

v Nemšovej – mestská časť Kľúčové, z dôvodu zabezpečenia nových hrobových 

miest v tejto mestskej časti. 

b) Odporučilo – primátorovi mesta rokovať so Slovenským pozemkovým fondom SR 

o bezodplatnom vyporiadaní pozemkov pre pohrebisko v Nemšovej – Kľúčovom z dô-

vodu, ţe ide o verejno-prospešnú stavbu. 

c) Uloţilo – prednostke Mestského úradu v Nemšovej, aby na najbliţšie rokovanie 

Mestského zastupiteľstva predloţila analýzu hrobových miest v Nemšovej, vrátane 

mestských častí, najmä: 

 zmapovať kapacitu disponibilných voľných hrobových miest na miestnych 

pohrebiskách v Nemšovej, Ľuborči, Kľúčovom a Trenčianskej Závade, 

 zistiť časový horizont zaplnenia pohrebísk, 

 moţnosť rozšírenia pohrebísk, 

 spracovať projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie na rozšírenie  

    cintorína v mestskej časti Kľúčové. 

 

Uznesením č. 149 

A. Schválili: 

1. pozemok parc. KN-C č. 1929 trvalé trávne porasty o výmere 981 m², LV 

2106, k.ú. Ľuborča, vlastníctvo 1/1 mesto Nemšová ako prebytočný majetok 

mesta Nemšová, 
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2. spôsob naloţenia s majetkom: priamy predaj podľa § 9a ods. 1 

písm.c/zákona o majetku obcí za cenu minimálne 1 500 € za celý pozemok 

(t.j. cca 1,529 €/1 m²).  

Podmienky odpredaja:  

a) kupujúci, okrem kúpnej ceny, uhradí cenu znaleckého posudku na sta-

novenie hodnoty parc. KN-C č. 1929, k.ú. Ľuborča, ktorá činí 144 €, 

b) kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností vo výške 66 €, 

c) úhrada kúpnej ceny a príslušných poplatkov pri podpise kúpnej 

zmluvy. 

 

B. Uloţili: 

Prednostke Mestského úradu zabezpečiť všetky potrebné náleţitosti súvisiace s pria-

mym predajom, najmä: 

a) zabezpečiť vyhlásenie zámeru na odpredaj tohto pozemku, vrátane vyhodno-

tenia návrhov primátorom mesta stanovenou komisiou, 

b)  predloţiť na nasledujúce Mestské zastupiteľstvo materiál o vyhodnotení 

predloţených návrhov na odpredaj pozemku. 

 

Schválili uznesením č. 150 

1. Prenájom nehnuteľností v areáli letného kúpaliska: 

a) budova kúpaliska, súpis. č. 93 v Nemšovej, postavená na pozemku KN-C č. 

1898/4, k.ú. Nemšová, ktorého súčasťou sú: kaviareň, nebytové priestory, skla-

dy, zariadenia slúţiace pre kúpalisko a kotolňu, hygienické zariadenia, 

b) kotolňa bez súpis. čísla, postavená na pozemku parc. KN-C č. 1898/25, 

c) bazén, postavený na pozemku parc. KN-C č. 1898/3, 

d) detský bazén, postavený na pozemku parc. KN-C č. 1898/25, 

e) pozemok parc.  KN-C č. 1898/3 ostatné plochy o výmere 874 m², 

f) pozemok parc. KN-C č. 1898/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m², 

g) pozemok parc. KN-C č.1898/23 ostatné plochy o výmere 602 m², 

h) pozemok parc. KN-C č. 1898/25 ostatné plochy o výmere 7 939 m², 

i) pozemok parc. KN-C č. 1898/235 zastavané plochy o výmere 105 m², 

j) pozemok parc. KN-C č. 1898/236 ostatné plochy o výmere 177 m², 

k) pozemok parc. KN-C č. 1898/237 ostatné plochy o výmere 62 m², 

l) ostatné drobné stavby, nachádzajúce sa v areáli kúpaliska vymedzenom 

pozemkami uvedenými pod bodom e) aţ f), všetky nehnuteľnosti vedené 

Správou katastra v Trenčíne na LV 1 pre k.ú. Nemšová, vlastník 1/1 mesto 

Nemšová formou obchodnej verejnej súťaţe. 

2. Súťaţné podmienky na obchodnú verejnú súťaţ: „Prenájom a prevádzkovanie 

letného kúpaliska v Nemšovej“. 

 

Uznesením č. 151 poslanci 

A. Zobrali na vedomie  

1. Ţiadosť Michala Vavruša, Druţstevná 21 v Nemšovej, o majetkovoprávne vy-

poriadanie budovy súpis. č. 1251 na Trenčianskej ulici v Nemšovej, postavenej 

na pozemku parc. KN-C č. 4/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m², 

k.ú. Kľúčové, obe nehnuteľnosti vedené Správou katastra v Trenčíne na LV 1 

pre k.ú. Kľúčové, vlastníctvo 1/1 mesto Nemšová. 

2. Informáciu o znaleckom posudku č. 4/2012 vo veci reálnej deľby priestorov, 

usporiadania spoluvlastníctva a výpočet spoluvlastníckych podielov na spoloč-
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ných častiach a spoločných zariadeniach budovy súpis. č. 1251 v Nemšovej – 

Kľúčovom pre účel zápisu do katastra nehnuteľností. 

 

B. Súhlasili 

1. S rozdelením budovy súpis. č. 1251 v Nemšovej - Kľúčovom v zmysle Znalec-

kého posudku č. 4/2012, ktorý vypracovala Ing. Šárka Kurucová, znalec v od-

bore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, 

ev. č. znalca 911939, na dva nebytové priestory, a to na:  

Priestor  č. 1 (poţiarna zbrojnica s garáţami) o veľkosti  podlahovej plo-

chy 176,95 m², ktorý sa nachádza na prízemí objektu, prístupný predným vstu-

pom a vjazdmi z jednotlivých garáţí, k priestoru prináleţia priestory: zádverie, 

sklad náradia, WC, kotolňa, zasadačka a garáţe č. 1, 2 a 3, kde garáţ č. 1 je 

v prístavbe domu.   

Priestor  č. 2 (prístavba a nadstavba objektu) o veľkosti podlahovej plochy 

215,25 m², ktorý sa nachádza na prízemí (v rámci prístavby) a na poschodí (v 

rámci nadstavby), prístavbu tvorí schodisko a skladový priestor, nadstavbu tvo-

rí schodisko, miestnosť upratovania, WC muţi, WC ţeny, hala, chodba, kúpeľ-

ňa, 2x kancelária, hostinec, kuchynka.  

Popis súčastí nebytových priestorov: vnútorné vybavenie, a to vodovodné, 

kanalizačné, elektrické a telefónne.   

Popis spoločných častí objektu: spoločné časti sú nevyhnutné pre jeho pod-

statu a bezpečnosť a sú určené na spoločné uţívanie. Sú to základy, strecha, 

obvodové múry, priečelia, vchody, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a 

nosné zvislé konštrukcie.  

Popis spoločných zariadení objektu: bleskozvod, teplonosné, vodovodné, 

kanalizačné, elektrické, telefónne, plynové prípojky, a to aj v prípade, ţe sú 

umiestnené mimo objektu a slúţia výlučne tomuto účelu. 

 

C. Schválili 

Nasledovné majetkovoprávne vyporiadanie budovy súpis. č. 1251 v Nemšovej – Kľú-

čovom: 

1. Priestor č. 1 (poţiarna zbrojnica s garáţami) na I. nadzemnom podlaţí 

o podlahovej ploche 176,95 m² (veľkosť podielu 17695/39220-itín)  ... 

zápis do katastra nehnuteľností v prospech: mesto Nemšová, so sídlom 

Mestský úrad, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO 00 311 812. 

2. Priestor č. 2 (prístavba a nadstavba objektu na I. nadzemnom podlaţí 

a II. nadzemnom podlaţí o podlahovej ploche 215,25 m² (veľkosť po-

dielu 21525/39220-itín) ...zápis do katastra nehnuteľností v prospech: 

Michal Vavruš VaV, so sídlom Druţstevná 21, 91441 Nemšová, IČO 

33 190 488. 

Uvedené majetkovoprávne vyporiadanie je v súlade s dohodou zmluvných strán z roku 

2001 a je v súlade so Znaleckým posudkom č. 4/2012 vypracovaným znalcom Ing. 

Šárkou Kurucovou na reálnu deľbu priestorov a usporiadanie vlastníckych vzťahov 

v budove súpis. č. 1251. 

Podmienky majetkovoprávneho vyporiadania: 

a) predmetom majetkovoprávneho vyporiadania nie je pozemok parc. KN-C č. 

4/2, na ktorom je budova súpis. č. 1251 v Nemšovej – Kľúčovom postavená, 

b) prípadné opravy na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu budú 

obaja spoluvlastníci hradiť v pomere veľkosti spoluvlastníckych podielov, 
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c) poplatky súvisiace s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, prípadne iné 

súvisiace poplatky, budú hradiť obe strany rovnakým dielom, 

d)  predkupné právo spoluvlastníckeho podielu: v zmysle platnej legislatívy.  

 

Na 14. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nemšovej dňa 16. mája 2012 sa prerokovávalo 

nasledovné: 

 

Poslanci zobrali na vedomie uznesením č. 152 

Správu o plnení úloh z uznesení Mestského zastupiteľstva. 

 

Poverili uznesením č. 153 

Ing. Nadeţdu Papiernikovú, hlavnú kontrolórku mesta Nemšová, s vykonaním kontro-

ly vyplácania príspevku za triednictvo pedagogickým zamestnancom v súlade s § 13 b 

zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Dôvodom vykonania následnej finan-

čnej kontroly je preverenie sťaţnosti Mgr. Art. Stanislava Mokrého, zaevidovanej pod 

číslom S 3 17. 4. 2012. 

 

Schválili uznesením č. 154 

VZN č. 3/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za 

sociálne sluţby v zriaďovacej pôsobnosti mesta Nemšová. 

 

Schválili uznesením č. 155 

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí. 

 

Schválili uznesením č. 156 

Štatút Centra sociálnych sluţieb Nemšová s účinnosťou od 1.6.2012 v zmysle predlo-

ţeného materiálu. 

 

Schválili uznesením č. 157 

VZN č. 4/2012 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšová. 

 

Schválili uznesením č. 158 

VZN č. 5/2012 o spôsobe rozhodovania o opravnom poriadku (odvolaní) proti rozhod-

nutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych činností. 

 

Schválili uznesením č. 159 

- neuplatnenie predkupného práva mesta Nemšová so sídlom Janka Palu 2/3, 91441 

Nemšová, IČO 0031812 k pozemku parc. KN.C č. 603/21 orná pôda o výmere            

5 041 m², k.ú. Nemšová, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti VALTSLOV s.r.o., SNP 

1/1, 01851 Nová Dubnica, IČO 34096329, a na ktorý má mesto Nemšová na základe 

článku III. ods. 5 a 6 Kúpnej zmluvy a Dohody o predkupnom práve (pozemok) uza-

tvorenej medzi mestom Nemšová a spoločnosťou VALTSLOV, s.r.o., SNP 1/1, 01851 

Nová Dubnica dňa 20.12.2007 predkupné právo. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 160 

Súhrnnú správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovacej 

pôsobnosti mesta a správy jednotlivých škôl a školských zariadení za rok 2011. 
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Neschválili uznesením č. 161 

- Časť pozemku parc. KN-C č. 2490/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej vý-

mere 5 601 m², k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, vlastníctvo v 1/1-ine 

mesta Nemšová, pozemok vedený Správou katastra v Trenčíne na LV 1 pre k.ú. Nem-

šová ako prebytočný majetok mesta priamym predajom podľa § 9a os. 1 písm. 

c/zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Stiahli z rokovania uznesenie č. 162 

Odpredaj časti pozemku parc. KN-C č. 139/24 záhrady o výmere 308 m², k.ú. Ľuborča 

s tým, ţe ţiadateľ Ing. Vanko má moţnosť opätovne po 1 roku predloţiť svoju ţiadosť 

na prerokovanie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 163  

Analýzu hrobových miest v Nemšovej, vrátane mestskej časti Ľuborča, Kľúčové 

a Trenčianska Závada, pričom odporučili primátorovi mesta Nemšová, aby v súlade 

s § 15 zákona NR SR č, 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v súlade s predloţenou infor-

matívnou správou o súčasnom stave v oblasti zabezpečenia hrobových miest v Nem-

šovej, vrátane mestských častí Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada podnikol 

potrebné kroky k zabezpečeniu potrebného počtu hrobových miest v mestskej čas-

ti Ľuborča a Kľúčové. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 164 

Informáciu predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funk-

cionárov mesta Nemšová v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

Poslanci Mestského zastupiteľstva sa zišli dňa 20. júna 2012 na svojom 15. zasadnutí 

a prijali nasledovné uznesenia: 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 165 

Správu o plnení úloh z uznesení MsZ. 

 

Schválili uznesením č. 166 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 2. polrok 2012. 

 

Uznesením č. 167  

A. Schválili 

- Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2011 s tým, ţe súhlasili s celoročným hos-

podárením bez výhrad. 

- Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Nemšová za rok 2011 vo výš-ke – 

183 184,22 € s tým, ţe strata bude vykrytá v plnej výške z finančných operácií, 

- hospodársky výsledok mesta Nemšová za rok 2011 vo výške +1 886 547,78 €. 

 

B. Zobrali na vedomie 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Nemšová k záverečnému účtu mesta 

Nemšová za rok 2011 tak, ako bolo predloţené na rokovanie. 

2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Nem-

šová za obdobie od 1. 1. 2011 tak, ako bola predloţená na rokovanie. 
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Schválili uznesením č. 168 

1. Záverečný účet VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2011 s tým, ţe súhlasili s celoročným 

hospodárením bez výhrad. 

2. Výsledok hospodárenia VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2011 - stratu vo výške 

11 313,11€ vyporiadať podľa Zákona o rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z.z. §25 

z rezervného fondu VPS, v roku 2012 vo výške fondu 4 046,65 € a zostatok vykryť 

v nasledujúcich obdobiach.  

 

Schválili uznesením č. 169 

VZN č. 6/2012 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na 

trhových miestach na území mesta Nemšová. 

 

Menovali uznesením č. 170 

Kronikára mesta Nemšová Mgr. Zuzanu Haliakovú, bytom Ul. Janka Palu 22/43, 

Nemšová. 

 

Schválili uznesením č. 171 

V súlade s Článkom 11 ods.1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Nemšová (VZN Nemšová č. 4/2012) zriadenie časovo neobmedzeného vecného 

bremena v prospech spoločnosti Crazy Fly, s.r.o., M. R. Štefánika 19, 911 01 

Trenčín, IČO 36 3378 421, na uloţenie inţinierskych sietí na pozemku parc.  

KN-C č. 3802 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 908 m², k.ú. Nemšová, 

LV 1, vlastníctvo v 1/1-ine mesto Nemšová. Vecné bremeno sa zriaďuje pre 

stavbu „Sídlo firmy Crazy Fly, s.r.o. – Administratívna budova s výrobnou 

halou“. 

Vecné bremeno spočíva:  

a) zriadenie a uloţenie prípojky splaškovej kanalizácie, 

b) zriadenie a uloţenie prípojky na oznamovacie káble vedené zemou, 

c) uţívanie, prevádzkovanie, údrţba, opravy, konštrukcie a modernizácia pred-

metných inţinierskych sietí. 

 

Podmienky zriadenia vecného bremena: 

a) vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, 

b) vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu, znalecký posudok na ur-

čenie jej hodnoty uhradí budúci oprávnený z vecného bremena (ţiadateľ), 

c) odplatu za vecné bremeno uhradí budúci oprávnený z vecného bremena pri 

podpise zmluvy o zriadení vecného bremena, 

d) porealizačné zameranie vrátane vyhotovenia príslušného geometrického plánu 

dá vyhotoviť a uhradí budúci oprávnený z vecného bremena, 

e) poplatok 66 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí budúci opráv-

nený z vecného bremena. 

 

Schválili uznesením č. 172 

1. V zmysle Článku 12, ods. 5, písm. b/VZN č. 4/2012 Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Nemšová pozemok parc. KN-C č. 115/2 zastavené 

plochy a nádvoria o výmere 198 m², pozemok vedený Správou katastra v Trenčíne 

na LV 1 pre k.ú. Nemšová, vlastník 1/1 mesto Nemšová ako prebytočný majetok 

mesta Nemšová. 

2. Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 115/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere       

198 m², LV 1, k.ú. Nemšová. 
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Schválili uznesením č. 173  

Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 1929 trvalé trávne porasty o výmere 981 

m², pozemok vedený Správou katastra v Trenčíne na LV č. 2106 pre k.ú. Ľuborča, 

vlastník 1/1 mesto Nemšová, do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov Ing. 

Petra Dobeša a Zuzany Dobešovej, obaja bytom J. Lacu 1538/23, 914 41 Nem-

šová. Cena za odpredávaný pozemok parc. KN-C č. 1929 trvalé trávne porasty 

o výmere 981 m² je vo výške 1 510 €, slovom: jedentisíc päťstodesať eur 

(1,53925 €/m²). Takto stanovená cena je v súlade so Zásadami hospodárenia a na-

kladania s majetkom mesta Nemšová, znaleckým posudkom a ponúknutou sumou 

kupujúcimi po vyhlásení Zámeru o odpredaj uvedeného pozemku podľa §9a ods. 1 

písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Schválili uznesením č. 174 

Odpredaj pozemkov 

a) parc. KN-E č. 1240/1 ostatné plochy o výmere 541 m², 

b) parc. KN-E č. 1240/2 ostatné plochy o výmere 790 m², 

oba pozemky vedené Správou katastra v Trenčíne na LV č. 458 pre k.ú. Trenčianska Závada, 

vlastník 1/1 mesto Nemšová, do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov Zdenko Gajdo-

šík a Anna Gajdošíková, obaja bytom Podhorská 1514/46, 914 41 Nemšová – Trenčian-

ska Závada. Cena za odpredávané pozemky parc. KN-E č. 1240/1 ostatné plochy o výmere 

541 m² a parc. KN-E č. 1240/2 ostatné plochy o výmere 790 m² je spolu vo výške 6 414 €, 

slovom šesťtisíc štyristoštrnásť eur (4,81893 €/m²). Takto stanovená cena je v súlade so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšová, znaleckým posudkom a po-

núknutou sumou kupujúcimi po vyhlásení Zámeru odpredaja uvedených pozemkov podľa §9a 

ods. písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Schválili uznesením č. 175 

a) V zmysle Článku 12, ods. 5, písm. b/VZN č.4/2012 Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Nemšová pozemok parc. KN-C č. 293/2 trvalé trávne porasty 

o výmere 40 m², pozemok vedený Správou katastra v Trenčíne na LV č. 1 pre k.ú. 

Ľuborča, vlastník 1/1 mesto Nemšová ako prebytočný majetok mesta Nemšová. 

b) Odpredaj pozemku 

parc. KN-C č. 293/2 trvalé trávne porasty o výmere 40 m², pozemok vedený Správou 

katastra v Trenčíne na LV č. 1 pre k.ú. Ľuborča, vlastník 1/1 mesto Nemšová, do vý-

lučného vlastníctva Kateřiny Krutinovej, okruţná 292/15,018 41 Dubnica nad Váhom. 

Dohodnutá kúpna cena za odpredávaný pozemok parc. KN-C č. 293/2 trvalé trávne 

porasty o výmere 40 m² je 27 €/ m², čo pri výmere odpredávaného pozemku 40 m² 

prestavuje kúpnu cenu vo výške 1 080 €, slovom: jedentisíc osemdesiat eur. 

 

Schválili uznesením č. 176 

1. Prijatie kontokorentného úveru vo výške 116 000 € Všeobecnej úverovej 

banky a.s., Mlynské nivy č.1, 829 90 Bratislava 25. 

Spôsob ručenia: blankozmenka 

2. Prijatie strednodobého úveru na úhradu faktúr za kapitálové výdaje realizované 

v roku 2011 spoločnosťou Cesty Nitra a.s. v rámci realizácie inţinierskych sie-

tí IBV Vlárska vo výške 208 172 € od Slovenskej sporiteľne a.s., Tomášikova 

48, Bratislava. 

Spôsob ručenia: blankozmenka. 
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Schválili uznesením č. 177 

Dodatok č. 1 k Cenníkom mesta Nemšová nasledovne: 

Cenník za prenájom sály v Kultúrnom centre Nemšová:  

sadzba 240 €/deň – stuţková, svadba, pod. podujatia sa týmto Dodatkom č. 1 mení 

nasledovne: 

 170 €/deň – stuţková, svadba, pod. podujatia v období od 1. 5. – 31. 8.   

                    príslušného kalendárneho roka, 

 240  €/deň – stuţková, svadba, pod. podujatia v období od 1. 1. – 30. 4. 

a od  1. 9 - 31. 12. príslušného kalendárneho roka. 

  Ostatné sadzby ostávajú v pôvodnej výške. Účinnosť od 1. 7. 2012. 

 

Schválili uznesením č. 178 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-

skorších predpisov a v súlade  s § 3 ods. 1 a ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov, plat primátorovi mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 Zákona č. 253/1994 Z.z. 

v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,34-násobok, a zároveň sa 

schvaľuje, čo vo finančnom vyjadrení znamená zvýšenie takto upraveného platu na 

1,663-násobok v súlade s §4 ods. 2 citovaného zákona, ponechanie platu na úrovni ro-

ku 2011, t.j. 3 060 € mesačne s účinnosťou od 1.1.2012. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 179  

Ţiadosť Domova sociálnych sluţieb Čistá duša v Trenčíne o spoluprácu na vytvorenie 

„Zriadenia pre seniorov s ambulantnou formou pobytu v meste Nemšová“, ktorá bude 

predmetom rokovania neplánovaného Mestského zastupiteľstva dňa 22. 6. 2012. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 180 

a) Závery z upozornenia prokurátora zo dňa 19. 4. 2012, č.j. Pd 90/12-3 na porušenie 

ustanovenia §42 ods.2 Zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise 

vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov, §9, 

§9a zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle 

prijatých opatrení, 

b) závery z upozornenia prokurátora zo dňa 19. 4. 2012, č.j. Pd 90/12-3 na porušenie 

ustanovenia §12 ods.7, §18a ods.3 Zákona o obecnom zriadení podľa §28 ods.2 písm. 

g) zákona o prokuratúre, o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra v zmysle 

prijatých opatrení, 

c) závery z upozornenia prokurátora zo dňa 19. 4. 012, č.j. Pd 91/12-3 na porušenie usta-

novenia §2, §3 ods.1, §11 ods.1 písm.a) - f),§12 ods.2 písm. b) zákona č. 178/98 Z.z. 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach a po-

dľa §28 ods.2 písm. g) zákona o prokuratúre v zmysle prijatých opatrení. 

 

Na mimoriadnom 16. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nemšovej dňa 22. júna 2012 

zúčastnení poslanci zobrali na vedomie: 

 

Uznesením č. 181: 

Výsledky obchodnej verejnej súťaţe „Prenájom a prevádzkovanie letného kúpaliska 

v Nemšovej“, a informáciu, ţe: 
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a) súťaţe sa zúčastnil jeden navrhovateľ, a to spoločnosť KANTA s.r.o., Vaj-

norská 52, 831 04 Bratislava, 

b) táto spoločnosť súhlasí s podmienkami nájmu vyhlásenými v súťaţných pod-

mienkach tejto obchodnej verejnej súťaţe, najmä s podmienkou investovať do 

letného kúpaliska nasledovné finančné prostriedky: 

 

investičná akcia v období výška investícií 

Rekonštrukcia strechy 2013 - 2014 50 000 eur 

Rekonštrukcia bazéna 2012 - 2013 30 000 eur 

Vybudovanie solárneho systému 2012 50 000 eur 

Vybudovanie detského ihriska v areáli kúpaliska 2013 13 000 eur 

Vybudovanie nového oplotenia 2013 10 000 eur 

                     Spolu: 153 000 eur 

 

schvaľuje 

1) úhradu investícií doterajšieho nájomcu za práce v zmysle znaleckého posudku č. 

34/2012 vypracovaného Ing. Jozefom Prekopom, Západná 12,911 08 Trenčín vo výš-

ke investícií vykonaných doterajším nájomcom na predmete nájmu (kúpalisko v Nem-

šovej) v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 23.1.2009 a Dodatku č. 1 

k Zmluve v celkovej výške 65 216,48 € vrátane DPH. Úhrada uvedených investícií sa 

uskutoční za podmienky, ţe s doterajším nájomcom bude ukončený celý nájomný 

vzťah ku dňu 30. 6. 2012 a zároveň, ţe si mesto Nemšová započíta pohľadávky voči 

doterajšiemu nájomcovi v celkovej výške 15 216,48 € v nasledovnej skladbe: 

 

Nájomné: rok 2009:           3 663 € 

       rok 2010, 2011: 7 992 € 

                 rok 2012:           1 998 € 

 

  Pohľadávky: 

  Poplatok za vývoz komunálneho odpadu rok 2009:    23,42 € 

  Poplatok za vývoz komunálneho odpadu rok 2010:    70,08 €                       

  Poplatok za vývoz komunálneho odpadu rok 2011:   35,04 €   

  Nevyúčtovaná dotácia za plyn:              235,24 € 

  Poškodenie kobercov z titulu vytopenia Klubu dôchodcov 

  A úhrada faktúry č. 2011056 (184,80 €) spolu:         1 200,70 € 

 

2) Prenájom nehnuteľností: 

a) budova Kúpaliska supis. č. 93 v Nemšovej, postavená na pozemku KN-C č. 

1898/4, k.ú. Nemšová, ktorej súčasťou sú: kaviareň, nebytové priestory, skla-

dy, zariadenia slúţiace pre kúpalisko a kotolňu, hygienické zariadenia, 

b) kotolňa, bez súpis. čísla, postavená na pozemku parc. KN-C č. 1898/25, 

c) bazén, postavený na pozemku parc. KN-C č. 1898/3, 

d) detský bazén, postavený na pozemku parc. KN-C č. 1898/25, 

e) pozemok parc.  KN-C č. 1898/3 ostatné plochy o výmere 874 m², 

f) pozemok parc. KN-C č. 1898/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m², 

g) pozemok parc. KN-C č.1898/23 ostatné plochy o výmere 602 m², 

h) pozemok parc. KN-C č. 1898/25 ostatné plochy o výmere 7 939 m², 

i) pozemok parc. KN-C č. 1898/235 zastavané plochy o výmere 105 m², 

j) pozemok parc. KN-C č. 1898/236 ostatné plochy o výmere 177 m², 
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k) pozemok parc. KN-C č. 1898/237 ostatné plochy o výmere 62 m², 

l) ostatné drobné stavby, nachádzajúce sa v areáli kúpaliska vymedzenom po-

zemkami uvedenými pod bodom e) aţ f), všetky nehnuteľnosti vedené Správou 

katastra v Trenčíne na LV 1 pre k.ú. Nemšová, vlastník 1/1 mesto Nemšová, 

a to spoločnosti KANTA s.r.o., Vajnorská 52, 831 04 Bratislava. 

3) Podmienky nájmu tak, ako sú uvedené v návrhu nájomnej zmluvy, ktorá tvorí sú-

časť tohto uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 182 

Informáciu o moţnosti prispieť na výstavbu novej kríţovej cesty na Malej Skalke je-

dného „zastavenia Kríţovej cesty“ vo výške 1 500 € s tým, ţe nadácia umiestni na te-

lese stĺpa zastavenia Kríţovej cesty „tabuľku s označením mesta Nemšová“ ako po-

skytovateľa finančných prostriedkov. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 183 

Informáciu o odstúpení od ţiadosti na zriadenie „Zariadenia pre seniorov s ambulant-

nou formou pobytu“, ktorú zaslalo zariadenie Domov sociálnych sluţieb Čistá duša, 

Ul. Staničná č. 330, 911 05 Trenčín mestu Nemšová dňa 15. 6. 2012. 

 

Uznesenia zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej dňa 26. septembra 2012: 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 184 

Správu o plnení úloh z uznesení Mestského zastupiteľstva. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 185 

1) Informáciu o priebehu verejného zhromaţdenia občanov v mestskej časti Kľúčové. 

2) Podanú petíciu občanov mestskej časti Kľúčové. 

3) Informáciu o podanej ţiadosti o zmenu v uţívaní stavby súpis. č. 1 941 v Nemšovej. 

 

Schválili uznesením č. 186 

Výročnú správu mesta Nemšová za rok 2011. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 187 

Informáciu o hospodárení RVS VV, s.r.o. za rok 2011. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 188 

- plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.6.2012 a monitorovaciu správu mesta Nemšová 

k 30. 6. 2012. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 189 

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2012 a plnenie finančného plánu VPS, 

m.p.o. Nemšová k 30. 6. 2012. 

 

Uznesením č. 190 

A. Schválili 

1) v zmysle Článku 12, ods. 5,  písm. b/VZN č. 4/2012 Zásady hospodárenia a na-

kladania a majetkom mesta Nemšová pozemky: 

a) parc. KN-C č. 975/250 zastavené plochy a nádvoria o výmere 3 m
2
, 

b) parc. KN-C č. 975/252 zastavené plochy a nádvoria o výmere 3 m
2
, 
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ktoré vznikli odčlenením pozemku parc. KN-C č. 975/113 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 2 444 m
2
, k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, 

vedené Správou katastra v Trenčíne na LV 1 pre k.ú. Nemšová, vlastníctvo v 1/1-

ine mesto Nemšová na základe geometrického plánu č. 31321704-319/2012 

vyhotoveného Ing. Miroslavom Masárom dňa 12.3.2012 a úradne overeného 

Správou katastra v Trenčíne dňa 26.3.2012 pod č. j. 270/12 ako prebytočný 

majetok mesta Nemšová. 

 

B. Schválili 

nasledovnú zámenu pozemkov: 

pozemok, parc. KN-C č. 975/250 zastavené plochy a nádvoria o výmere 3 m
2
, 

ktorý je na základe geometrického plánu č. 31321704-319/2012 vyhotoveného Ing. 

Miroslavom Masárom dňa 12.3.2012 a úradne overeného Správou katastra v Tren-

číne dňa 26.3.2012 pod č. j. 270/12 odčlenený z pozemku parc. KN-C č. 975/113 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 444 m
2
, k.ú. Nemšová, obec Nemšová, 

okres Trenčín, vedené Správou katastra v Trenčíne na LV 1 pre k.ú. Nemšová, 

vlastníctvo v 1/1-ine mesto Nemšová 

za pozemok KN-C č. 975/249 zastavené plochy a nádvoria o výmere 3 m
2
, ktorý 

je vytvorený odčlenením pozemku parc. KN-C č. 975/9 ostatná plocha o výmere 20 

m
2
 na základe geometrického plánu č. 31321704-319/2012 vyhotoveného Ing. 

Miroslavom Masárom dňa 12.3.2012 a úradne overeného Správou katastra v Tren-

číne dňa 26. 3. 2012 pod č. j. 270/12. 

 

Zámenou prejde pozemok parc. KN-C č. 975/250 zastavené plochy a nádvoria o výmere    

3 m
2
, k.ú. Nemšová vo vlastníctve mesta Nemšová: 

a) do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov Jozef Ţabka, rod. Ţabka a Elena 

Ţabková, rod. Kováčová, obaja bytom Ul. Puškinova 794/6 Nová Dubnica v spo-

luvlastníckom podiele ½-ina, 

b) do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov Ján Kukuča, rod. Kukuča a Margita 

Kukučová, obaja bytom Ul. Duklianska 11, 914 41 Nemšová v spoluvlastníckom 

podiele ½-ina. 

Pozemok parc. KN-C č. 975/249 zastavené plochy a nádvoria o výmere 3 m
2
, k.ú. 

Nemšová, prejde do výlučného vlastníctva mesta Nemšová, so sídlom Ul. Janka Palu 

2/3, 914 41 Nemšová, IČO 00 311 812. 

 

Podmienky zámeny: 

 Zámena samotných pozemkov, nakoľko majú rovnakú výmeru, 3 m
2
, sa uskutočňuje 

bezodplatne. 

 Pozemky sa zamieňajú v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majet-

ku obcí v znení neskorších predpisov. 

 Správny poplatok (príp. jeho časť) za návrh na začatie konania o povolenie vkladu 

vlastníckych práv do katastra nehnuteľností vo výške 66 eur uhradia navrhovatelia 

zámeny. 

1) Pozemok, parc. KN-C č. 975/252 zastavené plochy a nádvoria o výmere 3 

m
2
, ktorý je na základe geometrického plánu č. 31321704-319/2012 vyhoto-

veného Ing. Miroslavom Masárom dňa 12.3.2012 a úradne overeného Správou 

katastra v Trenčíne dňa 26. 3. 2012 pod č. j. 270/12 odčlenený z pozemku parc. 

KN-C č. 975/113 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 444 m
2
, k.ú. 

Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, vedené Správou katastra v Trenčíne 

na LV 1 pre k.ú. Nemšová, vlastníctvo v 1/1-ine mesto Nemšová za pozemok 
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KN-C č. 975/251 zastavené plochy a nádvoria o výmere 3 m
2
, ktorý je vytvo-

rený odčlenením pozemku parc. KN-C č. 975/7 ostatná plocha o výmere 20 m
2
 na 

základe geometrického plánu č. 31321704-319/2012 vyhotoveného Ing. Miro-

slavom Masárom dňa 12. 3. 2012 a úradne overeného Správou katastra v Trenčíne 

dňa 26.3.2012 pod č. j. 270/12. 

 

Zámenou prejde pozemok parc. KN-C č. 975/252 zastavené plochy a nádvoria o výmere   

3 m
2
, k.ú. Nemšová vo vlastníctve mesta Nemšová: 

a) do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov Ladislav Strečanský, rod. Strečanský 

a Katarína Strečanská, rod. Vavrušová, obaja bytom Ul. Janka Palu č. 47, 914 41 

Nemšová v spoluvlastníckom podiele ½-ina, 

b) do výlučného vlastníctva Milan Hankovský, rod. Hankovský, bytom Ul. Mládeţ-

nícka č. 25, 914 41 Nemšová v spoluvlastníckom podiele ¼ -ina, 

c) do výlučného vlastníctva Elena Ţabková, rod. Kováčová, bytom Ul. Puškinova 

794/6 Nová Dubnica v spoluvlastníckom podiele ¼ -ina. 

Pozemok parc. KN-C č. 975/251 zastavené plochy a nádvoria o výmere 3 m
2
, k.ú. 

Nemšová, prejde do výlučného vlastníctva mesta Nemšová, so sídlom Ul. Janka Palu 

2/3, 914 41 Nemšová, IČO 00 311 812. 

 

Uznesením č. 191 

A. Schválili 

1) Pozemky: 

 parc. KN-C č. 1237 lesný pozemok o výmere 1,5227 ha, k.ú. Kľúčové, LV 

1255, vlastníctvo 6691/13006-ín mesto Nemšová (51,45%, t.j. 0,7834 ha), 

 parc. KN-C č. 1476 lesný pozemok o výmere 1,9602 ha, k.ú. Kľúčové, LV 

1076, vlastníctvo 1/1 mesto Nemšová, 

 parc. KN-C č. 1190 lesný pozemok o výmere 1,7311 ha, k.ú. Kľúčové, LV 

1076, vlastníctvo 1/1 mesto Nemšová, 

ako dočasne prebytočný majetok mesta. 

2) Spôsob naloţenia s týmto dočasne prebytočným majetkom mesta: prenájom 

podľa §9 ods. 9 za pouţitia §9a ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí ... 

priamy nájom. 

 

B. Odporučili 

- primátorovi mesta uzatvoriť nájomný vzťah s vybraným uchádzačom o prenájom za 

nasledovných podmienok: 

a) Minimálna cena nájmu ... 105,36 €/ha/rok, 

b) doba nájmu ... 30 rokov, 

c) účel nájmu ... hospodárenie v lesoch v súlade s platnou legislatívou, 

d) nájomca uhrádza daň z nehnuteľnosti, 

e) nájomca vykonáva odbornú správu a zabezpečuje protipoţiarne opatrenia v súla-

de s platnou legislatívou. 

 

Schválili uznesením č. 192 

1) V zmysle Článku 12, ods. 5,  písm. b/VZN č. 4/2012 Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Nemšová pozemky: 

 parc. KN-C č. 115/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m
2
, 

 parc. KN-C č. 115/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m
2
, 

 parc. KN-C č. 233/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m
2
, 

     parc. KN-C č. 267/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m
2
, 
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   parc. KN-C č. 267/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 285 m
2
, 

   parc. KN-C č. 267/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m
2
, 

všetky pozemky k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, vedené Správou katastra 

v Trenčíne na LV 1 pre k.ú. Nemšová, vlastníctvo v 1/1-ine mesto Nemšová ako preby-

točný majetok mesta Nemšová. 

 

2) Odpredaj pozemkov 

   parc. KN-C č. 115/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m
2
, 

   parc. KN-C č. 115/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m
2
, 

   parc. KN-C č. 233/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m
2
, 

   parc. KN-C č. 267/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m
2
, 

   parc. KN-C č. 267/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 285 m
2
, 

   parc. KN-C č. 267/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m
2
, 

všetky pozemky k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, vedené Správou katastra 

v Trenčíne na LV 1 pre k.ú. Nemšová, vlastníctvo v 1/1-ine mesto Nemšová. 

 

Neschválili uznesením č. 193 

Odpredaj pozemkov par. KN-C č. 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 267/83 267/9, 233/11, 

233/12, 233/13, 233/14 a 115/4, všetky pozemky k.ú. Nemšová, LV 1, vlastníctvo 

v 1/1-ine mesto Nemšová, na ktorých sú postavené bytové domy súpis. č. 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 12, 22, 24 a 212, všetky bytové domy k.ú. Nemšová, do vlastníctva Stavebného 

bytového druţstva, Legionárska 647/733, 911 01 Trenčín, IČO 00175111 za cenu 

niţšiu ako 3,32 €/m
2
. 

 

Schválili uznesením č. 194 

vyhlásili, ţe: 

1) mesto Nemšová uţíva pozemky parc. KN-C č. 2525/1, 2525/2 a KN-E č. 21/2 

ako pozemky pod futbalovým ihriskom a pod budovou pre šport, súpis. č. 921 

v Nemšovej, mestská časť Ľuborča, ... min. od roku 1968, keď bola budova 

pre šport postavená a daná do uţívania. Stavba budovy pre šport je vo výluč-

nom vlastníctve mesta Nemšová. 

2) Mesto Nemšová uţíva pozemok parc. KN-C č. 2525/3 ako pozemok pod gará-

ţou súpis. č. 1230 v Nemšovej, mestská časť Ľuborča, od roku 1975, keď bola 

garáţ postavená a daná do uţívania. Stavba garáţe je vo výlučnom vlastníctve 

mesta Nemšová. 

3) V súlade s platnou legislatívou, najmä zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníc-

tve, o tomto majetku mesto účtuje a vedie ho v evidencii majetku. 

4) Mesto Nemšová uţíva časť pozemku parc. KN-C č. 2525/1 k.ú. Ľuborča ako 

prístupovú komunikáciu, verejné parkovisko a verejné priestranstvo v súvis-

losti s prevádzkou futbalového ihriska. 

5) Predmetné pozemky mesto Nemšová riadne uţíva. 

 

Zároveň súhlasili s prechodom vlastníctva predmetných pozemkov (parc. KN-C č. 

2525/2, 2525/3, 2525/6, 2525/7 a PARC. Kn-C č. 21/2 z majetku Slovenskej republiky 

SPF do majetku mesta Nemšová v termíne do 30. 9. 2012. 

 

Schválili uznesením č. 195 

V súlade s Článkom 11 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Nemšová (VZN mesta Nemšová č. 4/2012) zriadenie časovo neobmedzeného vecného 
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bremena v prospech Martina Lišku, bytom Čachtická 2608/20, 915 01 Nové Mesto 

nad Váhom na uloţenie inţinierskych sietí na pozemkoch: 

a) parc. KN-C č. 5354/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 148 m
2
, k.ú. Nové 

Mesto nad Váhom, LV 5216, vlastníctvo v 1/33-ine mesto Nemšová, 

b) parc. KN-C č. 5354/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 124 m
2
, k.ú. Nové 

Mesto nad Váhom, LV 5216, vlastníctvo v 1/33-ine mesto Nemšová. 

Vecné bremeno sa zriaďuje pre stavbu „Uloţenie inţinierskych sietí (vodovodná 

prípojka) cez pozemky parc. KN-C č. 5350, 5354/1 a 5354/2.“ 

 

Vecné bremeno spočíva: 

a) zriadenie a uloţenie vodovodného potrubia, 

b) právo vstupu na tieto pozemky za účelom údrţby, opráv a rekonštrukcie vodovodného 

potrubia. 

 

Schválili uznesením č. 196 
V súlade s Článkom 11 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Nemšová (VZN mesta Nemšová č. 4/2012) zriadenie časovo neobmedzeného vecného 

bremena v prospech Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh, s.r.o., Jan-

ka Palu 2/3, 914 41 Nemšová na uloţenie inţinierskych sietí na pozemkoch: 

a) parc. KN-C č. 2514/2 vodné plochy o výmere 1 271 m
2
, k.ú. Nemšová, LV 

1, vlastníctvo v 1/1-ine mesto Nemšová, 

b) parc. KN-C č. 4615 ostatné plochy o výmere 5 527 m
2
, 

c) parc. KN-C č. 4684 ostatné plochy o výmere 1 726 m
2
, 

d) parc. KN-C č. 4685 ostatné plochy o výmere 1 123 m
2
, 

e) parc. KN-C č. 4670 ostatné plochy o výmere 6 199 m
2
, všetky  k.ú. Nemšo-

vá, LV 3713, vlastníctvo v 1/1-ine mesto Nemšová. 

Vecné bremeno sa zriaďuje pre stavbu „Prepojenie vodovodov Horné Srnie – Nem-

šová“ a spočíva v: 

a) zriadení a uloţení vodovodného potrubia, 

b) práve vybudovať, uloţiť, prevádzkovať, rekonštruovať, udrţiavať a o-

pravovať inţinierske siete – verejný vodovod vrátane práva vstupu na 

tieto pozemky. 

 

Uloţili uznesením č. 197 

Prednostke Mestského úradu zabezpečiť prerokovanie odpredaja pozemkov v k.ú. 

Kľúčové na verejnom zhromaţdení občanov v mestskej časti Kľúčové a výsledok 

predloţiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva. 

 

Schválili uznesením č. 198 

V zmysle predloţeného materiálu Dodatok č. 2 k Cenníkom mesta Nemšová, ktorým 

sa upravujú Cenníky mesta Nemšová účinné od 1.10.2012 v časti Cenník, za prenájom 

sály v Kultúrnom centre Nemšová. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 199 

Informatívnu správu o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej 

školy, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová, vrátane jej elokovaných pracovísk. 

 

Schválili uznesením č. 200 

Ing. Miloša Čiţmárika za člena komisie kultúry, školstva a športu. 
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Na neplánovanom 18. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 19. októbra 2012 prijali 

poslanci tieto uznesenia: 

 

Schválili uznesením č. 201 

Zavedenie ozdravného reţimu mesta Nemšová od 1. 11. 2012. V prípade, ţe do 1. 12. 

2012 mesto Nemšová podpíše so spoločnosťou Bluetech s.r.o. splátkový kalendár – 

zmena splatnosti faktúr, a dohodu o predĺţení doby splatnosti faktúr s VÚB a.s. 

Bratislava, ktorá odkúpila časť pohľadávok od spoločnosti Bluetech s.r.o. za projekt 

Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová, by pominuli podmienky 

zavedenia ozdravného reţimu, tento zavedený nebude. 

 

Schválili uznesením č. 202 

Prijatie dlhodobého úveru na úhradu 25% korekcie oprávnených výdajov a úhradu 

faktúr za práce v rámci projektu Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste 

Nemšová vo výške 1 040 000 €, ktorý mestu Nemšová poskytne VÚB, a.s., Mlynské 

nivy 1, 829 90 Bratislava 25. Spôsob ručenia: blankozmenka mesta, dohoda o vypl-

ňovacom práve k blankozmenke, záloţné právo na pohľadávky mesta, záloţné právo 

na nehnuteľný majetok podľa dohody. 

 

Neschválili uznesením č. 203 

Podanie ţiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vo výške 415 161,93 € Minister-

stvu ŢP SR ako riadiacemu orgánu projektu Regionálne centrum zhodnocovania BRO 

v meste Nemšová formou dohody o splátkach. 

 

Schválili uznesením č. 204 

Zzmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2012 – Ozdravný rozpočet mesta Nemšová 

na rok 2012 v zmysle predloţeného materiálu. Ozdravný rozpočet mesta Nemšová na 

rok 2012 je vyrovnaný. Celkové príjmy a celkové výdaje sa rozpočtujú vo výške 

6 986 970 eur. V rámci príjmovej časti ozdravného rozpočtu sa do rozpočtu zahrňuje 

úver na úhradu výdajov a vratky korekcie oprávnených výdavkov do ŠR a EÚ na pro-

jekt Regionálne centrum a kapitálové výdaje a projekty EÚ vo výške 1 040 000 €. 

Celkové príjmy sa zvyšujú o čiastku 515 756 €. Celkové výdaje sa zvyšujú o čiastku 

631 756 €. V rámci výdajovej časti sa do rozpočtu zahrňujú aj finančné prostriedky vo 

výške 26 000 € na úhradu poplatkov spojených s predĺţením doby splatnosti faktúr, 

ktoré sú zahrnuté v Dohode o odkúpení pohľadávok medzi spoločnosťou Bluetech 

s.r.o. a VÚB a.s. Bratislava. V prípade, ţe do termínu 1.11.2012 budú podpísané pre-

dĺţené doby splatnosti faktúr spoločnosti Bluetech za projekt Regionálne centrum 

zhodnocovania BRO v meste Nemšová takto predloţený Ozdravný rozpočet mesta 

Nemšová na rok 2012 bude preklasifikovaný na Rozpočtové opatrenie č. 3.  

 

Schválili uznesením č. 205 

Ing. Marcelu Prekopovú za členku Redakčnej rady Nemšovského spravodajcu. 

 

Dňa 28. novembra 2012 sa konalo 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo veľkej sále 

Kultúrneho centra v Nemšovej, kde sa prerokovávali nasledovné uznesenia: 

 

Zrušili uznesením č. 206 

Uznesenie č. 176/1 zo dňa 20. júna 2012 s textom: Prijatie kontokorentného úveru vo 

výške 116 000 € VÚB a.s., Mlynské nivy č. 1, 829 90 Bratislava 25. 

Spôsob ručenia: blankozmenka. 
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Zobrali na vedomie uznesenie č. 207 

Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30. 9. 2012. 

 

Zobrali na vedomie uznesenie č. 208 

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30. 9. 2012. 

Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30. 9. 2012. 

 

Schválili uznesením č. 209 

Zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová – RO č. 3 v zmysle predloţeného materiálu: 

a) zvýšenie príjmovej a výdajovej časti rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová o čiastku 

670 €, 

b) rozpočet je po zmene prebytkový – príjmová časť je vo výške 314 720 €, výda-

jová časť je vo výške 296 370 €. 

 

Zobrali ne vedomie uznesením č. 210 

Návrh operačného plánu „Zimnej údrţby komunikácií, chodníkov a verejných pries-

transtiev v meste Nemšová na zimu 2012/2013“. 

 

Schválili uznesením č. 211 

Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Mestská pálenica Nemšová s.r.o. za 

rok 2011 tak, ako bola predloţená na rokovanie. Strata vo výške 861,21 € bude zúč-

tovaná na účet 429 neuhradená strata minulých rokov. 

 

 Schválili uznesením č. 212 

VZN č. 7/2012 mesta Nemšová o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania slu-

ţieb na trhových miestach na území mesta Nemšová, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

6/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach 

na území mesta Nemšová. 

 

Schválili uznesením č. 213 

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej školy na Ul. Janka Palu č. 2, Nemšová 

zo dňa 27. 6. 2011, účinnosť od 1. 1. 2013. 

 

Zvolili uznesením č. 214 

Janettu Macharovú za členku sociálno-zdravotnej komisie. 

 

Schválili uznesením č. 215 

Zápis do Kroniky mesta Nemšová za rok 2011. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 216 

Informáciu o nezavedení ozdravného reţimu v meste Nemšová. 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 217 

Informáciu o moţnosti odkúpenia budovy Zdravotného strediska na Ul. Odbojárov. 

 

Schválili uznesením č. 218 

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na rok 2013 s miestom konania 

v Nemšovej, ako aj v mestských častiach v Kľúčovom a Trenčianskej Závade.  

 



 

26 

 

Dňa 12. decembra 2012 sa konalo 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, 

ktorým boli prijaté uznesenia: 

 

Zobrali na vedomie uznesením č. 219 

Správu o plnení úloh z uznesení Mestského zastupiteľstva. 

 

Schválili uznesením č. 220 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na I. polrok 2013. 

 

Schválili uznesením č. 221 

VZN č. 8/2012 mesta Nemšová o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka 

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

so sídlom na území mesta Nemšová. 

 

Súhlasili uznesením č. 222 

1) s vyradením Materskej školy sv. Gabriela, Ul. Školská č. 9, Nemšová zo siete škôl 

a školských zariadení k 31. 12. 2012, 

2) s vytvorením organizačnej zloţky Spojenej katolíckej školy, Ul. Školská č. 9, Nem-

šová, a to Materskej školy sv. Gabriela, Ul. Školská č. 9, Nemšová k 1. 1. 2013. 

 

Schválili uznesením č. 223 

VZN č. 9 mesta Nemšová o daniach, ktorým sa ruší VZN č. 7/2008 o miestnych da-

niach a VZN č. 20/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o miestnych da-

niach.  

 

Schválili uznesením č. 224 

VZN č. 10/2012 mesta Nemšová o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Nemšová. 

 

Schválili uznesením č. 225 

a) VZN č. 11/2012 mesta Nemšová o doplnení a zmene VZN č. 3/2012 o rozsahu 

poskytovania sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne sluţby 

v zriaďovacej pôsobnosti mesta Nemšová. 

b) Zriaďovaciu listinu Centra sociálnych sluţieb Nemšová. 

 

Neschválili uznesením č. 226 

VZN č. .../2012 mesta Nemšová, ktorým sa mení VZN č. 15/2006 o prevádzkovaní 

pohrebísk na území mesta Nemšová. 

 

Schválili uznesením č. 227 

Rozpočet mesta Nemšová na rok 2013 v nasledovnej štruktúre: 

Príjmy spolu:                            3 441 873 € 

Výdavky spolu:                        3 441 873 € 

Beţné príjmy:                           3 352 173 € 

Beţné výdavky:                       2 669 823 € 

Kapitálové príjmy:                        89 700 € 

Kapitálové výdavky:                  321 500 € 

Príjmové finančné operácie:                   0 € 

            Beţné výdavky:                          450 550 € 
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Schválili uznesením č. 228 

Programový rozpočet VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2013 a finančný plán VPS, m.p.o. 

Nemšová na rok 2013. 

 

Schválili uznesením č. 229 

1) V zmysle Článku 12, ods. 5, písm. b) VZN č. 4/2012 Zásady hospodárenia a naklada-

nia s majetkom mesta Nemšová pozemky: 

a) parc. KN-C č. 267/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 246 m
2,

 

b) parc. KN-C č. 267/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m
2,

 

c) parc. KN-C č. 267/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 184 m
2,

 

d) parc. KN-C č. 233/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 179 m
2,

 

e) parc. KN-C č. 233/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m
2,

 

f) parc. KN-C č. 233/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m
2
, 

všetky pozemky k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, vedené Správou katas-

tra v Trenčíne na LV 1 pre k.ú. Nemšová, vlastníctvo v 1/1-ine mesto Nemšová ako 

prebytočný majetok mesta Nemšová. 

2) Odpredaj pozemkov: 

a) parc. KN-C č. 267/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 246 m
2,

 

b) parc. KN-C č. 267/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m
2,

 

c) parc. KN-C č. 267/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 184 m
2,

 

d) parc. KN-C č. 233/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 179 m
2,

 

e) parc. KN-C č. 233/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m
2,

 

f) parc. KN-C č. 233/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m
2
, 

všetky pozemky k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, vedené Správou katas-

tra v Trenčíne na LV 1 pre k.ú. Nemšová, vlastníctvo v 1/1-ine mesto Nemšová, 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-

ších predpisov. 

 

Schválili uznesením č. 320 

Odkúpenie pozemku pod Domom sluţieb, parc. KN-E č. 303 trvalé trávne porasty 

o výmere 28 m
2
, k.ú. Nemšová, pozemok vedený Správou katastra v Trenčíne na LV 

2179, vlastníctvo v 1/1 – ine Karol Halamiček, bytom Osviečimská 13 v Trenčíne, a to 

za cenu max. 10 €/m
2
. 

 

Schválili uznesením č. 231 

1) V zmysle Článku 12, ods. 5, písm. b) VZN č. 4/2012 Zásady hospodárenia a naklada-

nia s majetkom mesta Nemšová pozemky, ktoré vznikli na základe geometrického plá-

nu č. 21/2012 vypracovaného na zameranie stavieb: 

a)  parc. KN-C č. 597/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m
2,

 

b)  parc. KN-C č. 597/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2,

 

c) parc. KN-C č. 597/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m
2,

 

d) parc. KN-C č. 597/18 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m
2,

 

e) parc. KN-C č. 597/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2,

 

f) parc. KN-C č. 597/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, 

g) parc. KN-C č. 597/21 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m
2
, 

h) parc. KN-C č. 597/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m
2
, 

i) parc. KN-C č. 597/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m
2
, 

j) parc. KN-C č. 597/24 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m
2
, 

k) parc. KN-C č. 597/25 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m
2
, 

l) parc. KN-C č. 597/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m
2
, 
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m) parc. KN-C č. 597/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m
2
, 

všetky pozemky k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, vedené Správou katas-

tra v Trenčíne na LV 1 pre k.ú. Nemšová, vlastníctvo v 1/1-ine mesto Nemšová ako 

prebytočný majetok mesta Nemšová. 

2) Spôsob naloţenia s prebytočným majetkom: 

odpredaj podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

Schválili uznesením č. 232 

Dodatok č. 1 ku Kniţničnému a výpoţičnému poriadku. 

 

Schválili uznesením č. 233 

Prijatie strednodobého úveru na úhradu faktúr za kapitálové výdaje realizované v roku 

2011 spoločnosťou Cesty Nitra a.s. v rámci realizácie inţinierskych sietí IBV Vlárska 

vo výške 208 172 € od Slovenskej sporiteľne a.s., Tomášikova 48, Bratislava. 

Spôsob ručenia:   

 blankozmenka, 

 záloţné právo na beţné účty v Slovenskej sporiteľni, a.s., 

 záloţné právo na nehnuteľný majetok – budova súpis. č. 166 k.ú. Nemšová 

postavená na pozemku KN-C parc. č. 298/3 k.ú. Nemšová, vyššie uvedené 

zabezpečenie sa bude vzťahovať aj na úver poskytnutý Slov. sporiteľňou na 

základe Úverovej zmluvy č. 340/AUOC/11 zo dňa 29. 11. 2011.  
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VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŢIVOT 

 
Rok 2012 bol naozaj štedrý na niekoľko významných udalostí a výročí. Mesto Nemšová si 

celý rok pripomínalo 770. výročie prvej písomnej zmienky o Nemšovej. Mestská kniţnica  

si zaspomínala na svoje začiatky a v tomto roku evidovala uţ 87. rok od svojho zriadenia. 

Nemenej významnou udalosťou bolo 20. výročie zaloţenia Základnej školy sv. Michala, 

ktoré oslávila návštevou biskupa Viliama Judáka a zasadením lipy v areáli školy ako symbol 

dlhovekosti a pevnosti. 80. výročie zaloţenia Dobrovoľného hasičského zboru v Kľúčo-

vom  sa tieţ nieslo v duchu osláv a napokon 15 rokov svojho pôsobenia si pripísala na svoje 

konto Základná umelecká škola v Nemšovej. 

Uţ začiatkom nového roka 2012 mesto ţilo kreovaním osláv 770. výročia prvej písomnej 

zmienky o Nemšovej. V rámci fašiangového obdobia sa nezabudlo ani na zábavné vyţitie, 

ktoré bolo zahájené 17. Mestským plesom v sobotu 

14. januára 2012. Hostia začali plesať v priestoroch 

veľkej sály Kultúrneho centra uţ o 19.00 hodine 

tradične príhovorom primátora mesta Ing. Fran-

tiškom Baginom a slávnostným prípitkom. Na úvod 

sa predstavila tanečná skupina CAMPANILLAS, 

ktorá predviedla špičkové latinsko-americké tance 

salsa a flamenco pod choreografickým vedením maj-

sterky Slovenska a finalistky Majstrovstiev Európy 

Zuzany Paškovej-Soukupovej. Zábava pokračovala 

pod taktovkou hudobnej skupiny Galaktic, vinárňou 

sa rozliehali tóny hudby Petra Holbu a na poschodí 

sa o zábavu staral Vašo Hála. O polnoci moderátorka 

Miroslava Mazánová vyhlásila ţrebovanie tomboly, v ktorej sa nachádzali atraktívne ceny. 

Ples v Nemšovej tradične býva prvým plesom v celom regióne, ktorý otvára sezónu fašiango-

vých zábav. Záujem o plesové lístky majú kaţdý rok aj ľudia zo širokého okolia. V cene vstu-

penky 20 eur si hostia plesu pochutnali na prípitku, slávnostnej večeri a káve. 

 

Fašiangové obdobie pokračovalo v plnom prúde 7. Skautským plesom, ktorý organizoval   

117. zbor sv. Františka z Assisi Horné Srnie – Nemšová 11. februára 2012 v Kultúrnom 

dome v Hornom Srní. Minulý rok tento ples orga-

nizovali skauti v Nemšovej, v tomto roku to bolo 

v Hornom Srní. Oficiálne sa ples začal tradičnou 

skautskou večierkou, úvodné slovo patrilo mode-

rátorom, ktorí všetkých hostí uviedli do témy - 

tohtoročný ples sa niesol v znamení čísla „7“ ako 

symbolu plnosti a šťastia. Ples pokračoval netra-

dične úvodným valčíkom v Straussovom rytme, v 

ktorom sa predviedlo 7 tanečných párov z radu 

roverov a roveriek. Okrem členov 117. zboru sv. 

Františka z Assisi sa prišli zabaviť i skauti z Tren-

čianskej Teplej, Dubnice nad Váhom či Trenčína. 

Tanečná zábava so skupinou Melody pokračovala do skorých ranných hodín. V cene 

vstupenky 13 eur bola zahrnutá i tombola s krásnymi cenami. V zbore bolo v tomto roku 

zaregistrovaných 110 členov vo veku od 5 do 60 rokov. Členov najmladšej kategórie (vĺčatá 

a včielky) viedla Terézia Patková, strednú kategóriu (skauti a skautky) organizovala Mária 

Štefaničáková. Najstaršej kategórii velila Lýdia Gábiková a old skauti patrili do skupiny 

Marty Kubíčkovej.  

Primátor Ing. F. Bagin s hosťami plesu: starostom 
mesta Hluk Ing. Jánom Šimčíkom s manželkou  

7. Skautský ples 117. zboru sv. Františka z Assisi 
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Oslava posledného fašiangu pred Popolcovou stre-

dou sa konala 18. februára 2012, a to pod taktovkou 

Mestského úradu v Nemšovej, ktorý sa kaţdý rok 

snaţí o to, aby sa táto tradícia udrţala. Keďţe sa akcia 

vyhlásila mestským rozhlasom niekoľko dní dopredu, 

pred Slovenskou sporiteľnou sa sústredili všetci divá-

ci, odkiaľ sa očakával začiatok fašiangového sprievo-

du masiek. Sprievod masiek a netradičných kostýmov 

šiel dolu Ulicou Janka Palu aţ k Mierovému námes-

tiu. Dychová hudba pod vedením Pavla Králika 

dopĺňala fašiangovú atmosféru a účastníci sprievodu 

si pochutnávali na výborných šiškách a dobrej domá-

cej pálenke. Celý fašiangový program vyvrcholil na Mierovom námestí, kde sa konala 

zabíjačka spojená s ukáţkami výroby mäsových špecialít. Prítomní mali moţnosť ochutnávky 

či zakúpenia týchto výrobkov. Koniec zábav počas pôstu zavŕšilo pochovanie basy Folklór-

neho súboru Liborčan v Kultúrnom centre. 

 

Rok 2012 sa pre nemšovských seniorov, členov Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov 

Slovenska a členov Senior klubu niesol v znamení osláv 20. výročia ich činnosti a toto pekné 

výročie si pripomenuli seniori na hodnotiacej členskej schôdzi 19. februára 2012 vo veľkej 

sále Kultúrneho centra v Nemšovej. Pozvanie prijal 

primátor mesta Ing. František Bagin a pred-

sedníčka Okresnej organizácie Jednoty dôchod-cov 

Slovenska Emília Plšková, ktorá odovzdala 

organizácii Pamätný list ako prejav uznania za čin-

nosť v prospech staršej generácie. Primátor mesta 

Ing. František Bagin poďakoval za kvalitne odve-

denú prácu v prospech dôchodcov dlhoročným 

a zakladajúcim funkcionárkam: Anne Babčanovej, 

Terézii Paličkovej, Boţene Školníkovej, Danke 

Pavlačkovej, Štefánii Markovej, Štefánii Matej-

kovej, Anne Královej, Terézii Mutňanskej a Emílii 

Daňovej. Predsedníčkou Mestskej organizácie Jed-

noty dôchodcov Slovenska v Nemšovej bola od 

roku 2011 Ing. Viktória Korbašová. Taktieţ viac ako 200 dôchodcov zdruţoval Senior klub 

na čele s predsedníčkou Eleonórou Dorušincovou, ktorá sa podpísala do pamätného listu. 

Senor klub vznikol v septembri 1990. Spolu s Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov 

Slovenska od roku 1992 organizovali spoločné aktivity, čo trvá aţ dodnes. Členovia oboch 

organizácií prejavili presvedčenie, ţe ich spolupráca  má dobré predpoklady do budúcnosti. 

Dôkazom toho je prílev nových mladších členov.  

 

Tretí marcový deň patril ţenám. Základná organizácia Únie žien Slovenska v Nemšovej 

pripravila pri príleţitosti Medzinárodného dňa ţien posedenie pre svoje členky v priestoroch 

Kultúrneho strediska v Ľuborči. Na stretnutí so ţenami sa zúčastnil i zástupca primátora Ing. 

Stanislav Gabriš, ktorý vo svojom príhovore vyjadril veľkú úctu k ţenám, vyzdvihol najmä 

ich postavenie a úlohu v spoločnosti. Posedenie sa nieslo v príjemnej atmosfére a kaţdá 

prítomná členka organizácie bola obdarovaná krásnym kvetom. Únia ţien Slovenska je ţen-

ská, mimovládna organizácia, ktorá zastupuje široké spektrum ţien na Slovensku. Pred-

sedníčkou Základnej organizácie Únie ţien Slovenska v Nemšovej je Aneţka Chlebanová. 

Masky a kostýmy, ktoré sprevádzali februárový 
fašiangový sprievod 

Oslavy 20. výročia založenia Mestskej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska v Nemšovej 



 

31 

 

Predčasné voľby do Národnej rady SR sa konali v sobotu 10. marca 2012. V Nemšovej ich 

organizačne zabezpečili pracovníci Mestského úradu. Predčasné voľby sa konali len v jeden 

deň od 7.00 do 22.00 hodiny. Právo mali voliť i tí občania, ktorých trvalý pobyt bol mimo 

územia Slovenskej republiky.  Toto právo vyuţil z Nemšovej 1 občan – volič. Primátor mesta 

určil 6 volebných okrskov s volebnými miestnosťami nasledovne: 

Okrsok č. 1 a 2 – veľká sála Kultúrneho centra na prízemí 

Okrsok č. 3 – malá zasadačka Kultúrneho centra na prízemí 

Okrsok č. 4 Kultúrne stredisko Ľuborča (pre mestskú časť Ľuborča) 

Okrsok č. 5 Materská škola Trenčianska 43 (pre mestskú časť Kľúčové) 

Okrsok č. 6 Kultúrne stredisko v Trenčianskej Závade (pre mestskú časť Tr. Závada). 

Účasť voličov bola v kaţdom okrsku väčšia ako 50%, najväčšia účasť 72,5% bola zazname-

naná v okrsku č. 5, čiţe v Kľúčovom, najmenšia volebná účasť s 51, 8 % bola v okrsku č. 

6, čiţe v Trenčianskej Závade. Vo voľbách kandidovalo 26 politických subjektov (o 8 viac 

ako v predchádzajúcich voľbách v roku 2010). Na kandidátkach bolo zapísaných 3102 

kandidátov.
 
V meste Nemšová získali najväčší počet hlasov tieto politické strany:  

na 1. mieste skončila strana SMER - Sociálna demokracia, ktorá získala 1428 hlasov, čo 

predstavovalo 44,07%. Na 2. mieste skončilo Kresťanskodemokratické hnutie so ziskom 

500 hlasov, čo bolo 15,4%. Tretie miesto obsadila strana Obyčajní ľudia a nezávislé 

osobnosti (OĽaNO) s počtom hlasov 428, čo predstavovalo 13,21%. Na 4. mieste sa 

umiestnila Slovenská národná strana s počtom hlasov 229 a o 5. miesto zabojovala Sloboda 

a solidarita (SaS) so 143 platnými hlasmi.   

Z počtu oprávnených voličov v Nemšovej  5 141 sa hlasovania zúčastnilo 3 240, čo tvorilo 

volebnú účasť 63,02%.  

Na Slovensku celkovo voľby vyhrala strana SMER-SD ziskom 44,41% hlasov a utvorila 

vládu. Do parlamentu sa dostalo ďalších 5 strán. Na Slovensku predčasné voľby prebehli uţ 

dvakrát: v roku 2006 a 1994.  

Keďţe najviac hlasov získala strana Smer - SD, oproti minulému volebnému obdobiu si 

polepšila o 21 mandátov. Získala 44,41 % hlasov, čo jej zabezpečilo 83 kresiel v parlamente. 

Vďaka zisku nadpolovičnej väčšiny mohol predseda Smeru Róbert Fico zostaviť vládu bez 

podpory iných strán. Druhý najvyšší volebný výsledok získalo Kresťanskodemokratické 

hnutie s 8,82 % hlasov (16 kresiel). 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti získali rovnaké zastúpenie v parlamente so ziskom 

8,55 % hlasov. MOST-HÍD získal o 3 kreslá menej s 6,89 % hlasov. Oproti minulým voľbám 

si výrazne pohoršili SDKÚ-DS ako aj SaS. SDKÚ-DS získala 11 kresiel s 6,09 % voličov, 

(strata 17 kresiel). SaS oslovili 5,88 % zúčastnených voličov, čo im zaručilo 11 kresiel v par-

lamente. Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky bol tieţ zvolený prvý pos-

lanec rómskej národnosti, Peter Pollák z OĽaNO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_rada_Slovenskej_republiky
http://sk.wikipedia.org/wiki/SaS
http://sk.wikipedia.org/wiki/O%C4%BDaNO
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Graf víťazných strán v predčasných parlamentných voľbách v marci 2012 

 

V piatok, 16. marca 2012, privítali priestory veľkej sály Kultúrneho domu v Hornom Srní 

členov organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých z obce Horné Srnie, mesta 

Nemšová a blízkeho okolia na svojej Výročnej schôdzi. Z celkového počtu 146 členov sa 

zišlo 115 členov, aby vyhodnotili činnosť za rok 2011, schválili plán práce na rok 2012 a vo 

voľbách si zvolili vedenie organizácie. Prítomným sa prihovorili pozvaní hostia: predsedníčka 

KR SZTP v Trenčíne Elena Ronaiová, riaditeľka Asociácie telesne postihnutých v Trenčíne 

Eva Struhárová, ktoré informovali o činnosti či pripravovaných akciách. Schôdze sa zúčastnil 

i primátor mesta Nemšová Ing. František Bagin a starosta obce Horné Srnie Jozef Húserka. 

Zakladajúcim členom tejto organizácie bol dlhoročný poslanec Obecného zastupiteľstva 

V Hornom Srní Štefan Blaho, ktorého zvolili na tejto schôdzi za predsedu organizácie. Na 

schôdzi si prítomní členovia minútou ticha uctili členov, ktorí opustili ich rady.  

 

22. marca 2012 zaznamenal Vojenský útvar 9994 v Nemšovej významnú udalosť. Túto 

Multifunkčnú zásobovaciu základňu poctili svojou návštevou premiérka Slovenskej re-

publiky Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky generálmajor Ing. Petet Vojtek. Obaja si prezreli priestory Multifunk-

čnej zásobovacej základne – Západ Nemšová a vyjadrili vďaku za úspechy, ktoré táto 

základňa dosiahla najmä v oblasti komplexného logistického zabezpečenia zahraničných misií 

a útvarov OS SR pod velením podplukovníka Ing. Tibora Meliša. Zároveň vyzdvihli 

vynikajúcu starostlivosť o priestory základne, ktoré patria medzi najlepšie udrţiavané a sú 

najdôleţitejšie z hľadiska dlhodobého rozvoja Ozbrojených síl SR. Vojenský útvar je odbor-

nými skúsenosťami predurčený na to, aby sa stal základňou modernej logistiky.  

 

Dobrovoľnícke trojdnie akcie EKOLO NÁS sa začalo  v piatok  

20. apríla 2012 a trvalo aţ do 22. apríla 2012.  Piatkové dopo-

ludnie bolo zamerané environmentálne pre materské školy 

v Nemšovej a v Ľuborči. Dobrovoľníci sa v plnom nasadení 

predviedli v sobotu pri čistení nelegálnej skládky odpadov 

v okolí ciest a vodných tokov. Čistila sa trávnatá časť popri 

rieke Vlára pri moste medzi Nemšovou a Ľuborčou a okolie 

cesty vedúcej do Ľuborčianskej doliny v smere do Antonstálu. 

V nedeľu prítomných účastníkov v Mestskom múzeu v Nem-

šovej čakal infostánok a výstava Bio-nebio, kde nadšení dobro-

voľníci rozprávali o biopotravinách a zdravej  výţive. Všetci 

zúčastnení či široká verejnosť si o 17.00 hodine prezreli v mú-

EKOLO NÁS zamerané environmen-
tálne pre materské školy s Katkou 
Štefaničákovou 
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zeu film Znovuzrodenie lesa. Celú akciu organizovali Katarína Štefaničáková a Vladislav 

Kakody, členovia 117. zboru svätého Františka z Assisi.  

 

V utorok 24. apríla 2012 sa v budove Nemšov-

ského telovýchovného spolku uskutočnila kozme-

tická prezentácia spoločnosti Dr. Nona so 

zameraním na prevenciu zdravia a osvety v oblasti 

stravy. Jej organizátorkou bola Group Directorka 

Eva Grondţáková z Keţmarku. Na pomoc si 

zavolala profesionálnu kozmetičku p. Kravčáko-

vú z Bardejova, ktorá na jednej z prítomných dám 

predviedla prírodný biolifting tváre, tzv. Master 

Class. Počas prezentácie tieţ predstavila niektoré z 

najpopulárnejších kozmetických produktov Dr. 

Nona a ich liečivé a omladzujúce účinky. Celú pre-

zentáciu sprevádzal slovenský líder Dr. Nona Jozef Fila. Ten prítomných oslnil pútavou 

prednáškou zameranou na svoje rozsiahle poznatky a výsledky z oblasti dietológie. Záver jeho 

rozprávania patril predovšetkým výsledkom a skúsenostiam s pacientmi trpiacimi onkologic-

kými ochoreniami, zápalovými procesmi, sklerózou multiplex či neplodnosťou. 

 

Tradičné stavanie májov sa tento rok uskutočnilo 

v pondelok 30. apríla 2012 vo všetkých mest-

ských častiach. Folklórny súbor Liborčan 

s dychovou hudbou pod vedením Pavla Králika 

spríjemňoval toto dlhoročné  podujatie výbornou 

ľudovou hudbou. Krásne vysoké máje, ktoré za-

bezpečili pracovníci VPS, m.p.o., sa začali stavať 

najskôr o 16.00 hodine v Trenčianskej Závade, 

o 16.30 hodine v Kľúčovom pred Poţiarnou zbroj-

nicou, o 17.00 hodine v Ľuborči pri Kultúrnom 

stredisku a napokon posledný máj postavili 

v Nemšovej pri Kultúrnom centre o 17. 30 hodine.  

 

Preteky mladých rybárov do 15 rokov sa uskutočnili v sobotu 12. mája 2012 na Štrkovni 

Nemšová za priaznivého počasia. Pretekov sa zúčastnilo celkom 75 mladých rybárov. Pre-

tekári ulovili celkom 102 ks kaprov. Pretekári si odniesli domov celkom 56 ks kapra a 32 ks 

pstruha dúhového. Okrem toho ulovili 1 ks šťuka, 23 ks pleskáčov, 3 ks ostrieţa, 3 ks belice, 

a 76 ks červeníc. Bolo udelených 75 hodnotných cien pretekárom, ktorí bodovali a ostatné 

ceny boli udelené ţrebovaním štartovacích lístkov pretekárov, ktorí nebodovali a počkali na 

ţrebovanie hodnotných cien. Prémiu za najväčšiu rybu – 63 cm kapra, získala Natália 

Jurigová, Obvodová organizácia č. 4 Nemšová. 

 

V kategórii dievčat sa umiestnili:  

1. Natália Jurigová, Trenčín 

2. Kristína Matejková, Trenčín 

3. Simona Šimnová, Trenčín 

  

 

 

 

V kategórii chlapcov sa umiestnili:  

1. Jakub Zavadzan, Trenčianske Teplice 

2. Martin Vidrnák, Nemšová 

3. Filip Štadler, Nemšová 

Zástupca spoločnosti Jozef Fila a účastnička pre-
zentácie p. Damičová z Nemšovej (vpravo) 

Primátor Ing. F. Bagin a p. Alţbeta Gurínová pri 

viazaní májových stuţiek 
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Organizačný výbor:  

Riaditeľ pretekov: Ing. A. Chudo 

Zástupca riaditeľa: M. Hamaj 

Hlavný rozhodca: V. Kukučka 

Bodovacia komisia: 
Š. Vlasatý, V. 

Dzyngovskij 

Výdaj lístkov: 
M. Hamaj, A. 

Šedivý 

 

  

Výbor Obvodovej organizácie č. 4 Slovenského rybárskeho zväzu v Nemšovej pracoval 

i v roku 2012 pod vedením Ing. Antona Chuda, tajomníkom bol Anton Šedivý, hospodárom 

Viktor Kukučka, pomocným hospodárom pre kaprové vody Vitalij Dzygovskij a členom 

výboru pre čistotu vôd Štefan Vlasatý. Výročná členská schôdza O.o. č. 4 sa uskutočnila      

5. 2. 2012, na ktorú prijal pozvanie primátor mesta Nemšová Ing. František Bagin a starosta 

obce Dolná Súča. Výbor o svojej činnosti informoval vo vývesných skrinkách v Nemšovej, 

Skalke nad Váhom, Dolnej Súči a v Hornom Srní. Tieto informácie boli dôleţité najmä pri 

organizovaní brigádnickej činnosti, ktorá sa vykonávala v mimopstruhových vodách, a to 

v Kľúčovskej vaţine, na Štrkovni v Nemšovej, na Štrkovni v Ľuborči a na Gabajových 

štrkoviskách. Počas brigádnických hodín sa tu opravovali kaskády, upravovalo sa okolie 

a robili sa výlovy. Nadriadeným orgánom bola Mestská organizácia Slovenský rybársky zväz 

Trenčín, ktorej predseda Ing. Anton Chudo podával informácie o výlovoch a zarybňovaní. 

V roku 2012 mala Obvodová oorganizácia č. 4 270 dospelých členov, 6 ţien, z radov mládeţe 

od 15-17 rokov to bolo 10 členov a 71 detí vo veku od 6-14 rokov. 

 

Kroky mnohých našich občanov i občanov z ďalekého okolia smerovali v prvú júnovú 

sobotu, 2. júna 2012, do Ľuborčianskej doliny. Studnička pod Košármi bola cieľom cesty, 

kde po piatykrát mnohí prišli osláviť uţ piaty ročník Dňa svätého Huberta. Hlavným 

organizátorom tohto kultúrno-duchovného podujatia bolo občianske zdruţenie Hubert, pod 

vedením Františka Begáňa, Klub turis-

tov Ľuborča a poľovnícke zdruţenie 

Háj Kľúčové. I v tomto roku sa tu 

zúčastnilo viac ako 2100 návštevníkov. 

Od 13.00 hodiny bol pre nich pri-

pravený bohatý kultúrny program – 

ukáţky ľudových remesiel, vystúpenie 

dychovej hudby Galaktic, muţský spe-

vácky zbor Nemšovan či hudobná sku-

pina Trio bratia Olšiakovci z Banskej 

Bystrice. Celé podujatie vyvrcholilo 

slávnostnou svätou omšou o 15.00 ho-

dine pri Kaplnke sv. Huberta, ktorú 

celebroval páter Ján Kušnír. Svätá 

omša sa začala sprievodom od studničky, v ktorom kráčali poľovníci s obetnými darmi 

v podobe ulovenej zveri, lukostrelci, sokoliari, trubači z Lesníckej školy v Liptovskom 

Hrádku, skauti a nakoniec celebranti slávnostnej bohosluţby – vdp. dekan Anton Košík, vdp. 

Ocenení súťažiaci na Pretekoch mladých rybárov 

Hlavný celebrant slávnostnej sv. omše páter Ján Kušnír 
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kaplán Michal Vlček a páter Ján Kušnír, ktorý kedysi pôsobil v nemšovskej farnosti ako 

kaplán. Po jej skončení sa všetci odobrali na neďalekú lúku, kde boli pripravené nemenej 

zaujímavé ukáţky lukostreľby na terč, jazdecké kone či skautský tábor. V programe  nechý-

bali ukáţky pasovania poľovníka za lovca 

raticovej zveri, prezentácia poľovníckych psov 

či ukáţky sokoliarskych dravcov a vábenia 

zveri. Toto zábavné, duchovné a poučné popo-

ludnie strávili celé rodiny nielen so svojimi 

deťmi, ale stretli sa tu, pri dobrom guláši či 

pive, ľudia známi i neznámi. Hlavný orga-

nizátor František Begáň celú akciu zhodnotil: 

„Uvedené podujatie existuje ako jediné svojho 

druhu v našom trenčianskom regióne. Svojím 

širokým rozsahom oslovuje poľovnícku aj laic-

kú verejnosť, deti, mládež a prináša kultúrne, 

spoločenské, športové a duchovné oživenie ži-

vota v našom meste a regióne. Je prezentáciou histórie, tradícií a súčasného poľovníctva ako 

takého.“ V súvislosti s poľovníctvom z nášho regiónu treba spomenúť rok 1872, keď sa 

zriadili 3 obory na chov zveri v Ľuborči, Trenčianskej Závade a v Hornej Súči. Po viacerých 

právnych a organizačných zmenách vznikol názov Poľovnícke zdruţenie. V Nemšovej pôso-

bili v roku 2012 dve poľovnícke zdruţenia, a to PZ Háj v Kľúčovom, kde bol predsedom 

Ing. Pavol Štefánek s počtom členov 25 a PZ v Nemšovej, kde bol predsedom Ing. Vojtech 

Lexman so 16 členmi. V ich pôsobnosti je ochrana a celoročná starostlistlivosť o zver či 

starostlivosť o kŕmne a poľovnícke zariadenia v revíri. 

 

21. júna 2012 viceprimátor mesta Ing. Stanislav Gabriš privítal v obradnej sieni Kultúrneho 

centra 32 nových občanov mesta, ktorým po slávnostnom programe uvítania a príhovore bol 

odovzdaný darček v podobe kvetu a finančná hotovosť 35 eur. 

 

V stredu, 27. júna 2012, v obradnej sieni mesta Nemšová, si prevzalo 41 žiakov našich škôl 

ocenenie v podobe kníh za výborný prospech, usilovnosť, reprezentáciu školy a vzorné 

správanie počas školského roka 2011/2012. Primátor mesta ţiakom poďakoval za ich snahu, 

vytrvalosť a šikovnosť. Zároveň im poprial spokojné preţitie prázdnin a načerpanie síl do 

nového školského roka. Zo základnej školy Ulica Janka Palu 2 Nemšová bolo ocenených 16 

ţiakov: Simona Eva Masláková, Patrícia Štefánková, Lea Kadlecová, Branislav Ďuriš... . Zo 

Spojenej katolíckej školy, Školská 96 Nemšová si prevzalo ocenenie 20 ţiakov: Alexandra 

Vendţúrová, Roland Zemanovič, Simona Gunárová, Kristína Chmelinová... a medzi 

odmenenými nechýbali ani 5 ţiaci zo Základnej umeleckej školy, Ľuborčianska 2 Nemšová: 

Ema Mičková, Petra Paličková, Jaroslav Štefanec, Kristína Ondreičková, Alţbeta Švančarová. 

 

Počas letných mesiacov pripravilo mesto Nemšová netradičný druh zábavy - letné kino. 

V tomto roku išlo o nultý ročník tejto pútavej aktivity. Na piatkové letné večery pod 

hviezdami sa tešilo mnoho priaznivcov. Premietalo sa zadarmo, symbolické 1 euro sa platilo 

k filmu Kráľovstvo krištáľovej lebky, ktorý organizovala MAS Vršatec, pričom naozaj nízka 

suma zahŕňala vstup, kávu v neobmedzenom mnoţstve a propagačné materiály. Filmy boli 

predovšetkým z česko-slovenskej klasiky. Diváci sedeli buď na stoličkách alebo na zemi. 

Premietalo sa vţdy za Kultúrnym centrom v Nemšovej, v priestoroch amfiteátra so začiatkom 

filmu o 21.00 hodine. Divákov najmä v júli neodradili ani blesky či nepriaznivé počasie, ani 

keď sa prvý film kvôli intenzívnemu lejaku nekonal. Filmy, ktoré sa premietali: česká 

komédia Občiansky preukaz, Indiana Jones: Kraľovstvo krištáľovej lebky, komédia Polnoc 

Studnička pod Košármi 
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v Paríţi, Muţi v nádeji, Bobule 2, autobiografia Ţelezná lady, dráma Lidice a poslednou 

bodkou letného kina bol 3. najnavštevovanejší slovenský dobrodruţný film Jánošík, ktorý 

premietali 24. 8. 2012. Občerstvenie v podobe pukancov spolu s filmovou klasikou a hviezd-

nym nebom vytvárali neopakovateľnú letnú atmosféru.  

  

V rámci júlových hodových osláv v mest-

skej časti Kľúčové sa 28. júla 2012 konal 

2. ročník netradičných detských hodov 

KĽÚČIKOVO. Toto podujatie pre deti 

plné hračiek, hier a zábavy odštartovali 

organizátori Monika Patková, Martina 

Guţíková a Pavol Vavruš o 17.00 hodine 

pri kaštieli v Kľúčovom. V programe ne-

chýbali detské olympijské hry, detská 

zumba či bazár hračiek. Zúčastnené deti si 

mohli pochutnať na cukrovej vate, vyšan-

tiť sa na trampolíne či diskotéke, ktorá 

ukončila nádherný slnečný letný deň. 

 

Druhá augustová sobota, teda 11. augusta 

2012, patrila  dobrovoľným hasičom v Kľúčo-

vom. Oslavovali 80. výročie založenia Do-

brovoľného hasičského zboru v Kľúčovom 

pri príleţitosti 770. výročia prvej písomnej 

zmienky o Nemšovej. Celé upršané popolud-

nie sa nieslo v duchu záchrany pred ohňom 

a bleskom. Na začiatku sa hasiči zoradili pred 

hasičským domom, o 16. 30 hodine sa začala 

vysluhovať slávnostná svätá omša, o hodinu 

neskôr, po privítaní všetkých hostí, uţ pre-

biehali ukáţky hasičskej techniky a napokon 

sa všetci mohli porozprávať pri malom občer-

stvení a posedení.   

 

V dňoch 17. – 18. augusta 2012 sa konal nielen v rámci osláv 770. výročia prvej písomnej 

zmienky o Nemšovej 17. Nemšovký jarmok na Mierovom námestí, na Uliciach Janka Palu, 

Sklárska, Váţska, v priestoroch amfiteátra 

Mestského múzea a Rybárska. Keďţe 

počasie prialo, zúčastnilo sa ho historicky 

najviac občanov, či predávajúcich alebo 

kupujúcich. Program sa začal v piatok 

o 10.00 hodine otvorením jarmoku primá-

torom mesta prostredníctvom mestského 

rozhlasu, o 11. 00 hodine sa otvorili brány 

Výstavy gladiol a dálií, kultivarov sloven-

ského, českého a svetového sortimentu vo 

vestibule Kultúrneho centra. Vystavova-

teľmi bol niekdajší primátor Nemšovej Ján 

Mindár a hostia Anton Štefánek, Vincent 

Jurík a Ing. Daniel Jurík z Leopoldova, ktorí vystavovali na obdiv krásu svojich vypesto-

Netradičné detské hody pri kaštieli v Kľúčovom 

Dobrovoľní hasiči z Kľúčového v nástupe počas slávnostnej 
sv. omše v Kaplnke sv. Anny 

Ukážky a predaj rôznych výrobkov z dreva na tradičnom Nem-
šovskom jarmoku 
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vaných kvetov. Ľudia vystavené exponáty mohli obdivovať aţ do nedele 19. augusta, po 

ukončení výstavy boli kvety na predaj.  

O 12. 00 hodine otvorila dvere do Mestského múzea vernisáţ výstav Nemšovský výtvarný 

salón, Kroje nášho regiónu a História Nemšovej vo fotografii.  V popoludňajších hodinách 

sa konal Slovenský pohár silných muţov – súťaţ  

„Nemšovský silák“ v amfiteátri Kultúrneho 

centra. Do 19. 00 hodiny vystupovala Folklórna 

skupina Liborčan s pásmom „Ţatva“ na Uliciach 

Ľuborčianska, Mierové námestie a v amfiteátri 

Kultúrneho centra. Jarmočnú veselicu sprevá-

dzala do večerných hodín hudobná skupina 

Galaktic. Bohatý program jarmoku  pokračoval 

v sobotu 18. augusta od skorých ranných hodín 

vystúpením hudobnej skupiny NGO na Miero-

vom námestí, nechýbalo tieţ vystúpenie maţo-

retiek z  Novej Dubnice za sprievodu dychového 

orchestra a 14.00 hodina popoludní uzavrela 

tradičný, v poradí uţ 17. Nemšovský jarmok. Celý jarmok bol bohatý na ukáţky ľudových 

remesiel a sprievodné aktivity ako maľovanie na tvár, šmýkačka, vodné bubliny. 

 

V piatok, 17. augusta 2012 o ôsmej 

hodine ráno, bol výstrelom z poľného 

kanóna Strečnianskych hradných delo-

strelcov otvorený uţ 9. ročník podujatia 

Deň otvorených dverí v Multifunkčnej 

zásobovacej základni Západ Nemšová. 

Účastníkov podujatia v mene organizá-

torov privítal a pekné záţitky im poprial 

veliteľ základne pplk. Ing. Vladimír 

Kotrus. Rozmanitý, pestrý a zaujímavý 

program, ktorý usporiadatelia pripravili, 

zaujal deti aj dospelých. Silný záţitok 

zanechal rýchly prílet vrtuľníka Mig 17 a 

zoskok parašutistov. Členovia Klubu 

priateľov vojenskej histórie Slovenska 

pripravili a odohrali veľmi zaujímavé scénky z histórie 1. Československej republiky a bojov 

počas SNP. Pozornosť návštevníkov vzbudili najskôr medzi nimi nenápadne sa pohybujúci 

ľudia v dobovom civilnom oblečení, ktorí prezentovali módu z uvedeného obdobia. 

Atmosféra bola umocnená streľbou z ručných zbraní cvičným strelivom a hudbou prezen-

tujúcou dané obdobie. Súbeţne prebiehali dynamické ukáţky vojenskej historickej techniky 

napr. sovietske obrnené auto Ba 64, DODGE WC 51, motorka M 72 URAL, MAN 8x8. 

Nechýbali aj ukáţky manipulácie so zbraňami. Pre deti boli pripravené športové súťaţe a 

ukáţka činnosti pyrotechnikov. Podujatie bolo v poludňajších hodinách ukončené opäť 

výstrelom z kanóna a prísľubom takmer 1 500 návštevníkov, ţe na jubilejnom desiatom 

ročníku sa o rok opäť všetci stretnú. Cieľom usporiadateľov bolo vzájomné zblíţenie armády 

a civilného obyvateľstva a vzbudenie záujmu u detí, ale aj u dospelých o históriu a vojenskú 

techniku. Návštevníci mali jedinečnú moţnosť na jednom mieste vidieť a dotknúť sa 

najmodernejšej, ale i historicky najstaršej techniky, výstroje a výzbroje.  

 

Ukážky z vojenskej histórie 1. Československej republiky počas 
Dňa otvorených dverí Multifunkčnej zásobovacej základne Zá-
pad v Nemšovej 

Ukážka výstavy  Kroje nášho regiónu počas 17. Nem-
šovského jarmoku 
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Mnohých obdivovateľov koní prilákala v sobotu 17. septembra akcia Western rodeo na 

súkromnom pozemku rodiny Dobešovej Ranch 13 v Antolstálskej doline. Bola to vôbec prvá 

rodeo šou na ich súkromnom ranči, 

ale i v našom meste. Prví návštevníci 

prichádzali uţ v piatok, najmä jazdci 

zo zahraničia, ktorí sa prezentovali 

v rôznych rodeo disciplínach ako 

Catlle Penning, Trailer Loading. 

Súčasťou rodea boli i rýchlostné dvoj-

kolové adrenalínové disciplíny. Cel-

kovo sa pretekov zúčastnilo 41 jaz-

diacich dvojíc a obdivovalo ich 645 

divákov. Celá akcia bola zakončená 

country bálom skupiny Texas do 

neskorých večerných hodín s ochut-

návkou kulinárskych špecialít.  

 

Počas troch septembrových dní 21. 9. - 23. 9. 2012 mesto Nemšová pripravilo oslavy         

770. výročia prvej písomnej zmienky o Nemšovej v podobe rôznorodého programu pre všetky 

vekové kategórie. Zamerali sa nielen na mladú generáciu – zamestnanci mesta zorganizovali 

niekoľko súťaţí ţiakov základných škôl, ale i na starších spoluobčanov, ktorým pripravili 

výnimočný kultúrny program. 

Prvý deň, 21. 9. 2012, sa niesol v znamení 

športu. V areáli základných škôl boli pripra-

vené rôzne atletické súťaţe pre najmenších, 

ale i pre ţiakov základných škôl. Športovci 

absolvovali súťaţe v skoku z miesta a v sko-

ku do diaľky, nevynechali krátke a dlhé behy, 

hod kriketkou, či vrh guľou. Škôlkari sa 

v športovej hale prejavili ako veľkí bojovníci 

vo florbalovom stretnutí. Časť detí z mater-

ských škôl sa zapojila do súťaţe maľovania 

na chodník. V tento deň počasie naozaj 

prialo, podujatie sa všetkým veľmi páčilo, 

primátor mesta celkovo v tento deň rozdal 90 

medailí. Na pravé poludnie sa podujatie za-

vŕšilo skutočne zaujímavým programom -  

ukáţkami zásahu policajtov za pomoci pyrotechniky voči narušiteľovi. Policajti predvádzali 

prácu psovodov, zazneli výstrely zo zbraní. Atmosféru ešte viac umocnili sirény hasičských 

áut. Na ukáţkovej ploche hasiči predvádzali záchranu zraneného človeka z auta za pomoci 

hydraulických noţníc na otvorenie zakliesnených dvier. Na záver zbĺkol vrak auta a hasiči pár 

sekúnd poţiar likvidovali. Mnohé deti či ţiaci ukáţky sledovali so zatajeným dychom. 

 

Bohatý program v rámci osláv pokračoval i v nasledujúcich dňoch. Bliţšie ho zaznamená-

vame v Kapitole Kultúrny ţivot. Vyvrcholením a zavŕšením oficiálnych osláv 770. výročia 

prvej písomnej zmienky o meste Nemšová bola slávnostná svätá omša 29. 9. 2012 vo 

farskom Kostole svätého Michala  Archanjela za prítomnosti predstaviteľov mesta. Celkovo 

môţeme skonštatovať, ţe oslavy tohto výročia boli dobre zorganizované a veľmi sa vydarili. 

 

Western rodeo šou 

Rôzne atletické súťaže pripravené pre žiakov základných 
škôl rámci osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky 
o Nemšovej 
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Takmer 2000 ľudí prešlo v sobotu 13. ok-

tóbra 2012 „otvorenými dverami“ nem-

šovskej sklárne, ktorá v rámci osláv 10. vý-

ročia začlenenia do skupiny Vetropack ako aj 

110 rokov vlastnej existencie pozvala širokú 

verejnosť. Deň otvorených dverí si nenechali 

ujsť nielen bývalí zamestnanci, ale i mnoho 

laickej verejnosti, aby si prezreli súčasné 

moderné technológie vo výrobe skla. Prí-

jemné jesenné počasie sprevádzalo pri-

chystaný propram – hneď pri vstupe 

návštevníkov vítala dychová hudba Nemšo-

vanka, pre deti boli pripravené súťaţe 

a atrakcie ako maľovanie na tvár alebo zdo-

benie vlastných pohárov zo skla. Vetropack Nemšová patrí k najstabilnejším zamestná-

vateľom v regióne. I vďaka zázemiu švajčiarskej materskej firmy sa v uplynulých rokoch 

mohutne investovalo, takţe sa sklareň začlenila k európskej technologickej špičke.  

  

V nádhernom jesennom čase sa konal uţ 46. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina 

a kvety vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej. Základná organizácia Slovenského 

zväzu záhradkárov č.1 a č.2 zorganizovala túto výstavu v dňoch 12. – 15. októbra 2012 pri 

príleţitosti 55. výročia zaloţenia Slo-

venského zväzu záhradkárov a 770. 

výročia prvej písomnej zmienky 

o Nemšovej. Výstavu dopĺňali nielen 

výtvarné práce ţiakov základných, ma-

terských škôl a ţiakov Základnej ume-

leckej školy, ale spestrením bola aj pre-

hliadka liečivých rastlín Občianskeho 

zdruţenia Klubu zberateľov a pesto-

vateľov liečivých rastlín VERONICA. 

Oproti minulým rokom organizátorov 

milo prekvapilo väčšie mnoţstvo vý-

pestkov ovocia. Výstava sa otvorila 

o 18. 00 hodine slávnostným prípitkom 

predsedov ZO SZZ v Nemšovej Anto-

nom Štefánkom a Ing. Krchňávkom 

spolu s primátorom mesta. Počas výstavy si návštevníci mohli zakúpiť rôzne druhy medu, 

medoviny či medovníkov. Najmä deti prejavili veľý záujem o ţivé včely. V sobotu 13. októ-

bra navštívil výstavu predseda republikového výboru SZZ Ing. Eduard Jakubek a predseda 

Okresného výboru SZZ Trenčín Ing. Jozef Klemens. Okrem výstavy navštívili záhradkársku 

osadu Bočky. Ing. Jakubek svojím zápisom do pamätnej knihy výstav vyjadril nadšenie 

a obdiv z práce našich záhradkárov. Do pamätnej knihy sa počas 4 dní výstavy zapísalo 1700 

priaznivcov a obdivovateľov ovocia, zeleniny a kvetov. 

 

Prvá ovocinárska organizácia v Nemšovej vznikla v roku 1934 a mala 23 členov. Rokmi sa 

menila organizácia, počet členov, ale i názvy. Na výročnej členskej schôdzi v roku 1981 

schválili rozdelenie záhradkárskych oblastí na dva samostatné právne subjekty: ZO č. 1 SZZ 

Nemšová, zdruţujúca tzv. prídomových záhradkárov z Nemšovej, Ľuborče, Kľúčového 

a Trenčianskej Závady a ZO č. 2 SZZ Nemšová – Bočky. 

46. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina a kvety v Nemšovej 

10. výročie začlenenia nemšovskej sklárne do skupiny 
Vetropack 
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ZO č. 1 SZZ zastupoval predseda Anton Štefánek, ktorý túto funkciu vykonáva nepretrţite 59 

rokov a v tomto roku oslávil svoje 83. narodeniny. Záhradkárska oblasť v roku 2012 mala 90 

členov. Od roku 2010 sa tajomníčkou stala Mária Kováčová, pokladníkom bol Ing. Oto 

Bahno, hospodárom Jaroslav Bakoš. Rozdelená bola na 12 obvodov, kaţdý obvod mal svojho 

vedúceho. Členovia mali predplatený časopis Poradca záhradkára. 

ZO č. 2 SZZ – Bočky pracovala pod vedením Ing. Jozefa Krchnávka, tajomníkom bol 

Vladimír Vavruš, pokladníkom Emil Slabý. Zdruţovali 144 členov. Obe organizácie sa 

stretávali v budove Mestskej pálenice, kde vedúcim bol Milan Koníček. Mali tu vyhradenú 

miestnosť, kde si vymieňali nielen informácie z ovocinárstva, ale i organizačné záleţitosti. 

Okrem toho svojim členom podávali informácie o organizáciách prostredníctvom vývesných 

tabúľ na Ulici Janka Palu. 

  

V nedeľu 21. októbra sa vo veľkej sále 

Kultúrneho centra v Nemšovej zišlo 167 

seniorov, členov Jednoty dôchodcov Slo-

venska a Senior klubu pri príleţitosti 

októbra -  mesiaca úcty k starším, aby 

strávili príjemné nedeľné popoludnie 

v kruhu svojich rovesníkov a aby sa dobre 

zabavili. O to slávnostnejšie bolo toto 

stretnutie, pretoţe sme si pripomínali 770. 

výročie prvej písomnej zmienky o meste 

Nemšová. Podujatie organizoval Mestský 

úrad, Senior klub a Mestská organizácia 

Jednoty dôchodcov na Slovensku. Prítom-

ným sa prihovoril primátor mesta Ing. 

František Bagin a vo svojom príhovore vyzdvihol a ocenil dnes uţ seniorov, ktorí zveľaďovali 

naše mesto. Pamätným listom a kvetom si uctil medzi inými i pani Annu Juríkovú, ktorá sa 

doţila 90 rokov. O zábavu sa postaral Peter Holba so speváčkami so skupiny Studienka spolu 

s harmonikárom z obce Chocholná-Velčice. Spoločne zaspievali ľudové piesne z trenčian-

skeho regiónu a prítomných rozosmiali rôznymi príhodami či radosťami z dôchodcovského 

veku.  

 

Šiesty decembrový deň sa Mierovým námestím v Nemšovej niesla odvšadiaľ príjemná vôňa 

medoviny, punču, vareného vína či kapustnice. Obyvatelia nášho mesta so svojimi deťmi 

strávili príjemné mrazivé popoludnie čakaním na Mikuláša. Tí najmenší si pripravili pásmo 

vianočných riekaniek a piesní. Taktieţ sa prvýkrát v tomto roku slávnostne rozsvietil vianoč-

ný stromček na Mierovom námestí, čo znamenalo neutíchajúci príchod Vianoc. Na vianoč-

ných trhoch pred Mestským múzeom ţiaci našich škôl ponúkali za symbolické ceny svoje 

výtvarné a ručné práce, o ktoré bol veľký záujem. Celkovú vianočnú atmosféru dotváralo 

i premietanie rozprávky Tri oriešky pre popolušku v Mestskom múzeu. 

 

Vítanie nových občanov mesta v obradnej sieni Kultúrneho centra sa uskutočnilo                 

11. 12. 2012. V tento deň dostalo 33 detí finančný darček vo výške 35 eur.   

 

Predsilvestrovské posedenie pri hudbe v Kultúrnom stredisku v Ľuborči organizoval uţ 

v tradičnom čase 30. decembra 2012 o 18.00 hodine výbor Miestneho spolku Slovenského 

červeného kríţa pre svojich členov a bezpríspevkových darcov krvi. O tanec a zábavu sa 

postarala hudobná skupina GALAKTIC. 

 

Odovzdanie kvetu a Pamätného listu pani Ľudmile Schwan-
dtnerovej, ktorá v tomto roku oslávila životné jubileum 
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31. decembra bol pripravený v areáli Mestského múzea od 22.00 hodiny ohňostroj, aby 

obyvatelia Nemšovej mohli slávnostne privítať krajší a lepší Nový rok 2013. Počasie prialo 

všetkým silvestrujúcim, pretoţe obloha bola jasná, a oslavujúci občania mohli pozorovať 

ohňostroje i z okolitých miesta a obcí. 
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EKONOMICKÝ ŢIVOT  
 

V našom regióne sú tradične najspoľahlivejší zamestnávatelia Vetropack, ako podnik sklár-

skeho priemyslu, vojenské útvary, mesto a jeho organizácie, vrátane materskej školy a zá-

kladných škôl. Nemalou mierou prispel k zamestnanosti veľkosklad obchodného reťazca Lidl 

ako aj obchody a sluţby na území mesta.  

 

Napriek pretrvávajúcemu zloţitému ekonomickému prostrediu v európskom i celosvetovom 

meradle sa hospodárenie v sklárni v Nemšovej vyvíjalo v roku 2012 veľmi dobre. Okrem 

iného boli výsledky skupiny Vetropack za tento rok v medziročnom porovnaní na lepšej 

úrovni. 

V roku 2012 oslávila spoločnosť Vetropack Nemšová, s. r.o. 10. výročie svojho vstupu do 

skupiny Vetropack a hospodárske výsledky potvrdili správnosť cesty, na ktorú sa vydali 

pred desiatimi rokmi. Spoločnosť dosiahla v obchodnom roku 2012 obrat 51,6 mil. eur, a pre-

kročila tak jeho hodnotu z predchádzajúceho roku o 8,2%. Predaj sa zvýšil o 7,1% na 444,1 

mil. kusov sklených obalov. Skláreň potvrdila a ďalej budovala svoju vedúcu pozíciu na do-

mácom trhu. Hoci všeobecná hospodárska situácia v krajine bola veľmi napätá, napriek tomu 

stúpal dopyt v segmentoch alko a víno. Taktieţ bol úspešne ukončený nový projekt v seg-

mente pivo, ktorý sa realizoval v úzkej spolupráci s významným medzinárodným zákaz-

níkom. K úspešným novinkám patril aj nový model z kategórie odľahčených fliaš pre alko-

holické nápoje. Okrem toho boli vyvinuté ďalšie nové tvary v segmente nealko a víno. Vďaka 

ďalšej modernizácii a výmene strojov sa pokračovalo vo zvyšovaní výrobnej kapacity závodu.  

Bol vybudovaný sklad pre 12 000 paliet s hotovými výrobkami. Skláreň bola naplno vyťaţená 

i napriek tomu, ţe podiel exportu poklesol oproti minulému roku o 6,4%. Tento pokles bolo 

moţné vykompenzovať zvýšeným odbytom na domácom trhu. Počas roka 2012 si sklársky 

podnik udrţal obchodné vzťahy so všetkými kľúčovými domácimi zákazníkmi ako sú St. 

Nikolaus, GAS Familia, Hubert Sereď, Snico, Old Herold a atď. Vetropack Nemšová 

poskytol ku koncu roku 2012 prácu 355 pracovníkom, generálnym riaditeľom spoločnosti 

naďalej zostal Ing. Gregor Gábel. 

 

Pre Poľnohospodárske druţstvo Vlára Nemšová bol rok 2012 netypický. Uţ v  minulých 

rokoch PD Vlára muselo z finančno-ekonomických dôvodov vykonávať rôzne úsporné 

opatrenia, nakoľko v jeho hospodárskom výsledku bola viac rokov po sebe vykazovaná strata. 

Svoju činnosť si zabezpečovalo bankovými úvermi a pôţičkami, a napokon Okresný súd 

v Trenčíne povolil reštrukturalizáciu PD Vlára Nemšová. Rok 2012 bol druhým uceleným 

rokom po reštrukturalizácii, a to malo veľký vplyv na priebeh celého hospodárskeho roka, 

zvlášť na financovanie prevádzky druţstva. Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa             

27. septembra 2010 potvrdil reštrukturalizačný plán Poľnohospodárskeho druţstva Vlára 

Nemšová, a z toho druţstvu v nasledujúcich rokoch vyplývali rôzne povinnosti. Pracovalo sa 

za podstatne zmenených podmienok ako v minulých rokoch. Činnosť druţstva podliehala 

rôznym kontrolným mechanizmom, ktorými disponoval dozorný správca. Dozornú správu 

naďalej vykonával JUDr. Andrej Jaroš, správca zapísaný v zozname správcov vedenom 

Ministerstvom spravodlivosti SR. Sledovanie ekonomiky bolo prísne, v tomto období sa 

uskutočnil predaj hnuteľného majetku druţstva, a to objekt Salaš Kľúčové, hala výrobne 

tvarovaných krmív v Kľúčovom a časť garáţí v Kľúčovom. Počas roka bolo financovanie 

prevádzky veľmi problematické. Jedným z podstatných faktorov boli chýbajúce dotácie do 

poľnohospodárskej výroby. Riešením problému narastajúcej zadlţenosti sa snaţilo vyriešiť 

vtedajšie predstavenstvo druţstva, a to hľadaním solventného investora. K 1. októbru 2012 

bolo zvolené nové predstavenstvo a schválené nové Stanovy PD Vlára. Nový majoritný 

vlastník zabezpečil finančné zdroje, situácia sa postupne stabilizovala.  
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V priebehu roka 2012 pracovalo na druţstve celkom 142 pracovníkov, pričom vlani to bolo 

167. Na začiatku roka 2012 pracovalo 169 pracovníkov, ku koncu roka ich bolo 52. Napriek 

veľkému zníţeniu zamestnancov neprebehlo hromadné prepúšťanie, pracovníci končili pra-

covný pomer dohodou. V minulom roku sa druţstvo členilo na 4 výrobné závody – na závod 

poľnohospodárskej výroby, závod priemyselných činností, závod potravinárskej výroby a 

útvar celodruţstevných sluţieb. 

 

Závod poľnohospodárskej výroby: 

Rastlinná výroba je zameraná na produkciu obilnín, krmovín pre potreby ţivočíšnej výroby. 

Okrem toho PD Vlára Nemšová pestuje technické plodiny, najmä chmeľ. 

Ţivočíšna výroba je zameraná na produkciu kravského mlieka a produkciu hydinového mäsa. 

Chov hovädzieho dobytka PD Vlára Nemšová je schválený ako šľachtiteľský chov holsteins-

kého plemena. Ţivočíšna výroba je zameraná aj na chov oviec a dojníc. 

Závod priemyselných činností 

- v závode bola situácia po celý rok bola veľmi zloţitá, prevádzky závodu sa borili 

s rôznymi problémami a vo výsledku hospodárenia vykazovali stratu v nasledovných 

prevádzkach:  

 prevádzka kovovýroby – bola ukončená k 18. októbru 2012, 

 prevádzka lamináty – ukončená k 31. decembru 2012. Táto prevádzka sa 

predajom včlenila do spoločnosti druţstva Indupol Slovakia, s.r.o., ktoré vyrá-

ba laminátové výrobky. 

 závod stavebnej výroby 

- činnosť bola ukončená k 11. októbru 2012, pri jej skončení tu pracovalo 26 ľudí. 

- Prevádzka obchodu Technokov bola ukončená k 31. októbru 2012, pracovali tu 3 pra-

covníci, ale následne tento obchod prevzala do prenájmu a súkromnej prevádzky pani 

Zuzana Korvasová. 

 závod potravinárskej výroby 

- výrobná činnosť bola pozastavená uţ v okóbri 2011, v roku 2012 sa vyrábalo spora-

dicky. Činnosť bola definitívne ukončená  k 15. októbru 2012, pracovali tu 2 pracov-

níci. 

 prevádzka závodného stravovania 

- činnosť bola ukončená k 31. decembru 2012, pracovali tu 3 zamestnanci. Závodnú 

reštauráciu i jej priestory si prenajala firma Branislava Puliša BP Market s.r.o, ktorá tu 

príleţitostne prenajíma priestory i kuchyňu na svadby či iné rodinné udalosti.  

Po zrušení prevádzok bola upravená organizačná štruktúra druţstva, ktorá pozostáva z poľno-

hospodárskej výroby, správy majetku druţstva a ekonomického úseku. Predsedom predsta-

venstva nového vlastníka PD Vlára Nemšová sa stal Mgr. Barnabáš Kováč. 

 

5. kartoreprodukčná základňa Nemšová (VÚ 7742) je určená na polygrafické a repro-

grafické zabezpečenie Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a operačných veliteľstiev, na 

výrobu tlačív a pečiatok pre útvary Ministerstva obrany SR. Polygraficky zabezpečuje medzi-

národné rokovania, vyrába propagačné materiály, ozdobné knihárske výrobky. Dôleţitá je tieţ 

kompletná grafická príprava a tlač. Má 63 zamestnancov, veliteľom je pplk. Tibor Hamár 

a zástupcom veliteľa mjr. Ing. Igor Hurtoš. 

 

Multifunkčná zásobovacia základňa Západ Nemšová brigádneho generála Jozefa Mar-

tina Kristína (VÚ 9994) 

Tento názov bol základni prepoţičaný 17. 7. 2007 rozkazom prezidenta SR Ivana Gašpa-

roviča, a to za výborné plnenie úloh v zabezpečovaní logistickej podpory útvarov a zariadení 

OS SR. V minulom roku pribudlo základni regionálne stredisko naturálneho odievania. 
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Jednotlivé pracoviská základne: linka pre vystrojovanie príslušníkov do operácií, skupiny pre 

tvorbu centrálnych zásob, náhradných zásob, oddelenie konzervácie, pracovisko pre evidenciu 

a distribúciu vojenských predpisov a sklad zásob náhradných dielcov do pozemnej techniky. 

Všetky úlohy, ktoré vyplývajú základni, sa plnia pod vedením pplk. Ing. Vladimíra Kotrusa. 

 

Základné sluţby a obchodné prevádzky sú pre občanov Nemšovej v rôznej pestrosti zacho-

vané,  podnikateľská aktivita je rozvinutá, ale veľmi nestabilná. Začiatkom roka bola otvorená 

nová predajňa Liška Market Nemšová na Ulici SNP 2 (Dom sluţieb). V širokej ponuke potra-

vín nechýba mrazené mäso, chladené výrobky, syry, slovenské vajcia či mliečne výrobky. 

V budove na Ulici Janka Palu neďaleko Potravín 365 sa presťahovalo kvetinárstvo Jasmín, 

ktoré vlastní rodina Mazanovská a do tejto budovy bola presťahovaná i špecializovaná predaj-

ňa s výpočtovou technikou Compa. Mestský úrad v Nemšovej v roku 2012 mal prehľad o exi-

stencii 91 obchodov; z toho v Nemšovej: 9 predajní potravín a mäsa, 14 reštaurácií a poho-

stinstiev, 46 obchodov a prevádzok, 2 penzióny a 2 turistické ubytovne. V mestskej časti Ľu-

borča: 2 predajne potravín a mäsa, 4 pohostinstvá, 4 obchody, v mestskej časti Kľúčové: 2 po-

traviny, 1 pohostinstvo, 1 vináreň. V Trenčianskej Závade: 1 potraviny, 3 pohostinstvá.  

Podľa podkladov príslušného úseku Mestského úradu, mesto Nemšová k 31. 12. 2012 evido-

valo 6 292 obyvateľov, z toho 2 647 muţov, 2 724 ţien, 464 chlapcov a 457 dievčat.  

Počet narodených detí : 69 

Počet úmrtí: 54 

Počet sobášov: 35 

Prihlásenie na trvalý pobyt : 82 osôb 

Odhlásenie z trvalého pobytu: 67 osôb. 

V roku 2012 sa narodilo o 19 detí viac ako v minulom roku, počet úmrtí bol 54, čo je o 3 ľudí 

viac ako  minulý rok a matrika v Nemšovej zaznamenala o 9 sobášov menej ako v roku 2011.  

 

Mestský úrad vydával povolenia na zriadenie prevádzky herní, resp. herne s výhernými auto-

matmi. Výherné automaty s videohrami od firmy PROGRAM Trenčín boli umiestnené v he-

rni Red Seven v Polyfunkčnej budove na Ul. Janka Palu, v herni New York Pub v počte 5 ks, 

v prevádzke ESEM Makyš, vo všetkých troch bol prevádzkovaný i stávkový terminál. Hosti-

nec Šimková prevádzkoval 1 výherný automat. Od spoločnosti SYNOT TIP Poprad boli 

umiestnené automaty v bare SIUSI na Ľuborčianskej ulici, v pohostinstve Hilton v Kľú-

čovom, a v bývalom kine FANS Club i stávkový terminál. 

 

Ešte 14. 12. 2011 na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva schválili poslanci Programový 

dokument, ktorý obsahuje 10 programov programovej štruktúry na rok 2012, vrátane výhľadu 

na rok 2013 - 2014. Má 46 strán a jednoznačne poukazuje na neľahké finančné podmienky 

Mestského úradu. Napriek tomu zvyšovanie daní z majetku a poplatky za komunálny odpad či 

drobný stavebný odpad sa oproti minulému roku nezvýšili. Výška poplatku ostala v rovnakej 

výške, a to 0,04 eur/osoba/kalendárny rok. Ale od 1.10 tohto roku Ministerstvo novelou 

zákona  zmenilo výšku správnych poplatkov, ktoré sa týkajú vydávania matričných dokladov, 

legalizácie, osvedčenia podpisu a za výpisy o narodení, manţelstve a úmrtí. Oproti doterajším 

poplatkom ministerstvo zvýšilo poplatok za osvedčenie podpisu z pôvodných 0,50 € na      

1,50 €. Výpis z knihy narodení, knihy manţelstiev a úmrtí sa zmenil z 1,50 na 5 €. 

 

V tomto roku sa letné kúpalisko na začiatku letných prázdnin neotvorilo. V druhej polovici 

sezóny sa sprístupnilo verejnosti len párkrát, avšak kvôli zlému počasie nebolo veľmi navšte-

vované. Podľa slov zástupcu primátora Stanislava Gabriša, mesto prevádzkovalo kúpalisko do 

roku 2008. Financovanie z vlastných zdrojov však bolo stratové.  Hľadal sa partner, ktorý by 

sa na vedenie plavárne podujal s tým, ţe do nájmu by sa započítali investície, ktoré by tam 
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vykonal. Kúpalisko prevádzkovala tri roky spoločnosť VI-JA, ale mala veľké problémy s fi-

nancovaním. Táto spoločnosť oznámila tesne pred sezónou, ţe končí s prevádzkou plavárne. 

Mesto hľadalo ďalšieho nájomcu. Dohodlo sa 

so spoločnosťou Kanta, nájomná zmluva bola 

podpísaná začiatkom prázdnin. Snaţili sa 

letnú sezónu nejako zachrániť, tak kúpalisko 

otvorili v druhej polovici letných prázdnin, 

avšak teploty neboli vysoké a návštevnosť 

bola minimálna. Naviac, bazén kúpaliska bol 

vo veľmi zlom stave, unikala z neho voda, 

nespĺňala hygienické normy. Nestíhala sa 

však dostatočne ohriať a bola studená. Nový 

nájomca sa zaviazal rekonštruovať strechu 

kotolne, bazén či vybudovať solárny systém 

na ohrev vody, detské ihrisko a nové oplotenie 

v priebehu rokov 2012 aţ 2014 v hodnote viac 

ako 150 tisíc eur. Spoločnosť Kanta si plaváreň prenajala a pri podpise zmluvy deklarovala, 

ţe získa príspevok z eurofondov na opravu plavárne. V jeseni sa im však tento príspevok ne-

podarilo  získať. Kanta začala s úpravou areálu, investovala do technológie na úpravu vody. 

Ako bude pokračovať rekonštrukcia kúpaliska, budeme informovať v ďalšom ročníku 

Kroniky mesta. 

 

Prostredníctvom médií sa občania dozvedeli, ţe mesto dostalo sankciu 25% z oprávnených 

výdavkov na projekt Regionálne centrum biologicky rozloţiteľného odpadu BRO v meste 

Nemšová, čo predstavuje sumu 1,04 milióna eur. Táto sankcia bola za pochybenie v procese 

verejného obstarávania v roku 2010. Aj napriek tomu, ţe mesto vlastní všetky potrebné 

doklady, ktoré poukazujú na správnosť krokov, vrátane súhlasu s podpísaním zmlúv s víťaz-

nými dodávateľmi, mesto bolo zavedené do omylu. Mesto z tejto sankcie vrátilo 415 tisíc eur 

na účet SR, a ďalších 400 tisíc eur dofinancovalo z úverových peňazí, ktoré začalo čerpať 

v mesiaci november. Mesto si však nie je vedomé pochybenia, preto podalo ţalobu              

23. novembra voči Ministerstvu ţivotného prostredia SR na Krajskom súde v Bratislave. 

Ţiadalo o preskúmanie zákonnosti Správy o zistenej nezrovnalosti, ktorou bola mestu 

Nemšová udelená sankcia. Poslanci Mestského zastupiteľstva sa neplánovane stretli 19. 

októbra 2012 na zasadnutí, ktoré prebiehalo za ťaţkých a zloţitých podmienok, pretoţe mestu 

hrozilo zavedenie ozdravného reţimu. Mesto plánovalo prijať ozdravný reţim od 1. 11. 2012 

dlhodobým úverom na úhradu 25% korekcie výdajov a úhradu faktúr za práce v rámci 

projektu BRO Nemšová vo výške 1 040 000. Napokon z dôvodu predĺţenia splatnosti faktúr 

spoločnosti Bluetech sa ozdravný reţim nezaviedol. 

 

Verejné zhromaždenie občanov mestskej časti Kľúčové zvolal primátor mesta dňa 5. 9. 2012 

na základe doručenej petície s viac ako 200 podpismi občanov na 10 hárkoch. Dôvodom 

podanej petície bol vyjadrený nesúhlas s prevádzkou drtiarne v areáli PD Vlára v mestskej 

časti Kľúčové. PD Vlára ako vlastník pozemkov predalo časť svojho majetku v Kľúčovom 

bez toho, aby vlastníka upozornilo na existenciu rastlinnej a ţivočíšnej výroby. Majiteľom 

pozemkov sa stal Ing. Kotlárik, ktorý si na pozemku postavil budovu – drviareň druhotného 

plastového odpadu, nad ktorou vyjadrili nevôľu takmer všetci občania Kľúčového. Ide 

o nekontaminovaný technologický odpad, z ktorého sa vyrábajú napríklad detské ihriská. 

Podnikateľ všetky vyjadrenia v zmysle zákona splnil. Technologický odpad sa dováţa zo 

Slovenska i z ČR a zrecyklovaný odchádza naspäť do Českej republiky. Na území SR nezos-

Kúpalisko bolo kedysi vyhľadávaným miestom na kúpanie 
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táva nič. Prevádzku povolili, ale podnikateľ ju vyčlenil od rodinných domov miestnej časti a 

od ostatných pozemkov radom zelene. 

 

Kľúčovský kaštieľ znepokojoval a znepokojuje uţ dlhší čas svojím vzhľadom obyvateľov 

Nemšovej, ale najmä občanov mestskej časti Kľúčové. Mesto predalo kaštieľ pred piatimi 

rokmi talianskej spoločnosti AD Real Estate, ktorá chcela budovu prerobiť na apartmánové 

bývanie. Zo stretnutia, ktoré sa 

konalo 23. 7. 2012 vzišli výsledky, 

ktoré neboli pre mesto povzbudivé. 

V zázname o rokovaní firmy s ve-

dením mesta je vyjadrenie majiteľa, 

podľa ktorého musela spoločnosť pod 

tlakom krízy zmeniť svoje rozpočty 

a utlmiť podnikateľské zámery na 

Slovensku. Vlastník Aurelio Castri-

ciny informoval, ţe samotnú rekon-

štrukciu do konca tohto roka nezačne 

a pripustil i moţnosť odpredaja nové-

mu záujemcovi. Ten sa našiel, no 

v tomto roku sa na odpredaji nedo-

hodli. Mesto má záujem na tom, aby 

sa kaštieľ zachoval. Nie je to síce chránená kultúrna pamiatka, ale veľa znamená pre históriu 

Kľúčového, aj pre mesto Nemšová. Časť budovy má v prenájme majiteľ pohostinstva, ktorý 

aspoň čiastočne kaštieľ udrţiava. Priestory počas zimy temperuje a z nájomného mesto platí 

najnutnejšiu údrţbu. 

 

Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2012  
Rozpočet mesta Nemšová bol spracovaný v platnej mene euro s celkovými príjmami 

6 876 403 eur a výdavkami vo výške 6 810 230 eur. 

Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný niekoľkými zmenami, pretoţe mesto dostalo san-

kciu 25% z oprávnených výdavkov na projekt Regionálne centrum BRO v meste Nemšová, 

čo predstavuje sumu 1,04 milióna eur. 

- Prvá zmena schválená dňa 21.3.2012 uznesením MsZ č.122  

- Druhá zmena schválená dňa 25.4.2012 uznesením MsZ č.145 

- Tretia zmena schválená dňa 19.10.2012 uznesením MsZ č.204 

- Štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2012 rozhodnutím primátora mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčovský kaštieľ každý rok chátra 
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REALIZÁCIA PROJEKTOV V ROKU 2012 

 

REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY MESTA NEMŠOVÁ 

Cieľom projektu bola revitalizácia verejných priestranstiev – rekonštrukcia miestnych komu-

nikácií, vybudovanie a rekonštrukcie chodníkov a parkovísk, rekonštrukcia verejného osvet-

lenia, humanizácia a estetizácia prostredia mestského parku vrátane rozšírenia jeho atraktivity  

o nové prvky ako sú osvetlenie, 13 prvkov detského ihriska, kompletný mobiliár a zeleň. Mes-

to ţiadalo poskytnutie nenávratného finančného príspevku na tieto stavebné objekty: 
 Rekonštrukcia Miestnej komunikácie (MK) Odbojárov 

 Chodník pre peších na MK Sklárska 

 Rekonštrukcia chodníkov na MK Sklárska 

 Rekonštrukcia parkoviska na MK Odbojárov – CSS 

 Rekonštrukcia parkoviska na MK Sklárska 

 Parkoviská na MK Sklárska 

 1 Rekonštrukcia spevnenej plochy na MK Sklárska 

 Parkovisko na MK Hornov 

 Rekonštrukcia oplotenia MŠ Odbojárov 

 Rekonštrukcia komunikácie medzi MK J. Palu a MK SNP 

 Rekonštrukcia chodníka na MK SNP 

 Rekonštrukcia cesty k RD č. 162 

 Rekonštrukcia VO 

 Sadové úpravy a mobiliár: SO 600.1 Sadové úpravy 

 Sadové úpravy a mobiliár: SO 600.2 Mobiliár 

 Úprava chodníkov a spevnených plôch parku 

 Osvetlenie 

 Prípojka NN 

 Pitná fontána a prípojka vody 

 Detské ihrisko (preliezačky, mobiliár) 

 Zeleň 

Dňa 21.4.2010 bolo doručené mestu Nemšová Rozhodnutie o schválení Ţiadosti o poskytnu-

tie nenávratného finančného príspevku, pričom však boli stavebné objekty: 
 Rekonštrukcia MK Odbojárov 

 Rekonštrukcia parkoviska na MK Odbojárov – CSS 

 Parkovisko na MK Hornov 

 Rekonštrukcia oplotenia MŠ Odbojárov 

 Sadové úpravy a mobiliár: SO 600.1 Sadové úpravy 

 Sadové úpravy a mobiliár: SO 600.2 Mobiliár 

identifikované ako neoprávnené a nebol na ne poskytnutý nenávratný finančný príspevok. Po  

podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa začala realizovať súťaţ 

verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Následne po zrealizovaní súťaţe VO 

ešte pred podpisom zmluvy s víťazom súťaţe bola celá dokumentácia predloţená ministerstvu 

na schválenie. 

Po odsúhlasení súťaţe verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác Minis-

terstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola dňa 5. 9. 2011 podpísaná Zmluva 

o dielo č. 2011/HB/01/005 s víťazom súťaţe spoločnosťou Strabag, s.r.o. Bratislava. Na 

základe cenovej ponuky víťazného uchádzača bola upravená Dodatkom č. 1 k Zmluve 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku maximálna výška celkových investičných 

výdavkov na realizáciu aktivít projektu na sumu: 475 286, 14 eur. Z tejto sumy nenávratný 

finančný príspevok bol vo výške 451 521,83 eur a spoluúčasť mesta vo výške 23 764,31 eur. 

Po podpise Zmluvy o dielo sa začalo dňa 7. 9. 2011 s realizáciou stavebných prác. Okrem 

úpravy chodníkov, spevnených plôch a sadových úprav bolo vybudovaných 50 parkovacích 

miest priamo v centre mesta, v parku sa osadili nové lavičky, preliezačky, šmýkačky 

a hojdačky. Celková realizácia projektu bola ukončená v auguste 2012. 
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REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA NEMŠOVÁ 
Mesto Nemšová realizovalo tento projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturál-

nych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodárky rast, 

na základe Výzvy č. KaHR-22VS-0801. 
Cieľom projektu bola modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia. Verejné osvetlenie ne-

vyhovovalo technickým normám, čo znamenalo nevyhovujúce poskytovanie sluţieb pre oby-

vateľov. Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie sa rea-

lizoval tak, aby bol v súlade s príslušnými normami STN. Ako sme uţ informovali v Kronike 

mesta za rok 2011, realizáciou projektu bolo vymenených 163 ks svietidiel a doplnených 102 

ks svietidiel. Zároveň boli inštalované nové rozvádzače verejného osvetlenia so súmrakovým 

spínačom v počte 7 ks. Výmena a doplnenie sa týkali ulíc: Janka Palu, Ľuborčianska, Púchov-

ská, SNP, Trenčianska, Závadská, Nová Nemšová, Ţelezničná, Borovského, Druţstevná, 

Školská, Slovenskej armády, Podhorská, Rybárska, PD Vlára, Moravská. Nová vetva verej-

ného osvetlenia bola vybudovaná na hrádzi pri IBV Vlárska v počte 21 ks svietidiel + 1 roz-

vádzač. 

Po vykonaní administratívnej kontroly a odsúhlasení súťaţe verejného obstarávania na výber 

dodávateľa Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako sprostredkovateľským orgá-

nom pod Riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvom hospodárstva SR, bola 30. 6. 2011 

podpísaná Zmluva o dielo č. 10/VO/2010 s víťazným uchádzačom – spoločnosťou Elektro 

Group ML, s.r.o. Trenčianska Turná.  

Rekonštrukcie sa začala dňa 6. 7. 2011. Termín ukončenia projektu podľa Zmluvy o nená-

vratný finančný príspevok bol 06/2012. 

 

Po ukončení projektu bolo celkové financovanie projektu nasledovné: 

Celkové oprávnené výdavky (COV) projektu: 218 833,20 eur 

Výška poskytnutého NFP z fondov EÚ (85% z COV):                    186 008,87 eur 

Výška poskytnutého NFP zo zdrojov ŠR (10% z COV):                    21 883,40 eur  

Účasť mesta Nemšová na spolufinancovaní projektu (5% z COV):   10 941,70 eur     

Neoprávnené výdavky (hradené mestom Nemšová): 3 revízne správy + 1% rozdiel v DPH, 

spolu vo výške: 3 814,53 eur 

 

 

 

 

V rámci revitalizácie sa zrekonštruoval mestský park Novovybudovaná Sklárska ulica 
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ZATEPLENIE FASÁDY A VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROV OBVODOVÉHO PLÁŠ-

ŤA MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALY V NEMŠOVEJ 
Projekt sa realizoval na základe výzvy z Programu rozvoja vidieka o poskytnutie nenávrat-

ného finančného príspevku, ktorý vyhlásila MAS Vršatec. Mesto Nemšová predloţilo ţiadosť 

pre projekt: "Zateplenie fasády a výmena výplní otvorov obvodového plášťa mestskej 

športovej haly v Nemšovej". 

Hlavným cieľom projektu bolo predovšetkým vytvorenie podmienok pre poskytovanie kvalit-

nejších verejných sluţieb. Po schválení ţiadosti bola dňa 27.3.2012 medzi mestom Nemšová 

a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného fi-

nančného príspevku, pričom výška poskytnutého príspevku predstavovala sumu 71 574,61 

eur. Spoluúčasť mesta Nemšová na financovaní projektu bola vo výške 11 929,11 eur. Keďţe 

stav objektu mestskej športovej haly bol nevyhovujúci kvôli opotrebeniu, ale predovšetkým 

kvôli zlému zatepleniu, ktoré spôsobovalo vysoké úniky tepla, hlavným cieľom projektu bolo 

zateplenie fasády objektu a výmena vonkajších výplní otvorov.  

Projekt pozostával z búracích a stavebných prác. Vybúrané boli všetky okenné otvory a von-

kajšie dverné otvory. Vyplnili sa plastovými, s izolačným dvojsklom. Odstránil sa drevený fa-

sádny obklad z tatranského profilu. Fasáda sa zateplila minerálnou vlnou a sendvičovými 

panelmi od spoločnosti Paneltech. Bočné štíty sú tieţ zateplené minerálnou vlnou s fasádnou 

povrchovou úpravou - štruktúrovanou omietkou. Komín objektu sa nezatepľoval, povrchovo 

sa upravil fasádnou omietkou ţltej farby. Pôvodné axiálne ventilátory sa vymenili za nové, 

ktoré zabezpečujú výmenu vzduchu v priestoroch športovej haly. Na základe výsledkov súťa-

ţe verejného obstarávania sa víťazným dodávateľom stavebných prác stala spoločnosť Stav-

mont, s.r.o. Trenčín.. Hotové dielo mesto prevzalo dňa 30. 10. 2012. 

 

Nové osvetlenie na Ľuborčianskej ulici Zmodernizované svetlá v okolí hrádze 

Nová fasáda športovej haly Celkový pohľad na zateplenú budovu športovej haly 
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„TERÉNNE ÚPRAVY PRE CYKLOTRASU NEMŠOVÁ – LOKALITA ŠIDLÍKOVÉ“ 

Na základe informácie o pripravovanej Výzve Miestnej akčnej skupiny Vršatec, mesto Nem-

šová pripravuje projekt „Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová – Lokalita Šidlíkové“. 

Realizácia stavby by pozostávala z povrchovej úpravy koruny hrádze asfaltovým kobercom 

smerom od obce Horné Srnie po lokalitu Šidlíkové v Nemšovej. 

 

PROJEKTY, PRI KTORÝCH SA ODSTÚPILO OD ZMLUVY O POSKYTNUTNÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

ÚPRAVA A ROZŠÍRENIE CENTRA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB MESTA NEMŠOVÁ 

Mesto Nemšová na základe Výzvy č. ROP-2.1.a-2009/01, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vý-

stavby a regionálneho rozvoja SR, predloţilo Ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku pre projekt: „Úprava a rozšírenie Centra sociálnych sluţieb mesta Nemšová“. Po 

schválení Ţiadosti bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

vo výške 735 146,24 eur. 

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie kvality a rozsahu poskytovaných sluţieb,  zvýšenie 

kapacity zariadenia, nakoľko Centrum sociálnych sluţieb eviduje mnoţstvo nevybavených 

ţiadostí. 

Realizáciou projektu sa mala oddeliť prevádzka Centra sociálnych sluţieb od sociálnych by-

tov, čím by sa vytvorilo pokojné, relaxačné prostredie pre klientov. Časť obytných izieb by sa 

riešila bezbariérovo, s moţnosťou ubytovania osôb s obmedzenou moţnosťou pohybu. Fasády 

mali byť kompletne zateplené, presklenia, okná a vstupné dvere vymenené za plastové. Obno-

vené vodovodné a kanalizačné potrubia, a tieţ elektroinštalácia a bleskozvodné zariadenia by 

tak zlepšili technický stav objektu. 

V rámci projektu mali byť realizované aj práce, ktoré z fondov EÚ neboli oprávnené a mesto 

by ich muselo hradiť z vlastných zdrojov. Vzhľadom na navýšenie rekonštrukčných prác, 

ktoré bolo potrebné realizovať v rámci projektu a ktoré by museli byť hradené z rozpočtu 

mesta, mesto Nemšová odstúpilo od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

kvôli nepriaznivej finančnej situácii. 

  

ZEFEKTÍVNENIE VYKUROVACIEHO SYSTÉMU MESTA NEMŠOVÁ 

Predmetom projektu mala byť zrealizovaná inštalácia solárnych kolektorov a tepelných čerpa-

diel na bivalentné vykurovanie objektov a na ohrev TÚV v Kultúrnom centre, v objektoch 

Materskej školy na ulici Odbojárov, Kropáčiho, Ľuborčianska, v objekte Športová hala, Kúpa-

lisko – malý bazén, prevádzková budova – Telovýchovný spolok. 

Po realizácii projektu by sa zlepšil stav ţivotného prostredia, ovzdušia, ozónovej vrstvy 

a minimalizoval by nepriaznivé vplyvy klimatických zmien. Po realizácii projektu by neboli 

demontované zostávajúce plynové kotle, ale boli by ponechané ako rezervné v objektoch.  

Demontovali by sa 2 ks kotlov, ktoré doposiaľ slúţili ako rezerva. Celkovo sa malo inštalovať 

33 solárnych panelov o ploche 79,2 m² a 22 tepelných čerpadiel o výkone 726 kW. 

Z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie bolo mesto Nemšová nútené odstúpiť od Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.   

 

REKULTIVÁCIA SKLÁDKY TKO VOLOVCE – ĽUBORČA 

Na základe Výzvy č. OPZP-P04-09-5, ktorú vyhlásilo Ministerstvo ţivotného prostredia, 

predloţilo mesto Nemšová Ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre 

projekt: „Rekultivácia skládky TKO Volovce-Ľuborča.“ Projekt bol schválený a bola podpí-

saná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ale vzhľadom na nepriaznivú 

finančnú situáciu bolo mesto nútené odstúpiť od tejto Zmluvy. 
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BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 31. 12. 2012 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

REKAPITULÁCIA 

 

Schválený 

rozpočet 

 

RO.č.4 

rozpočet 

 

Skutočnosť 

k 31. 12. 2012 

% 

plnenia 

k RO č.4 

Beţný rozpočet     

Beţné príjmy 3 440 763,00 3 477 116,00 3 375 665,89 97,08 

Beţné výdavky 2 590 941,00 2 902 670,00 2 865 370,26 98,71 

Rozdiel 849 822,00 574 446,00 510 295,63  

     

Kapitálový rozpočet     

Kapitálové príjmy 2 957 118,00 2 154 298,00 2 174 681,33 100,95 

Kapitálové výdavky 3 294 075,00 3 610 608,00 3 075 838,69 85,19 

Rozdiel -336 957,00 -1 456 310,00 -901 157,36  

     

Finančné operácie     

Príjmové fin. operácie 478 522,00 1 355 556,00 920 962,97 67,94 

Výdavkové fin. 

operácie 

925 214,00 473 692,00 473 693,22 100,00 

Rozdiel -446 692,00 881 864,00 471 269,75  

     

Rozpočet celkom     

Príjmy celkom 6 876 403,00 6 986 970,00 6 471 310,19 92,62 

Výdavky celkom 6 810 230,00 6 986 970,00 6 414 902,17 91,81 

Rozdiel celkom 66 173,00 0,00 56 408,08  
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 DUCHOVNÝ A NÁBOŢENSKÝ ŢIVOT 
 

Duchovným správcom nemšovskej farnosti bol vdp. Mgr. Anton Košík – dekan, ktorý fun-

kciu duchovného správcu vykonával aj v Spojenej katolíckej škole. Okrem dekana, pôsobil vo 

farnosti vdp. Mgr. Michal Vlček, kaplán. Obaja kňazi slúţili bohosluţby ako ak iné sviatosti 

nielen vo farskom kostole sv. Michala 

v Nemšovej, ale aj v kaplnkách, ktoré sa 

nachádzajú v mestských častiach - v Ľu-

borči na cintoríne, okrem pohrebných sv. 

omší sa v kaplnke konali aj bohosluţby 

v kaţdú prvú sobotu v mesiaci. Samo-

zrejme sa veriaci stretli i na hodovej 

slávnosti 17. júna pri príleţitosti sviatku 

sv. Antona, ktorému je kaplnka v Ľubor-

či zasvätená. V poradí uţ 15. hodová 

bohosluţba sa niesla v príjemnej slneč-

nej a hudobnej atmosfére, po poţehnaní 

veriaci z Ľuborče poďakovali krásnou 

kyticou dekanovi za odslúţenú svätú 

omšu, popriali mu k meninám veľa zdra-

via a veľa síl do ďalšieho pôsobenia. Zároveň mu zablahoţelali k jeho pätnástemu výročiu 

kňazskej vysviacky. Poďakoval a s humorom podotkol, aby dobre zvládol tú „kňazskú pu-

bertu.“ 

V Kľúčovom sa okrem kaţdej nedele konala sv. omša aj kaţdý pondelok podvečer v kaplnke, 

zasvätenej k sv. Anne. Pri príleţitosti jej sviatku sa vysluhovala slávnostná sv. omša 29. júla. 

V Trenčianskej Závade sa stretávajú farníci na bohosluţbe kaţdý utorok večer, taktieţ kaţdú 

nedeľu dopoludnia. Hodová sv. omša sa 

vysluhovala dvakrát do roka, po 13. máji 

a 13. októbri, nakoľko je kaplnka zasvä-

tená Panne Márii Fatimskej. Hodová 

slávnosť sa slávila aj v Borčiciach po    

8. septembri, po sviatku Narodenia Pa-

nny Márie v kaplnke Povýšenia sv. krí-

ţa. Veriaci sa zúčastňujú na týchto tzv. 

hodových slávnostiach v hojnom počte, 

pretoţe v čase ich konania vo farskom 

kostole sv. omše nebývajú. Najviac ľudí 

sa zúčastňuje na hodových sv. omšiach 

práve v Trenčianskej Závade. Zhroma-

ţdeným pútnikom sa tu 14. októbra pri-

hovoril súčasný kaplán farnosti Mgr. 

Michal Vlček, ktorý rozpovedal príbeh 

fatimského zjavenia Panny Márie trom malým pastierikom Ferkovi, Hyacintke a Lucii.   

Vďaka vtedajšiemu dekanovi Mons. Jozefovi Hankovi sa postavila kaplnka v Trenčianskej 

Závade, ktorá je podľa doteraz zistených skutočností najstaršou Fatimskou kaplnkou na 

Slovensku. Trenčianska Závada, podobne ako Fatima v Portugalsku, bola uchránená od hrôzy 

vojny. Obyvatelia Závady počas ťaţkých vojnových dní dali sľub Panne Márii, ţe ak ich 

zachráni, vystavajú kaplnku ku jej cti. Svoj sľub dodrţali a kaplnka bola dokončená v roku 

1949. V tomto roku sme si pripomenuli uţ 65. výročie posvätenia základného kameňa tejto 

kaplnky.  

Hodová slávnosť v Trenčianskej Závade 13. mája 2012 s prizva-
ným hosťom, niekdajším kaplánom v Nemšovej, Štefanom Bučom 

Dekan farnosti Mgr. Košík (v strede) a kaplán Mgr. Michal Vlček 
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Na tomto pútnickom mieste sa od nepamäti spievala pesnička, ktorú zloţil p. kaplán Hanko, 

Fatimské zjavenie Panny Márie... Postupne sa na pôvodnú melódiu udomácnila nová pieseň 

s názvom Závadská kaplnka, ktorú zloţil Jozef Králik – ţiak p. kaplána Hanku, hudobník 

a dirigent kapely Nemšovanka. 

Vo farnosti pôsobili laické spoločenstvá: Spoločenstvo modlitby matiek, Spoločenstvo Pre 

Slovo Ţivota, Spoločenstvo kresťanských rodín, Spoločenstvo dcér kresťanskej lásky Vin-

centa de Paul, Bratstvo františkánov laikov, Zdruţenie mariánskej mládeţe i eRko – Hnutie 

spoločenstiev detí a mládeţe. Aj v roku 2012 organizovali aktivity ako koledovanie Dobrej 

noviny počas Vianoc či zorganizovali Farský ples za účasti oboch kňazov v telocvični 

Spojenej katolíckej školy. 

 

V spojení s celou katolíckou cirkvou 11. 10. 2012 vyhlásil pápeţ Benedikt XVI. začiatok 

Roku viery, ktorý bude trvať aţ do 24. 11. 2013. Po roku sv. Pavla (2008/2009) a Roku 

kňazov (2009/2010) Svätý otec otvoril Rok viery. Urobil tak v deň 50. výročia otvorenia 

Druhého vatikánskeho koncilu a 20. výročia Katechizmu Katolíckej cirkvi. Rok viery v kaţdej 

z diecéz 11.10. otvorili biskupi slávením sv. omše v diecéznej katedrále.  

 

Pri príleţitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Nemšovej sa v Rímskokatolíc-

kom kostole sv. Michala uskutočnil 25. novembra 2012 slávnostný koncert chrámovej 

hudby. V dojemnej atmosfére, ktorú vytvorili viacerí účinkujúci, sa niesli tóny organu, flauty, 

hoboja a spev ţenského speváckeho súboru ROSA a muţského speváckeho súboru NEMŠO-

VAN. (Bliţšie informácie prinášame v kapitole Kultúrny ţivot). 

 

Posledný deň roka na Silvestrovskej poboţnosti vo farskom kostole podal dekan Anton Košík 

informácie z cirkevnej štatistiky, z ktorej sme vybrali pre Kroniku mesta: v uplynulom roku 

bolo vo farnosti pokrstených 98 detí, z ktorých bolo 44 chlapcov a 54 dievčat. Sviatosť 

manţelstva prijalo 24 snúbeneckých párov. Na večnosť bolo odprevadených  60  ľudí, z toho 

23 muţov a 37 ţien. Na nemšovských cintorínoch pochovali 32 ľudí, v Ľuborči 13, 

v Kľúčovom pochovali 6 ľudí, v Trenčianskej Závade 1 a v Borčiciach 8 občanov.  
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KULTÚRNY ŢIVOT  
 

18. marca 2012 si mnohí prišli uţiť do Kultúrneho centra v Nemšovej romantiku tridsiatych 

rokov, eleganciu vtedajšej doby, swing a samozrejme dobrú zábavu divadelného súboru 

Giovanni z Dolnej Súče, ktorý vystúpil s komédiou „TAK TROCHU ZASNÚBENÝ“. Išlo 

o komédiu plnú zvratov, napätia i vtipných situácií v rodine Veselých.  

 

 
Jedna zo scénok komédie Tak trochu zasnúbený 

 

Pri príleţitosti Dňa učiteľov sa 28. marca 2012 konalo vo veľkej sále Kultúrneho centra  

stretnutie učiteľov materských, základných škôl, strednej a umeleckej školy. Iniciátorom 

akcie bol primátor Ing. František Bagin, ktorý sa takto učiteľom poďakoval za náročnú 

a zodpovednú prácu, trpezlivosť a obetavosť. Po kultúrnom programe, ktorým predstavili 

učitelia umeleckej školy výsledky svojej práce so svojimi ţiakmi, si pedagógovia posedeli 

a spoločne s primátorom pohovorili o školských i súkromných problémoch.    

 

 
Stretnutie učiteľov v Kultúrnom centre 

        

Zábavnú televíznu šou s názvom PARTIČKA si občania mohli pozrieť trinásty májový deň 

aj naţivo v našom meste. Kultúrne centrum v Nemšovej sa zaplnilo v nedeľu o 19.00 hodine 

občanmi, ktorí si nenechali ujsť toto zábavné vystúpenie talentovaných hercov a zabávačov, 

ktorí bez vopred pripraveného scenára na javisku improvizovali a svojimi výkonmi veľmi 

pobavili prítomných. Do svojho improvizačného posedenia zapojili i divákov. Celú zábavnú 

šou moderoval Dano Dangl, ktorý bol zároveň aj reţisérom a hercom. Na javisku predviedli 

Herci zo súboru Giovanni v plnom hereckom nasadení 

Pedagógovia slávili Deň učiteľov 
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excelentné výkony Roman Pomajbo, Juraj Kemka, Lukáš Latinák, Róbert Jakab a Marián 

Miezga. Cena vstupenky bola 13 eur.  

13. máj 2012 bol naozaj bohatý na kultúrne záţitky. V tento deň sa v Kultúrnom centre konali 

tradičné oslavy Dňa matiek. Hoci vo väčšine štátov si Deň matiek pripomíname v druhú 

májovú nedeľu, dátumy osláv vo svete sú rôzne. Vyplýva to z mnoţstva pôvodov tohto 

sviatku, ktorý si všíma ţenu ako darkyňu ţivota. V túto nedeľu si prišli uctiť mamy a staré 

mamy deti materských a základných škôl. Vo voľnom čase si nacvičili program, ktorým 

vyjadrili poďakovanie za všetku materskú lásku, obetu a láskavosť. Ako prví sa predstavili 

ţiaci prvej a druhej triedy s recitačným pásmom: List poštárovi pre mamičku. Za nimi ukázali 

ţiaci špeciálnych tried hodinu telesnej výchovy v rytme, ďalšie vystúpili dievčatá zo šiestej 

triedy s tanečnou zostavou hip-hopu. Nasledovalo pásmo básní o mame a napokon záver 

patril bývalým ţiakom špeciálnych tried. 

 

18. mája 2012 sa v priestoroch Kultúrneho centra na 1. poschodí konala o 17.00 hodine 

vernisáţ dvoch umelkýň z Nemšovej Petronely Novosadovej Sklo, šperk, porcelán 

a Miroslavy Juzekovej Obrazy. Petronela Novosadová sa okrem domácej pôdy prezentovala 

aj v iných mestách. Od 12. júla tohto roku sa 

po prvýkrát predstavila so svojimi pestro-

farebnými obrazmi a sklenými artefaktmi 

v Podjavorinskom múzeu v Novom meste nad 

Váhom. Autorka sa vo svojej výtvarnej tvorbe 

venuje maľbe na sklo, olejomaľbe a výrobe 

originálnych šperkov. Skvelé a netradičné ná-

pady pouţila aj pri maľbe kalichov, šálok, mís 

a misiek. „Výroba sklených umeleckých pred-

metov je určite pracnejšia ako maľba. Niekedy 

treba použiť až dva výpaly skla. Najskôr je tam 

farba, potom zlatá perokresba a vznikajúce 

línie,“ prezradila členka Zdruţenia výtvar-

níkov v Trenčíne. Sklené výrobky vypaľuje pri teplote 540 stupňov, pri porcelánových stúpne 

teplota o ďalších dvadsať stupňov. „Najskôr kúpim číre sklo v sklárňach. To potom maľujem 

farbami na to určenými. Doma mám vypaľovaciu pec na sklo aj porcelán,“ prezradila. 

Špeciálne farby obsahujú viac ako päťdesiat percent olova. Jedovaté látky sa však pri 

vysokých teplotách v peci vyparia a sklo sa tak stáva úţitkovým a pouţiteľným. Od roku 1998 

Ukážka šperkov Petronely Novosadovej - autorky výstavy 
Sklo, šperk, porcelán 

N pódiu sa blysla i Soňa Hudecová z Nemšovej Juraj Kemka a Róbert Jakab pri improvizácii 
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autorka výstavy odovzdáva svoje odborné 

skúsenosti aj študentom Školy úţitkového 

výtvarníctva v Lednických Rovniach.  

Tvorba Miroslavy Juzekovej je primárne 

zameraná na maľbu, ku ktorej získala vzťah 

uţ počas štúdia na Strednej škole sklárskej 

v Lednických Rovniach. V tomto období sa 

zameriavala hlavne na abstrakciu. Jej tvorba 

neskôr prešla do kvetinových motívov 

s prvkami abstrakcie. Florálnymi motívmi sa 

zdokonaľovala a presúvala ich do iných 

polôh. Neskôr do jej obrazov vstúpila aj 

architektúra. V obrazoch zachytáva najmä 

dedinský ţivot obce Trenčianska Závada 

odkiaľ pochádza, a vytvára tak reálne výjavy 

z nášho regiónu. Vo voľnej chvíli sa spomínaná autorka venuje maľovaniu kraslíc. Tieţ 

pôsobí ako pedagóg  výtvarného odboru  na Základnej umeleckej škole v Ľuborči. Výstava 

trvala do 25. mája 2012 a návštevníci mali moţnosť si zakúpiť vystavené exponáty. Výstava 

bola prístupná denne od 15.00 do 18.00 hodiny.  
 

V stredu, 20. júna 2012, Mestské múzeum v Nemšovej hostilo vzácneho človeka. Bol ním 

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., vedec, lekár, zakladateľ a rektor Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, autor projektov rozvojovej a humanitárnej 

pomoci v mnohých krajinách, drţiteľ významných ocenení, člen renomovaných medzinárod-

ných spoločností. Organizátormi podujatia bolo OZ PEREGRÍN, CHARITA Nemšová 

a mesto Nemšová. Profesor Vladimír Krčméry sa humanitárnej pomoci venuje od roku 1996. 

Jeho prednáška alebo rozprávanie o krajinách tretieho sveta bolo alarmujúce: „Zo 6 miliárd 

ľudí na svete 4,8 miliardy žije v rozvojových krajinách. Asi 1,5 miliardy z nich trpí hladom, 2 

milirdy sú nakazené tuberkulózou a približne 50 miliónov ľudí je infikovaných HIV.“ Pútavým 

rozprávaním čas plynul rýchlo. Tento lekár rozprával o tom, ako pomáha a lieči ľudí 

v chudobných krajinách tretieho sveta. Rozbehol viacero projektov, napríklad sa mu podarilo 

za pomoci dobrovoľníkov a sponzorov postaviť na Haiti dve kliniky: Mobilnú kliniku v Port-

au-Prince a kliniku v Baie de Henne. Vybudoval na Haiti sieť studní, tým  zabezpečil čistú 

pitnú vodu pre jej obyvateľov v najpostihnutejších častiach, čím sa zníţilo riziko šírenia 

cholery. Pútavo prednášal i humanitárny pracovník Anton Peciar, mladý dobrovoľník 

z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alţbety, ktorý sa sám nakazil 

cholerou a musel byť prevezený na kli-

niku. Haiti však nebola jediná téma bese-

dy. Profesor Krčméry rozprával o projek-

toch v Afrike, okrem iného i v štáte Burun-

di, kde sa podarilo úspešne realizovať „ak-

ciu kozy“. Spočítavala v príprave kozlia-

tok, jedla pre deti, ktoré jedli mäso vôbec 

po prvýkrát. Z jedného kozliatka sa pripra-

vili porcie pre 70 detí. Táto akcia sa rozbe-

hla i v Keni a Sudáne. Cieľom je, aby tieto 

deti jedli mäso aspoň raz za týţdeň. Na 

záver prednášky profesor neţiadal ţiadne 

peniaze, ani príspevky, ale vyzval ľudí, 

Obraz Miroslavy Juzekovej zachytávajúci Trenčiansku Záva-
du 

 

Primátor Ing. Bagin  víta profesora Krčméryho v Mestskom mú-
zeu na besede o krajinách tretieho sveta 
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aby sa veľa modlili za deti ţijúce na Haiti, aby sa zlepšila situácia s nedostatkom vody a hy-

gieny. A tí, ktorí sa nevedia modliť, aby aspoň prinášali určité obety. 

 

Dňa 26. júna 2012 sa konal v Kultúrnom 

centre v Nemšovej slávnostný galapro-

gram detí materských škôl z elokovaných 

tried Ľuborčianska, Odbojárov, Kropáčiho. 

Detičky svojím bohatým a obsiahlym vy-

stúpením potešili svojich rodičov, starých 

rodičov, ale aj kamarátov a známych. Zá-

roveň ukončili svoje putovanie v materskej 

škole, a dostali osvedčenie o ukončení pred-  

primárneho vzdelávania. Tí tvorivejší si mo-

hli pozrieť vystavené výtvarné práce ma-

lých detí. Súčasťou programu bolo i odo-

vzdanie milých darčekov pre víťazných 

autorov kresieb o najkrajšiu mamičku. Po 

tanečných a recitačných vystúpeniach škôl-

karov nastalo korunovanie jednotlivých detí za princov a princezné, čo znamenalo, ţe úspešne 

ukončili putovanie v materskej škole a sú pripravené na ďalšie štúdium na základnej škole. 

 

Deväť koncertov ponúklo v amfiteátri Mestského múzea v Nemšovej hudobné podujatie 

Nemšovské hudobné leto 2012. Predstavením dychovej hudby Skalanka odštartoval v nedeľu 

1. júla uţ 35. ročník tohto tradičného podujatia. Všetky koncerty sa začínali o osemnástej 

hodine tridsiatej minúte a vstup na ne bol bezplatný. Domáci, ale i návštevníci z okolitých 

obcí si mohli vypočuť autentickú slovenskú ľudovú hudbu. Augustové koncerty otvorila 

piateho augusta úspešná dychová hudba Opatovanka. Všetky letné koncerty sa tešili veľkej 

priazni poslucháčov kvalitnej hudby. 

 

4. júla 2012 sa za krásneho, extrémne tep-

lého dňa, konal 6. ročník Pouličnej výstavy 

výtvarných prác detí. Témou výtvarných 

dielok bola Rodina. Výstavu si mohli všetci 

pozrieť na Ulici 9. mája v Nemšovej pred 

domom súrodencov Ţovincových, ktorí boli 

aj iniciátormi a organizátormi milej akcie.  

Celý deň im pomáhali i kamaráti z ulice, a to 

sestry Piknové a Marek Boháček. O 9. 00 

hodine ráno sa výstava otvorila, pokračovala 

rôznymi hrami, o 17. hodine sa uskutočnila 

vernisáţ a nakoniec sa deti mohli zabaviť na 

diskotéke do neskorých večerných hodín. 

Organizátori zaznamenávajú kaţdý rok aj 

kroniku z tejto výstavy. V kronikách z pre-

došlých ročníkov sa píše o výstave, ktorá sa konala v štyridsať stupňových teplotách, ďalší 

ročník postihol dáţď a v jednom mali rekordný počet návštevníkov, podpísalo sa ich 52, i keď 

mnohí sa zastavia a nepodpíšu sa. 

 

Pri vystavených prácach sa zastavovali aj náhodní okolo-
idúci 

Recitačné a tanečné vystúpenia detí z materských škôl 
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I keď 11. augusta 2012 vonku vládlo upršané počasie,  mnohí obyvatelia Nemšovej a priaz-

nivci výbornej ľudovej hudby sa mohli zúčastniť celoslovenskej akcie pod záštitou prezidenta 

Slovenskej republiky, 3. ročníka festivalu FUJARA Z POVAŽIA, ktorú organizovalo 

zdruţenie Fujara z Povaţia. Toto podujatie sa konalo tradične v Kaviarni Oryx v Nemšovej na 

Púchovskej ulici. Účastníci tohto fes-

tivalu zaţili príjemné popoludnie plné 

výborných hudobníkov a ľudových 

majstrov. Od 14. hodiny vystúpili s ga-

laprogramom skupiny s pásmom „Ne-

ďaleko od Trenčína“. Terchová mala 

zastúpenie v podobe Nebeskej muziky, 

vystúpil Alojz Mucha, ľudová hudba 

Lazarovci, Bratia Trombitáši Štefáni-

kovci z Púchovskej doliny, goralská 

ľudová hudba Bukóň, Guroľsko muzy-

ka ZBUJE, Bačovské trio, Mladí umel-

ci, Terchovská muzika Boboty – hlav-

ným členom tejto skupiny je spoluor-

ganizátorom tejto akcie Ivan Bobot z 

Nemšovej, ZAF Pohronci, Peter So-

viak, ktorý je jedinečným gajdošom na Slovensku. Prezentoval hovorené slovo nielen o gaj-

dách, výrobe gájd, ale i celú históriu o gajdošoch na Slovensku. Tento jedinečný festival 

moderoval sympatický Marek Ťapák a Miroslava Mazánová. Súčasťou podujatia bola výroba 

“SRDCA PRE SLOVENSKO”. Návštevníci Fujary mohli pomôcť umeleckému drotárovi 

Jurajovi Šeríkovi z Čadce zhotoviť neobyčajne krásny dar pre Slovensko v podobe drôteného 

srdca – symbolu lásky a ţivota, pleteného unikátnou drotárskou technikou typickou len pre 

Holánikovsko – Šeríkovský rod. Majster Šerík svoj projekt odštartoval 14.6.2012 v skanzene 

Vychylovka s cieľom spojiť ľudí dobrej vôle s vrúcnym vzťahom k vlasti. Srdce plánuje 

dokončiť v roku 2013, kedy ho chce odo-

vzdať do rúk pána prezidenta Slovenskej 

republiky a takto chce vzdať hold všet-

kým drotárom, ktorí v minulosti ako “divé 

husi” odchádzali za prácou do celého sve-

ta a taktieţ si uctiť 150. výročie narodenia 

svojho pradeda Jozefa Holánika Bakeľa. 

Celý 3. ročník tohto projektu dotvárali 

sprievodné akcie ako škola hry na fujaru, 

škola plieskania bičom, ľudový jarmok, 

ukáţky výroby ľudových hudobných 

nástrojov ako píšťalky, handrárky, fujar-

ky, tvorivé dielne a ľudová veselica. Čest-

ný a pozvaný hosť p. Sedláček z Tren-

čianskeho samosprávneho kraja sledoval 

celé popoludnie so zatajeným dychom. 

 

V septembri, počas troch dní 21. 9. - 23. 9. 2012, dosiahla kultúra v Nemšovej najvyšší bod 

práve vďaka oslavám 770. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste. Mesto pri tejto 

príleţitosti usporiadalo zaujímavé výstavy v galérii mestského múzea, ktoré si mohli 

návštevníci pozrieť počas Nemšovského hudobného leta, a tieţ vydalo mimoriadne číslo 

Nemšovského spravodajcu, v ktorom si pripomenulo čo to zo svojej bohatej histórie.  

Moderátor Fujary z Považia 2012 herec Marek Ťapák 

Goralská ľudová hudba Bukóň 
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Takmer tisícka návštevníkov si počas osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o našom 

meste prišla pozrieť výstavy Nemšovský výtvarný salón, Kroje nášho regiónu a Nemšová na 

historických fotografiách. Hneď v úvodných slovách vyzdvihol primátor mesta 17 výtvarne 

nadaných umelcov – našincov, ktorí získali svojimi dielami úspechy nielen doma, ale i v za-

hraničí. Vystavujúcimi umelcami boli: Ladislav Moško, Jozef Vydrnák, Stanislav Lubina, 

Ľudovít Vavrúš, Branislav Kristín, Vojtech Korvas, Vladislav Kakody, Jaroslav Bakoš, 

Irena Oškrdová, Ivan Dulanský, Peter 

Daňo, Jozef Tokár, Jana Breznická, Pe-

tronela Novosadová, Miroslava Juze-

ková, Jozef Vavrúš, Lucia Štefancová. 
Kurátorom výstavy bol Ing. Jozef Prekop, 

ktorý predstavil vystavované diela. Ná-

vštevníci výstavy mohli obdivovať i zau-

jímavé historické fotografie Nemšovej 

nielen z archívu mestského múzea, ale aj 

zo súkromnej zbierky dlhoročného kroni-

kára Nemšovej Vojtecha Korvasa. Pre-

hliadku výstavy Kroje nášho regiónu pri-

pravilo mesto v spolupráci so zberateľom 

Jozefom Ďuráčim zo Soblahova. Táto výs 

tava bola súčasťou projektu EÚ, Cezhra-

ničná spolupráca SR-ČR Po stopách histo-

rie a tradic Hluku a Nemšové, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia Hluku so starostom Jánom 

Šimčíkom.  

 

V prvý deň osláv, 21. 9. 2012, sa v podvečer-

ných hodinách v Kultúrnom centre rozbehol 

koncert pre mládeţ. Lákadlom bolo vystúpenie 

speváka Majka Spirita, ktorý v roku 2011 zís-

kal ocenenie ako objav roka. Majk Spirit 

niekoľko minút meškal, no krátko po pol devia-

tej večer vystúpil na pódium. Zaspieval známe 

pesničky, pridal i niekoľko ďalších. Po koncer-

te sa rozbehla diskotéka, a zábava v tento deň 

pokračovala. Vstupenka sa predávala v cene 4 

eurá. 

 

No najväčší úspech malo vystúpenie majstrovského tanečného súboru SĽUK v nedeľu      

23. 9. 2012 v Kultúrnom centre. Ešte pred treťou hodinou popoludní sa zaplnilo takmer 

všetkých 500 sedadiel. Tento kultúrny záţitok si nenechali ujsť ani pozvaní hostia, a to 

starostovia okolitých obcí či obchodní partneri. Táto jedinečná príleţitosť bola umocnená 

hneď v úvode príhovorom primátora, ktorý priblíţil históriu Nemšovej a privítal tanečníkov 

SĽUKU. Tanečníci tohto súboru sa svojimi tanečnými variáciami predstavili s pásmom Tanec 

medzi črepinami. Tanec medzi črepinami je bilancovaním muţa v zrelom veku, ktorý znovu 

preţíva významné okamihy svojho ţivota, zhmotňuje si svoje sny a predstavy. Silné emócie 

sú pretavené do osemnástich temperamentných i poetických tanečných obrazov. Charizma-

tické vystúpenie Mareka Ťapáka spolu s vynikajúcimi tanečníkmi Nemšovčania odmenili búr-

livým potleskom, pridali aj standing ovation. Napokon účinkujúci tanečníci sa im odmenili 

ďalším tanečným číslom, a ukázali tak svoju neskrotnú energiu. Vstup bol bezplatný, preto si 

Majk Spirit v rámci osláv 770. výročia Nemšovej 

Sedemnásť výtvarne nadaných umelcov – našincov, ktorí vysta-
vovali v Mestskom múzeu v rámci výstav 770. výročia prvej pí-
somnej zmienky o Nemšovej 
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mnohí prišli pozrieť tance tohto Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, ktorý 

interpretuje tradičnú ľudovú kultúru na Slovensku. 

 

Pri príleţitosti mesiaca úcty k starším, sa v nedeľu 28. októbra 2012, stretli vo veľkej sále 

Kultúrneho centra v Nemšovej dôchodcovia nad 65 rokov na slávnostnom posedení, pri 

ktorom vystúpila speváčka Marcela Leiferová. Dôchodcovia si zaspomínali na piesne svojej 

mladosti a príjemne sa zabavili. Počas programu primátor mesta odovzdal Pamätné listy 

členom folklórnej skupiny Liborčan s poďakovaním za ich dlhoročnú reprezentáciu mesta 

a zachovávanie tradície folklóru v Nemšovej.   

 

Mnohí vyznávači váţnej a chrámovej hudby sa potešili slávnostnému koncertu v Rímsko-

katolíckom kostole v Nemšovej, ktorý sa konal 25. novembra 2012 pri príleţitosti 770. výro-

čia prvej písomnej zmienky o Nemšovej. Hlavný iniciátor, Mgr. Štefan Sýkora, sa pričinil 

o to, aby sa takýto koncert uskutočnil práve v Nemšovej. Sprievodné slovo patrilo Oľge 

Šebeňovej. Hra na organ Tadeáša Gavendu, hra na flautu  Paulíny Lobotkovej, soprán Evy 

Sýkorovej, hra na hoboj Mária Šebeňa či klavírny sprievod Viery Kostrovej dojali niektorých 

prítomných i k slzám. Celý koncert dopĺňali ţenský spevácky zbor ROSA a muţský 

spevácky zbor NEMŠOVAN.  

 

Muţský spevácky súbor NEMŠOVAN 

Tento muţský súbor si udrţal postavenie takmer 15 rokov. Bolo to i vďaka odborníkovi 

Jozefovi Králikovi, ktorého celoţivotnou snahou bolo udrţovať kvalitné hudobné povedomie 

medzi ľuďmi v Nemšovej a neustále ich aktivizoval k tejto činnosti. Bol zakladateľom 

a dlhoročným kapelníkom Dychovej hudby Nemšovanka, poloţil základ pre výučbu ţiakov 

na hudobné nástroje, čo iniciovalo vznik Základnej umeleckej školy v Nemšovej. Jeho 

zásluhou vznikol v roku 1997 muţský spevácky súbor Nemšovan. Spočiatku vystupovanie 

muţov bolo náhodné. Náhodné vystupovanie sa osvedčilo a po dohode začali spolu 

nacvičovať. Ich repertoár tvoria najmä náboţenské piesne, ich hudobným sprievodom je 

harmonika. Ich vystúpenia sú pre poslucháčov skutočným záţitkom. Súbor tvorilo 17 členov. 

 

Ţenský spevácky zbor ROSA  

V meste pôsobil ţenský spevácky zbor ROSA v desaťčlennom zloţení pod vedením Mgr. 

Edity Kňaţkovej. V repertoári prevládali najmä piesne s cirkevnou tematikou, vystupovali 

v kostoloch i v iných obciach mimo Nemšovej.  

 

Posledná výstava Plastiky a reliéfy sochára a rezbára Jána Patku otvorila vernisáţou dvere 

do Mestského múzea 9. novembra 2012. Prezentované drevorezby, sochy a plastiky mali 

rôznorodú tematiku, ale jednoznačne pouká-

zali na vycibrený talent nášho rodáka ţijúceho 

na Záhorí. Exponáty na výstave stvárňovali  

tradície, filozofiu a ţivot autora. Mnoţstvo 

motívov si umelec vyberal aj z oblasti ľudovej 

kultúry. V Skalici, kde Ján Patka dlhé roky 

ţije,  zaloţil súkromnú galériu G 65, v ktorej 

počas letných mesiacov organizuje výstavy. 

Venuje sa i reštaurátorstvu, podieľal sa na 

obnove Holíčskeho zámku, reštauroval sochu 

sv. Jána Nepomuckého či sochu sv. Floriána. 

Výstava bola sprístupnená verejnosti do 15. 

decembra 2012.   
Ján Patka (vpravo) otvoril výstavu svojich diel 9. novem-
bra 
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ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
 
Zriaďovateľom Materskej školy s elokovanými triedami na Uliciach Kropáčiho, Trenčianska 

a Ľuborčianska, Základnej školy Janka Palu 2, Základnej umeleckej školy a Mestskej kniţ-

nice bolo mesto Nemšová. Zabezpečovalo personálne a kontrolno-finančné funkcie. Zriaďo-

vateľom Spojenej katolíckej školy bola Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Nitra.  

  

Materskú školu Odbojárov 177/8A Nemšová s elokovanými triedami na Uliciach Kro-

páčiho 1, Ľuborčianskej 2 a Trenčianskej 43 v školskom roku 2011/2012 navštevovalo 193 

detí. Pedagogický zbor tvorilo 16 pedagogických zamestnancov pod vedením  riaditeľky Bc. 

Miroslavy Dubovskej.  

V apríli 2012 bola v materskej škole vykonaná komplexná inšpekcia Štátnou školskou inšpe-

kciou, ktorej predmetom bolo zistenie stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a pod-

mienok výchovy a vzdelávania a stavu a úrovne výchovy a vzdelávania. Inšpekcia ocenila 

silné stránky MŠ, ku ktorým patrilo vypracovanie Školského vzdelávacieho programu Štvor-

lístok, vnútorných predpisov, pokynov a usmernení, zohľadňovanie výchovno-vzdelávacích 

potrieb detí, sprístupňovanie poznatkov formou záţitkového učenia, inovačné trendy a priaz-

nivá atmosféra v škole. Úroveň kvality výučby ovplyvňovala 100% kvalifikovanosť peda-

gógov a podporovanie odborného rastu pedagogických zamestnancov. Medzi oblasti, ktoré 

dosiahli veľmi dobré výsledky, patrila i kvalitná príprava na primárne vzdelávanie, pestrá 

ponuka aktivít, zapájanie sa do súťaţí a projektov, krúţková činnosť a spolupráca s inými 

subjektmi. Pozitívne bolo hodnotené i materiálovo-technické vybavenie – moderné telo-

výchovné náradie, didaktická technika a iné. 

MŠ počas tohto roka zriadila nové webové sídlo školy, kde  prezentovala aktivity školy a zve-

rejňovala dokumenty. MŠ sa uchádzala o podporu projektu Ministerstva školstva, vedy, výs-

kumu a športu Revitalizácia materskej školy s cieľom rozvíjať prečitateľskú gramotnosť for-

mou záţitkového učenia. Projekt však nebol podporený.  

Zriaďovateľ i vedenie školy prioritne riešilo akútne opravy a z dôvodu modernizácie a ino-

vácie školy a šetrenia energií nastolilo cestu postupnej rekonštrukcie budov školy. V škol-

skom roku 2011/2012 sa vykonala na Trenčianskej ulici v Kľúčovom kompletná rekon-

štrukcia sociálnych zariadení, celková oprava oplotenia a demontáţ starého komína. V eloko-

vanej prevádzke na Ľuborčianskej ulici bola v exteriéri osadená sponzorsky získaná preliez-

ková zostava s lezeckou stenou a šmýkačkou, v prevádzke na Ulici Kropáčiho sa zabezpečil 

záhradný altán a poloţením novej podlahovej krytiny sa zrekonštruovalo schodisko. Na zákla-

de opatrení Regionálneho úradu verej-

ného zdravotníctva v Trenčíne sa zriadila 

šatňa zamestnancov a nainštalovali sa 

ţalúzie v herniach a triedach na Ul. Odbo-

járov. Vo všetkých elokovaných prevádz-

kach  sa vymenil piesok a upravil sa ex-

teriér školy výrezom stromov ohrozu-

júcich bezpečnosť a zdravie detí, úpravou 

zelene, novým náterom detského záhrad-

ného náradia. 

Materská škola opätovne pripravila pre 

deti okrem kvalitného výchovno-vzde-

lávacieho procesu mnoţstvo akcií ako boli 

napríklad: 

 V spolupráci s mestom Nemšová účinkovanie v kultúrnom programe na Zlatých svad-

bách, Vítaní nových občanov mesta či Vítaní Mikuláša. 

Deti z Materskej školy na Ul.Odbojárov navštívili farmu Uhliská 
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 V spolupráci s vojenským útvarom účasť na prehliadke vojenskej techniky i účasť na 

športovom dni s vojakmi. 

  V spolupráci so skautmi, edukačné aktivity so zameraním na separovanie odpadu. 

 

Medzi zaujímavé aktivity ďalej patrili:  

 exkurzie: v pekárni, na farme Uhliská; 

 absolvovanie divadiel, napríklad: Ve-

veričiak Veve, O psíčkovi a mačičke, 

Ako išlo vajce na vandrovku; muzikálu 

Pipandelo; 

 účasť v súťaţi o vodný kostým v rámci 

environmentálneho projektu Daj si vo-

du z vodovodu organizovanú Trenčian-

skou vodohospodárskou spoločnosťou 

a Trenčianskou nadáciou. 

 Výtvarná súťaţ na tému Moja mama, 

ktorej sa po verejnom hlasovaní na pr-

vom mieste umiestnila Lilianka Lavič-

ková. 

 Florbalový turnaj, Deň veselých zúbkov, Maškarný ples, Veselá párty. 

 Besiedky ku Dňu matiek, k Vianociam, Rozlúčka predškolákov. 

Spojená katolícka škola (SKŠ)   
Naďalej v školskom roku 2011/2012 zastrešovala Základnú školu sv. Michala, Strednú 

odbornú školu sv. Rafaela, Školský klub detí a Školské stredisko záujmovej činnosti. 

Špecifikom katolíckej školy bola okrem beţných predmetov aj náboţenská výchova či du-

chovné formovanie. Organizačne školu viedol štvrtý rok riaditeľ Ing. Miloš Čiţmárik. SKŠ 

vzdelávala 270 ţiakov základnej školy, z toho navštevovalo 24 ţiakov špeciálne triedy a 70 

študentov strednej školy sa vzdelávalo v odbore cestovný ruch. Školské stredisko záujmovej 

činnosti navštevovalo 329 ţiakov. Duchovným správcom školy bol vdp. Mgr. Anton Košík, 

vo vyučovaní náboţenstva mu vypomáhal kaplán Mgr. Michal Vlček. Ţiaci pracovali počas 

školského roka v odborných učebniach, ktoré pozostávali zo 6 učební informatiky (132 počí-

tačov), z učebne s interaktívnou tabuľou, kde sa predovšetkým vyučovali cudzie jazyky, ne-

chýbala učebňa chémie, dielne, učebňa techniky, jazykové učebne a meditačná miestnosť. 

V tomto školskom roku bol dopracovaný školský vzdelávací program pre 1. – 3. ročník, pre  

4. ročník ZŠ a 8. ročník ZŠ. Škola sa podieľala na plnení Národného programu prevencie 

obezity, zamedzila sprístupneniu automatov na sladkosti, nealkoholické nápoje s obsahom ko-

feínu a chinínu. Pedagógovia počas roka navštevovali kontinuálne vzdelávanie v rôznych 

vzdelávacích zariadeniach, aby obstáli v silnom konkurenčnom prostredí. Posilňovala sa vý-

chova ţiakov k zdravému ţivotnému štýlu, v školskom vzdelávacom programe sa rozšírilo 

vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Rozvíjala sa osvetová a vzdelávacia činnosť s dôra-

zom na environmentálnu výchovu, ţiakom sa zvyšovalo povedomie v oblasti separácie odpa-

dov, či prevencia znečisťovania ţivotného prostredia.  

Špecifikom SKŠ boli špeciálne triedy, ktoré pomáhali hendikepovaným ţiakom začleniť sa do 

vyučovacieho procesu. Ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyučoval 

špeciálny pedagóg, ktorý spolupracoval so špeciálnymi školami v Trenčíne, s Autistickým 

centrom v Bratislave a Trnave. Všetci začlenení ţiaci mali vypracované individuálne vý-

chovno-vzdelávacie programy. 

Stredná škola sv. Rafaela vyučovala najmä predmety a zaoberala sa prípravou mládeţe, ktorá 

inklinuje k cestovnému ruchu. Vznikla 1. 9. 2004, prví absolventi opustili lavice v školskom 

V rámci edukačných aktivít deti navštívili pekáreň 
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roku 2007/2008. V rámci vyučovacieho procesu bola zahrnutá mediálna výchova, kde mali 

študenti moţnosť pripravovať príspevky do školského rozhlasu pri príleţitosti cirkevných 

a štátnych sviatkov. Do tematických plánov bola zapracovaná výchova k humanizmu, 

k ľudským právam. Študenti mali moţnosť preţívať liturgický rok v rámci vyučovania, čo sa 

realizovalo viacerými spôsobmi: 

 rozhlasovými reláciami počas adventu, 

 študenti mali moţnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou i v prie-

storoch školy, 

 prednostne pre študentov SOŠ boli určené piatkové sv. omše. 

Výsledky študentov SOŠ sv. Rafaela v písomnej časti maturitnej skúšky zo slovenského 

jazyka a literatúry boli 56,32%, z anglického jazyka 66,83%, a z nemeckého jazyka 37,34%. 

Školské stredisko záujmovej činnosti viedla v školskom roku 2011/2012 vedúca Mgr. Andrea 

Poláčková. Stredisko organizovalo nielen pre ţiakov školy, ale i pre mládeţ mesta Nemšová 

krúţky i mimoškolské aktivity. Hlavným cieľom bolo zaujať a motivovať deti, a vypĺňať ich 

čas. Záujmové činnosti prebiehali v oblastiach: 

 športu (florbal, volejbal, stolný tenis, aerobic), 

 jazykov (angličtina, nemčina slovenčina – komunikačné zručnosti), 

 prírodovednej: chovateľský , strelecký krúţok, 

 informačné technológie (PC poradenstvo, internetový klub), 

 spoločensko-vednej (ručné práce, varenie, vyšívanie, spoločenské hry). 

Z mimoškolských aktivít sa stredisko zúčastnilo mnoţstva podujatí, napr. 20. ročník turnaja o 

„Pohár sv. Michala“ vo vybíjanej dievčat a minifutbale chlapcov, ktorého sa kaţdoročne 

zúčastňujú okolité ZŠ. Pre deti so špeciálnym vzdelávaním prebehli činnosti pod názvom 

Svetielko, ktorých predmetom boli aktivity zamerané na motoriku tela ako plávanie, cvičenie. 

Bola to ponuka najmä pre deti, ktoré ukončili školskú dochádzku a chceli aktívnejšie preţiť 

svoj voľný čas. V predvianočnom období stredisko pripravilo v spolupráci s Nadáciou Pro 

charitas 2. ročník pod názvom Týţdeň tradícií. Stredisko zorganizovalo jesenný zber papiera, 

Katarínsku diskotéku, Vianočnú akadémiu na Jasličkovú poboţnosť. 

Školský klub detí (druţina) aktivizoval deti mimo vyučovania a zapájal ich do rôznych pro-

jektov: Vitamíny v našom tele, Ja a okolie, Jeseň sa chce s nami hrať, Popoluškino triedenie 

odpadu. V klube vyučovali 2 pedagógovia. 

 

V tomto školskom roku oslavovala 20. výročie založenia Základná škola sv. Michala. Pri 

tejto príleţitosti sa zišli 3. mája 2012 bývalí i súčasní zamestnanci školy, učitelia na dôchod-

ku a ţiaci školy na slávnostnej svätej omši vo farskom kostole sv. Michala v Nemšovej. Hlav-

ným celebrantom sv. omše bol nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s tajo-

mníkom a ceremoniárom vdp. Viliamom Ze-

mančíkom, bývalým dekanom farnosti Nem-

šová, kanonikom Antonom Nogom a sú-

časným správcom farnosti vdp. Antonom Ko-

šíkom a vdp. kaplánom Michalom Vlčekom. 

Po sv. omši sa všetci zišli v budove základnej 

školy, kde bol pripravený bohatý kultúrny 

program, v ktorom sa predstavili ţiaci 1. a 2. 

stupňa i ţiaci špeciálnych tried. V závere kul-

túrneho programu ţiaci s vďakou odovzdali 

kytice pozvaným hosťom. Osobitné poďako-

vanie patrilo vdp. kanonikovi Antonovi 

Nogovi, spoluzakladateľovi ZŠ sv. Michala, 

prvému riaditeľovi ZŠ, Františkovi Bulkovi 

Vdp. Anton Noga pri sadení lipy v areáli Základnej školy 
sv. Michala  
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a tieţ Ing. Mgr. Miriam Janegovej, riaditeľke Diecézneho školského úradu v Ţiline, ktorá bola 

riaditeľkou ZŠ sv. Michala a SKŠ v Nemšovej od roku 1995 do roku 2008. Pri tejto 

výnimočnej príleţitosti bola na školskom pozemku zasadená lipa ako znak súdrţnosti 

a dlhovekosti. Mons. Viliam Judák v závere poprial škole veľa úspešných rokov, dobrých 

zamestnancov a ţiakov.  

Pri príleţitosti 20. výročia zaloţenia Základ-

nej školy v Nemšovej sa za finančnej podpory 

mesta Nemšová, Konferencie biskupov zre-

konštruovali priestory školy a vystavala sa 

Kaplnka v rámci projektu RENOVABIS – 

„Kaplnka-srdce katolíckej školy“. Celá rekon-

štrukcia prebiehala od novembra 2011 do 

konca februára 2012. Posvätenie kaplnky 

naplánovali pedagógovia a zamestnanci školy 

aţ v budúcom školskom roku 2012/2013.  

Viac o realizácií kaplnky prinesieme v ďal- 

šom ročníku Kroniky mesta. 

 

Na Základnej škole, Janka Palu 2, Nemšová zastávala funkciu riaditeľky od roku 2004 

Mgr. Emília Mazanovská. Od roku 2004 na tejto škole pôsobila vo funkcii zástupkyňa 

riaditeľky Mgr. Edita Kadlečíková. Vedúcou  školskej jedálne bola Zuzana Jankovcová. 

Súčasťou školy bola Školská jedáleň (v budove SKŠ), Školský klub detí a Školské stredisko 

záujmovej činnosti, ktoré vzniklo 1. 9. 2011. Počas roka v škole pracovalo 37 zamestnancov, 

z toho 27 pedagogických a výchovnou poradkyňou bola PaedDr. Eva Ondrušková. 

V januári 2012 skončilo štvorročné volebné obdobie Rade školy, preto sa uskutočnili nové 

voľby. Na základe výsledkov volieb pracovala nová Rada školy v 11- člennom zloţení: Ing. 

Nadeţda Papierniková – predseda (rodič), Vladimíra Begáňová – podpredseda (rodič), Daniel 

Pavlačka (rodič), Ing. Iveta Begáňová (rodič), Mgr. Lenka Tršková – pedagogický zamest-

nanec, Mgr. Monika Mojtová pedagogický zamestnanec, Ing. Andrea Ondreičková – nepeda-

gogický zamestnanec. Zriaďovateľom boli delegovaní: Mgr. Mária Haljaková, Ing. Stanislav 

Gabriš, Vladimír Gajdoš, Stanislav Husár. Rodičovské fórum viedla predsedníčka Mária 

Ďuríková. Ţiacky parlament sa skladal z 10-tich členov, ţiakov 4. – 9. ročníka. Ţiacky 

parlament sa stretával s Rodičovskou radou, zaoberali sa environmentálnou oblasťou, 

dodrţiavaním školského poriadku či riešením vzťahov medzi spoluţiakmi. 

V školskom roku 2011/2012 navštevovalo Základnú školu 288 ţiakov, na I. stupni bolo 8 

tried, 10 vyučujúcich a na II. stupni sa vyučovalo 13 vyučujúcich vo 8-ich triedach. Do 

Školského klubu prichádzalo 66 ţiakov v čase od 6.00 do 16. hodiny. Klub mal 3 oddelenia 

a jeho činnosti organizovali 3 vychovávateľ-

ky: Gabriela Pavlačková, Jarmila Vidoma-

nová-Košinárová a Mgr. Ivana Porubská. 

Školská jedáleň zabezpečovala obedy pre ZŠ 

Janka Palu 2, ţiakov Spojenej katolíckej školy 

a cudzích stravníkov, pribliţne 240 obedov 

denne.  

Úspešnosť testovania ţiakov deviateho 

ročníka 2011/2012, na ktorom sa zúčastnilo 

všetkých 38 deviatakov: slovenský jazyk 

a literatúra: 55,79%,  (priemer v SR: 54,47); 

matematika: 52,76 (priemer v SR: 57,54%). 

Na stredné školy a SOU boli prijatí všetci Čítanie listov od spolužiakov z mesta Pallau v Mikronézii 

Zľava: F. Bagin, Mons. Viliam Judák, Viliam Zemančík, Mi-
loš Čižmárik (riaditeľ školy, František Bulko a Anton Noga 
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deviataci. Na SOŠ s maturitou: 23, na SOŠ 3-ročné: 7, stredné umelecké školy: 3, gymnázia: 

5. Jeden ţiak z 5. ročníka bol prijatý na osemročné gymnázium. 

Základná škola zaznamenala v tomto školskom roku niekoľko noviniek. Od 1. septembra 

2011 sa zriadilo Školské stredisko záujmovej činnosti, kde sa ţiaci mohli zapojiť do mno-

hých mimoškolských činností a rozvíjať tak svoj talent a záľuby. Minimálny poplatok 7 eur za 

rok za návštevu záujmového útvaru stanovil zriaďovateľ školy, mesto Nemšová. V škole od 

školského roku 2011/2012 pôsobila školská špeciálna pedagogička: Mgr. Lenka Sabadková. 

Rozšírilo sa aj vyučovanie výtvarnej výchovy v 2. ročníku. Na II. stupni sa posilnila výučba 

slovenského jazyka, matematiky a technickej výchovy, kde sa ţiaci učili manuálnym 

zručnostiam. Do výchovno-vzdelávacieho procesu pribudol ţiakom 4. a 8. ročníka nový 

predmet environmentálna výchova. Vytvorenie nového predmetu reagovalo na podmienky 

doby, ktorá apeluje na ochranu ţivotného prostredia. Ďalšou novinkou bola spolupráca 

s Materskou školou, pretoţe predškolákov učila prvé anglické slovíčka pedagogička ZŠ Janka 

Palu Mgr. Lenka Mičková.  

Škola bola financovaná zo štátneho rozpočtu podľa počtu ţiakov prostredníctvom zriaďo-

vateľa. Občianske zdruţenie Iniciatíva pre ţiakov, ktoré vzniklo v roku 2004, financovalo z 

 príspevkov rodičov, z  2% daní a  pomocou sponzorov materiálne vybavenie školy. V škole 

sa v tomto roku uplatňovali inovatívne formy výučby vyuţívaním 2 počítačových učební, 3 

interaktívnych tabúľ a dataprojektorov, ktoré boli umiestnené v kaţdej učebni. Veľkú pozor-

nosť počas roka venovali pedagógovia i 8 ţiakom so špeciálno-vzdelávacími potrebami, pre-

toţe neustále narastá počet ţiakov s poruchami čítania, písania a počítania.  

Talentovaní ţiaci sa zúčastňovali rôznych vedomostných a športových súťaţí. Veľmi úspešné 

v tomto roku boli florbalistky, ktoré získali nielen titul majsteriek Slovenska, ale i veľmi 

cenné druhé miesto na medzinárodných majstrovstvách v Prahe. Ţiaci I. stupňa sa zapojili do 

projektu Mc Donald´s  Cup vo futbale a obsadili 5. miesto. Ţiaci sa tradične stretli so spolu-

ţiakmi zo ZŠ Hluk z Českej republiky na športových zápoleniach, na prehliadkach poézie 

i prózy v anglickom, českom a slovenskom jazyku. Dopisovali si s rovesníkmi z Mikronézie 

v anglickom jazyku o ich ţivote a tradíciách. Medzi zaujímavé aktivity, ktoré rozvíjali 

poznanie detí patrilo separovanie zberu, úprava okolia ku Dňu Zeme a ku Dňu vody. Zapojili 

sa do celoslovenských charitatívnych projektov:  Výprava nádeje – zberom papiera, Deň 

narcisov – finančnou zbierkou.  

Zaujímavé aktivity v rámci odpočinkovej a záujmovej činnosti prebiehali i v Školskom klube 

detí. Týmito aktivitami si rozvíjali najmä 

svoju grafomotoriku, čitateľské zručnosti, 

postreh i pamäť. Z podujatí, ktoré uskutoč-

nili, mali veľký úspech ochutnávky ovocia 

a zeleniny či bylinkových čajov, súťaţe 

Nevedkova hviezda, Superstar, Semafor 

a Rozprávkový les, či Majstrovstvá v hre 

v pexesa. Na Vianoce a ku Dňu matiek 

potešili rodičov besiedkami. Medzi obľube-

né činnosti patrili i tematicky zamerané dni, 

ktoré boli venované zdravému ţivotnému 

štýlu a ochrane ţivotného prostredia: Deň 

jablka, Deň zemiakov, Deň Zeme.  

 

V roku 770. výročia prvej písomnej zmienky o Nemšovej si aj Základná umelecká škola 

pripomínala 14. júna 15. výročie svojho vzniku. Začala pôsobiť v roku 1996 v Nemšovej so 

všetkými umeleckými odbormi. V začiatkoch škola vzdelávala 60 ţiakov a najviac z nich 

navštevovalo hudobný, výtvarný a tanečný odbor. V tomto školskom roku ju navštevovalo uţ 

 
Majstrovstvá v hre pexesa 
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637 ţiakov. Od roku 2002 umeleckú školu organizačne zastrešoval Mestský úrad, a v roku 

2004 získala právnu subjektivitu, čím rozšírila svoju pôsobnosť v pobočkách v okolitých ob-

ciach. Základné umelecké vzdelanie sa poskytovalo v elokovaných triedach v základných 

školách v Dolnej Súči, Hornej Súči,v Hornom Srní, v Bolešove, v Drietome, v Trenčíne, 

v Trenčianskej Turnej, v Soblahove, v Trenčianskych Stankovciach, v Melčiciach-Liesko-

vom, vo Veľkých Bierovciach, v Skalke nad Váhom. Škola v školskom roku 2011/2012 

pracovala pod vedením riaditeľa Pavla Osrmana, ktorý v tejto funkcii pôsobil od roku 1999. 

Pedagogický zbor pozostával z 36 učiteľov. 

Učitelia, ktorý počas roka vyučovali hudobný odbor: 

 dychové nástroje: Pavol Osrman, Ľubomír Adamko, Slavomír Markech, Vladimír 

Vavro, Veronika Kulová,  Mgr. Martina Krupková, Ľubomír Michalec,  

 hudobná náuka: Mgr. Adela Blahová, Jozef Polomský, Michal Orechovský 

 klavír: Mgr. Mária Kolmanová, Zdenka Sučanská, Mgr. Púčková Zuzana, Miroslav 

Muntág, Beáta Filimpocherová 

 gitara: Jaroslav Oliš, Marek Piliš, Martin Pleva 

 sláčikové nástroje: Jozef Polomský 

 spev: Aneta Dovinová, Eva Sýkorová 

učitelia tanečného odboru: 

 Mgr. Janka Oravcová, Vladimír Ondrovič, Jozef Čakloš, Lucia Bulejková, Zuzana 

Bulejková, Gabriela Jeţíková 

učitelia výtvarného odboru: 

 Edita Peťková, PaedDr. Iveta Králiková, Bc. Ivana Ţalúdeková, Ivana Klenová DiS. 

Art., Marcellová Gabriela, Mgr. Janka Dovinová, Mária Minárechová, PaedDr. Lenka 

Sijková Sopoligová, Mgr. Katarína Lipovská 

Ţiaci sa v priebehu roka zúčastňovali triednych, školských a verejných vystúpení vo všetkých 

pobočkách. Výsledok svojej pedagogickej práce v jednotlivých odboroch prezentovali pri rôz-

nych príleţitostiach, predovšetkým pri vianočných koncertoch organizovaných najmä mestom 

Nemšová a obcami, kde pôsobia ţiaci ZUŠ. Kaţdoročne sa škola zúčastňuje nielen regio-

nálnych i celoslovenských súťaţí, ale v druhý júnový štvrtok organizovala pri príleţitosti 15. 

výročia zaloţenia ZUŠ i 10. ročník súťaţe v sólovej hre na dychové nástroje DVORECKÝ 

DYCH-FEST ZUŠ Nemšová. Ide o jednu z najstarších školských súťaţí, kde ţiaci súťaţili 

v 6-tich rôznych kategóriách rozličného veku a typu hudobného nástroja. Súťaţ je koncipo-

vaná ako motivačná s moţnosťou vystúpenia kaţdého ţiaka školy bez ohľadu na jeho skúse-

nosti. Tento ročník bol však doteraz na najvyššej úrovni, s najkvalitnejšími výkonmi ţiakov. 

Dovedna tu vystúpilo 35 súťaţiacich vo vekovom rozpätí 6 - 16 rokov. Moderný tanec v rám-

ci Dvoreckého Dych-festu predviedli i talentovaní ţiaci v 14 tanečných zoskupeniach na       

5. ročníku tanečnej súťaţe DANCE PARADE ZUŠ Nemšová. Výtvarné práce nultého roč-

níka súťaţe pod názvom VÝTVARNÁ DÚHA ZUŠ Nemšová, predviedli ţiaci prezentácie 

svojich prác, spestrili exteriér školy počas celého podujatia. Všetky 3 súťaţe v tomto roku 

dostali spoločnú značku ART – FEST ZUŠ Nemšová. Celý hudobný program obohatilo 

vystúpenie Dychovej hudby Rudolfa Hečku z Dolnej Súče, v ktorom sa prezentovalo 8 

hudobníkov z pobočky ZUŠ Nemšová v Dolnej Súči, pod taktovkou dirigenta súboru, učiteľa 

zo ZUŠ Nemšová, Vladimíra Vavra. Počas recepcie odovzdal riaditeľ školy Pavol Osrman 

Pamätný list in memoriam manţelke zosnulého pedagóga, výborného klaviristu, obetavého 

učiteľa Karola Petra, za rozvoj Základnej umeleckej školy v rokoch 1998 – 2012. Kvalitné 

výkony talentovaných ţiakov boli odmenené medailami či suvenírmi a zlatí víťazi všetkých 

troch súťaţí si naviac pochutili na porcii sladkej cukrovej vaty.  
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Ďalšie výchovno-vzdelávacie školské zariadenie, ktorého poslaním je počas celého roka 

ponúknuť deťom a mládeţi aktivity v ich voľnom čase je Súkromné centrum voľného času 

NTS Nemšová. Centrum vzniklo v roku 2010 a zabezpečuje taký program, ktorý deťom 

napomáha objavovať a rozvíjať vlastné schopnosti a zručnosti navštevovaním záujmových 

krúţkov, športových podujatí a prázdninových táborov. Zriaďovateľom centra je občianske 

zdruţenie Nemšovský telovýchovný spolok, ktoré uţ niekoľko rokov zastrešuje športové 

aktivity v Nemšovej. Centrum má sídlo v Budove športových kabín a sociálnych zariadení v 

Športovom areáli NTS Nemšová, kde 

má moţnosť vyuţívať kancelárske pries-

tory, športové kabíny so sociálnymi za-

riadeniami, klubovňu, futbalové ihriská, 

tenisové kurty, volejbalové, nohejbalové 

ihriská. V školskom roku 2011/2012 bo-

la činnosť centra zameraná hlavne na 

športové aktivity – futbal, florbal, tenis, 

karate a pohybové krúţky pre malých 

škôlkarov. Väčšie deti mali moţnosť vý-

učby angličtiny, jazdenia na koňoch či 

zdokonaľovali si hru vo vybíjanej. Počas 

letných prázdnin prebiehali aktivity ako 

Tábor v pohybe či Tábor v sedle alebo 

turistika na Gazdovstvo Uhliská v Tren-

čianskej Závade. 

 

MESTSKÁ KNIŢNICA NEMŠOVÁ 

V roku 2012 sme si pripomenuli niekoľko významných udalostí a výročí. Nemenej dôleţitým 

bolo 87. výročie zriadenia Mestskej kniţnice v Nemšovej. Ak nazrieme do minulosti kul-

túrneho ţivota, zistíme, ţe kniţnica, ktorá slúţila verejnosti, vznikla v septembri 1925. Podľa 

dostupných informácií z knihy Vojtecha Korvasa „Dejiny Nemšovej“ sa dozvedáme, ţe kniţ-

nica bola umiestnená v Hasičskej zbrojnici a neskôr bola presťahovaná do priestorov bývalej 

Rímskokatolíckej školy (dnešná pošta). Prvou knihovníčkou bola menovaná učiteľka Margita 

Pecháňová, po nej funkciu prevzal miestny učiteľ Peter Baláţ, ktorého vystriedal Mikuláš 

Gabčo. Počas pôsobenia Mikuláša Gabču do kniţného fondu pribudli okrem kníh i periodiká 

dennej tlače a časopisy. V 60-tych rokoch 20. storočia kniţnica neustále menila svoje priesto-

ry, ale v 1968 nastal zásadný obrat v rozvoji kniţničnej činnosti, keď kniţnica zmenila názov 

na „Miestnu ľudovú kniţnicu“ a získala profesionálnu funkciu kniţničného pracovníka. 

V roku 1970 sa vytvorila jednotná kniţnica z ľudovej kniţnice v Ľuborči a z ľudovej kniţnice 

v Nemšovej. Vďaka tomu vzrástol kniţničný fond i počet čitateľov. Nemalou zásluhou prispel 

k tomu Vendelín a Matilda Antalovci, ktorí funkciu knihovníkov zastávali aţ do roku 2001. 

V roku 1980 sa kniţnica definitívne usadila do priestorov novovybudovaného Závodného 

klubu Skloobal, dnešná reštaurácia Nemšovanka. V roku 1989 sa transformáciou obce Nem-

šová na mesto, pretransformovala i Miestna ľudová kniţnica na Mestskú kniţnicu. V roku 

2012 funkciu vedúcej kniţnice zastávala Helena Spišiaková a vypomáhala jej na čiastočný 

úväzok Renáta Švančarová. Zriaďovateľom kniţnice bolo mesto Nemšová a nadriadenou 

inštitúciou Krajská kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne. Do konca roka 2012 bolo zaevido-

vaných 726 čitateľov, ročný prírastok bol 41 nových čitateľov. Finančné prostriedky na nákup 

kníh beletrie, náučnej literatúry, literatúry pre mládeţ a deti čerpala z rozpočtu mesta, a pred-

stavovalo to sumu 531,48 eur. Kniţnica zakúpila v tomto roku 181 nových kníh, a 19 kníh 

dostala ako dar. Mestskej kniţnici Nemšová bola poskytnutá dotácia 1000 eur z rozpočtu 

Ministerstva kultúry SR s názvom „Knihy sú cesta k múdrosti a vzdelávaniu.“ Kniţný fond sa 

Letný tábor zameraný na praktické ukážky sedlania koní 
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obohatil nákupom kniţných jednotiek v kníhkupectve LIBRI v Trenčíne, čím sa spros-

tredkovala čitateľom ţiadaná literatúra. Členské poplatky za zapoţičiavanie kníh pre všetkých 

ţiakov, študentov, dôchodcov a mamičiek na MD predstavovali sumu 1,33 €/rok. Členské pre 

dospelých bolo 2,66 €/rok. Knihy sa 

vypoţičiavali na 4 – 5 týţdňov s moţ-

nosťou predĺţenia výpoţičky formou e-

mailu. Omeškanie vrátenia sa sank-

cionovalo sumou 0,07 €/knihu. Kniţnica 

poskytovala i internetové sluţby, ktoré 

boli čoraz menej vyuţívané z dôvodu 

dostupného internetu takmer v kaţdej 

domácnosti. 

Marec – mesiac knihy sa stal mesiacom 

otvorených dverí kniţnice, ktorá realizo-

vala besedy zamerané na potrebu čítania 

kníh. Pútavou formou prilákali i deti 

z materských škôl a organizovali pred-

nášky pre ţiakov ZŠ so známymi literár-

nymi osobnosťami. Poslednou bola návšteva rodáčky, herečky a spisovateľky Evy Kristí-

novej, ktorá darovala kniţnici svoju knihu - autobiografiu o svojom ţivote. Aktívnu činnosť 

vyvíjali i kniţnice v Trenčianskej Závade s knihovníčkou Emíliou Ţárskou a v Kľúčovom 

s knihovníčkou Antóniou Kulichovou. Pobočky kniţníc sa radili pod Mestskú kniţnicu 

v Nemšovej, ktorá čiastočne riadila ich činnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednáška pre žiakov ZŠ zameraná na potrebu čítania kníh 
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ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 
  

Začiatkom roka 2012 sa v meste Nemšová organizovala Potravinová pomoc pre najodká-

zanejšie osoby. Slovenská republika sa prvýkrát zapojila do európskeho programu a poskytla 

bezplatne 20 kg múky a 20 kg cestovín najmä starším občanom. Potravinovú pomoc mohli 

získať: 

 deti v náhradnej rodinnej starostlivosti, 

 fyzické osoby, ktoré boli poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, 

 osoby na hranici ţivotného minima, 

 poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahovala 305 eur mesačne. 

Táto potravinová pomoc sa v našom meste začala organizovať ešte počas letných mesiacov v 

roku 2011, ale z dôvodu vysokého záujmu miest a obcí, bolo mesto Nemšová zaradené aţ 

v mesiaci december 2011. Po zdĺhavých vybavovaniach, mesto dostalo pomoc v takom počte, 

v akom ţiadalo. V dňoch od 3. do 5. januára 2012 pracovníci mesta vydávali potraviny pre 

všetkých 304 zapísaných občanov. Keďţe o pomoc ţiadali najmä starší občania, mesto im 

vyšlo v ústrety, a do miestnych častí Kľúčové a Ľuborča potravinovú pomoc doviezli. 

V Kľúčovom sa potraviny vydávali v Hasičskej zbrojnici, v Ľuborči v Kultúrnom stredisku 

a v Nemšovej v Kultúrnom centre. 
 

Slávnostný aktív darcov krvi, ktorý sa organizuje pod záštitou Slovenského červeného kríţa – 

Miestny spolok Ľuborča, sa  za rok 2012  konal 29. januára 2012 v Kultúrnom stredisku 

v Ľuborči. Väčšina členov sa tu stretla na Výročnej členskej schôdzi za účasti predstaviteľov 

mesta a pozvaného hosťa, ktorým bola prezidentka SČK Helena Kobzová. Tento miestny 

spolok si zaznamenáva uţ 56. rok svojej bohatej činnosti. Predsedníčka MS SČK Alţbeta 

Gurínová na tomto zasadnutí hodnotila činnosť a hospodárenie organizácie. Organizácia je 

zameraná hlavne na organizovanie dobrovoľného darcovstva krvi. V tomto roku boli ocenení 

20 bezplatní darcovia krvi, občania nášho mesta. Za svoj humánny čin získali vyznamenanie 

Slovenského červeného kríţa – plaketu prof. Jana Jánskeho a najcennejšiu medailu Mudr. 

Jána Kňazovického získal Štefan Trúnek, ktorý poskytol viac ako 100 odberov krvi a je zatiaľ 

jediným drţiteľom takéto ocenenia v Mestskej organizácii v Ľuborči. 

 

Sociálna starostlivosť zabezpečoval v meste Nemšová sociálno-zdravotný úsek Mestského 

úradu a Centrum sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom bolo mesto Nemšová. Centrum 

poskytuje sluţby občanom od roku 1995. V súčasnosti má zariadenie opatrovateľskej sluţby, 

zariadenie pre seniorov, zariadenie núdzového bývania a útulok v celkovom počte 43 lôţok, 

a je obsadené v plnej kapacite 43 občanmi. Vedúcou naďalej bola Bc. Mária Mazániková, 

ktorá spolupracovala s referentkou sociálno-zdravotnej komisie, Jarmilou Raftlovou, a zhro-

maţďovala podklady pre umiestnenie občanov v tomto zariadení ako aj v zariadeniach Domo-

vov sociálnych sluţieb v iných obciach. V Centre sociálnych sluţieb sa od minulého roku 

v personálnom obsadení a činnosti nič nezmenilo. Personál tvorili 4 sestry, 3 opatrovateľky 

a 2 upratovačky. 

 

Terénne opatrovateľské a iné sociálne sluţby vykonávalo v meste Charitatívno-sociálne 

centrum ako vysunuté pracovisko Diecéznej charity v Nitre. Terénne sluţby zabezpečovali 12 

klientom 2 pracovníčky. Počas opatrovateľskej sluţby odpracovali 2 343 hodín, t. j. čistý čas 

strávený u klientov. Úhrada od klientov za celý rok predstavovala sumu 3 233,54 eur. Na 

udrţanie tejto činnosti prispelo aj v roku 2012 mesto zo svojho rozpočtu sumou 8 300eur. 

Činnosť bola financovaná i zo sponzorských darov, z príspevku 2% odvedených daní, 

z verejnej zbierky. Centrum navštívilo počas roka 7 klientov: 2 hľadali prácu, 2 potrebovali 

finančnú výpomoc a 2 vybavenie do bytov. Materiálne a finančne za pomoci sponzorov 
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pomohli osamelej matke s troma deťmi, ktorej hrozilo vysťahovania z dôvodu neplatenia 

nájomného. Taktieţ pracovníčky Charity prezentovali chudobu na Nemšovskom jarmoku 

s ponúkaním výrobkov za dobrovoľný príspevok. Celkovo vyzbierali 2 200 eur pre chudobné 

deti na Sibíri. 

Zbierky pre najchudobnejšie časti sveta ako aj rôzne duchovné aktivity vykonávala Spoloč-

nosť Dcér kresťanskej lásky Vincenta de Paul a Farská charita. Spoločne zorganizovali po 

ôsmykrát Mikulášsko-vianočné posedenie pre osamelých a starých spoluobčanov s finančnou 

podporou mesta. Charita sa zapojila i do 6. ročníka celoslovenskej zbierky Boj proti hladu, 

Pomôţme Haiti a Hondurasu, kde sa vyzbieralo viac ako 216 000 eur, z týchto financií sa 

podporila oprava školy, prísun potravín a liekov pre najchudobnejších na Haiti. V Hondurase 

z týchto financií zrealizovali výstavbu misijnej stanice, mosta a prístupových ciest pre 

miestnych obyvateľov. 

Nadácia Pro Charitas podporovala v rámci svojich projektov hendikepované deti a ich rodi-

ny v Nemšovej i ţiakov Spojenej katolíckej školy. 

 

Mnohí občania boli počas tohto roka svedkami občasného zatvorenia ambulancií lekárov na 

Ulici Odbojárov z dôvodu nedodávania elektrickej energie, pretoţe budovu zdravotného 

strediska mesto pred niekoľkými rokmi predalo, a nový vlastník síce budovu zdravotného 

strediska zachoval, no neuhrádzal zálohové platby za elektrickú energiu, plyn a vodu. Niektorí 

lekári z tohto dôvodu presťahovali svoje ambulancie. V máji 2012 sa z Ulice Odbojárov 

presťahovali dvaja praktickí lekári pre dospelým Mudr. Dráb a Mudr. Škunta. Sídlia v novej 

budove na Ţelezničnej ulici nad lekárňou Nika. Sú to veľmi nevyhovujúce priestory pre star-

ších ľudí, pretoţe do ambulancií lekárov musia prekonať mnoho schodov, a neexistuje tu 

ţiadny bezbariérový prístup. Tieţ zubná lekárka Mudr. Petránska vymenila priestory zdravot-

ného strediska a ambulanciu si zriadila v budove nad lekárňou Dr. Max. Predstavitelia mesta 

sa stretli s vlastníkom budovy a rokovali o spätnom odkúpení budovy zdravotného strediska. 

Lekári, ktorí ostali v tejto budove, a to Mudr. Marušincová, Mudr. Mikulčík a Mudr. Adamo-

vič starší a mladší mali záujem si od mesta priestory odkúpiť s tým, ţe mesto Nemšová by sa 

stalo garantom prevodu nehnuteľností na jednotlivých lekárov. Situácia sa bude riešiť i v bu-

dúcom roku, viac informácií poskytneme v ďalšom ročníku Kroniky. 

Mudr. Elvíra Hammerová tieţ zmenila priestory svojej ambulancie, pretoţe v tomto roku uţ 

nepracovala ako praktický závodný lekár pre spoločnosť Vetropack. Presťahovala svoju 

ambulanciu zo Ţelezničnej ulice do budovy vedľa lekárne Dr. Max. Novým závodným leká-

rom pre firmu Vetropack sa stal Mudr. Šebík, ktorý má ambulanciu v Hornom Srní.  

Zdravotná starostlivosť bola v Nemšovej zabezpečená formou ambulantnej starostlivosti, 

v takej ponuke, v akej sme uviedli v predchádzajúcom ročníku Kroniky mesta Nemšová. Zub-

ná ambulancia Mudr. Libošvárovej poskytovala dentálnu hygienu, bielenie a fluoridáciu, 

ktorú vykonávala Bc. Martina Sabadková. Zubnú protetiku zabezpečovala pre pacientov 

Blanka Oriešková a zubnou techničkou bola Mgr. Alţbeta Modranská. 
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V meste od roku 2010 pôsobilo občianske zdru-

ženie PEREGRÍN, ktoré pomáhalo pacientom 

trpiacim onkologickým ochorením. V rámci svo-

jej pôsobnosti zorganizovalo v tomto roku via-

ceré aktivity. Pri príleţitosti 10. výročia začle-

nenia spoločnosti Vetropack do medzinárodnej 

skupiny zorganizovalo  výstavu maliarky Janky 

Breznickej Neobyčajné maľby na „obyčajnom 

skle.“ Maliarske diela inšpirované podmorským 

svetom obdivovali zamestnanci i zákazníci v ad-

ministratívnych priestoroch budovy Vetropack. 

Vďaka iniciatíve OZ PEREGRÍN sa uskutočnili 

dve besedy v Mestskom múzeu v Nemšovej. Be-

seda s najvýraznejšou osobnosťou slovenského 

zdravotníctva, s profesorom Mudr. Vladimírom Krčmérym, DrSc., Dr.h.c., prilákala       

20. júna 2012 mnoţstvo ľudí. Tento významný lekár, zakladateľ Vysokej školy zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alţbety, priblíţil ţivot a humanitárnu pomoc pre krajiny tretieho sveta. 

V marci svojou prednáškou poučila nielen onkologických pacientov a ich rodiny Mudr. Jana 

Slobodníková na tému Psychologické aspekty onkologického ochorenia.  

Od 5. – 9 . septembra 2012 OZ PEREGRÍN usporiadalo pútnický zájazd do talianskych miest 

FORLI – ASSISI – PADOVY. V plánovanom programe zájazdu si pútnici prehliadli Chrám 

sv. Peregrína, v blízkosti mesta Assisi navštívili Katedrálu San Francisco, mesto St. Ciarra 

a San Rufino. Absolvovali meditáciu v pustovni Carcerri. V Padove obdivovali Baziliku sv. 

Antona a neobišli Mauzóleum Leopolda Mandiča. 

 

 

 

  

Zakladateľka OZ PEREGRÍN Janka Breznická a riaditeľ 
Vetropacku Gregor Gábel 
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ŢIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
Podľa štatistík kaţdý priemerný občan na Slovensku vyprodukuje ročne asi 290 kg odpadu. 

Jeho najväčšiu časť, aţ 62% tvorí zmesový komunálny odpad, ktorý odchádza na skládku. 

Minimálne mnoţstvo sa kompostuje, separuje a materiálovo zhodnocuje a nakoniec časť sa 

spaľuje. Mesto Nemšová sa venuje separovaniu odpadov uţ dlhé roky. Začalo sa separovaním 

skla, (pribliţne 40 rokov) a postupne, za pomoci Recyklačného fondu, mesta a ochoty obča-

nov sa triedenie rozšírilo. Súčasná doba prináša nutnosť triediť odpad čo v najvyššej miere. 

Väčšina občanov nášho mesta kvalitne separuje odpad, dodrţiava podmienky o separovaní, čo 

má alebo nemá vloţiť do nádob alebo vriec. Náhodnými kontrolami z úseku ţivotného 

prostredia mesta Nemšová sa však zistilo, ţe nádoby na komunálny odpad obsahujú aj odpa-

dy, ktoré sa v meste separujú. V nádobách na tetrapaky sa našli detské plienky, papier. Bolo 

zakázané vhadzovať do zmesového komunálneho odpadu bioodpady ako tráva, lístie, konáre, 

textil, pneumatiky, batérie a akumulátory či drobný stavebný odpad. 

Veľkým predpokladom zníţenia mnoţstva komunálneho odpadu uskladneného na skládku je 

separácia biologicky rozloţiteľného odpadu, ktorý tvorí asi 45% mnoţstva v nádobe na komu-

nálny odpad. Mesačne mesto zaplatilo za komunálny vývoz nádob sumu 3 333,24€. Miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2012 prestavoval čiastku 

14,64 € na 1 osobu za jeden rok, 2 osoby: 29,28 €, 3 osoby: 43,92 €, 4 osoby: 58,56 €. 

 

Mnoţstvo odpadu v meste Nemšová za rok 2012 v tonách 

 Rok 2012 

Zmesový komunálny odpad 1345,5 

papier 59,79 

sklo 74,04 

plasty 26,88 

tetrapaky 10,80 

pneumatiky 19,90 

kovy 2,39 

odpady spolu 1539,3 

 

Mesto Nemšová zabezpečovalo separovanie odpadov uţ od roku 2005 vo všetkých mestských 

častiach jednak z dôvodu ich druhotného vyuţitia recyklovaním, a jednak tým, aby prispelo 

k ochrane ţivotného prostredia. Komunálny odpad vyváţala firma Marius Pedersen podľa 

vypracovaných termínov zberu, a to v stredu, v párny týţdeň, sa vyváţal komunálny odpad 

v Ľuborči, Kľúčovom, v Trenčianskej Závade a tieţ sa vyváţali 1100 l nádoby pri panelových 

domoch v časti Nemšová. V stredu, v nepárny týţdeň, sa vyváţal komunálny odpad v celej 

Nemšovej z rodinných domov a aj 1100 l nádoby pri panelových domoch. Komunálne odpady 

a papier vyváţala firma Marius Pedersen na skládku Luštek v Dubnici nad Váhom, po uzatvo-

rení tejto skládky sa odpady vyváţali do Livinských Opatoviec (BORINA EKOS, s.r.o.). 

Mesto spolupracovalo pri vývoze odpadov i s Kopaničiarskou odpadovou spoločnosťou 

Kostolné. V meste a jeho častiach boli rozmiestnené farebné nádoby na separovanie papiera, 

tetrapakov, skla a plastových fliaš. Na papier bol určený modrý kontajner, na plasty ţltý 

kontajner, kde sa mohli vhadzovať len stlačené PET fľaše všetkých farieb, na tetrapakové 

obaly slúţil červený kontajner a sklo sa zbieralo do zelených a bielych kontajnerov. 

Obyvatelia v rodinných domoch mohli papier a plasty zberať doma do farebne odlíšených 

plastových vriec určených pre domácnosti. V pravidelných termínoch sa vyváţali, no vrecia 

z rodinných domov museli byť podľa harmonogramu v deň vývozu vyloţené pred domom 

v skorých ranných hodinách. Tak sa predchádzalo zbytočným nedorozumeniam pre nevyve-

zený odpad. 
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Pracovníci VPS, m.p.o. vykonávali pravidelný zber PET fliaš, fólie, tetrapakov a skla podľa 

rozpisu. Na vývoz PET fliaš, fólie a tetrapakov boli občania Nemšovej minimálne deň vopred 

upozornení vyhlásením v mestskom rozhlase. V roku 2012 sa k 31. 12. 2012 vykonalo 9 

vývozov papiera, 62 vývozov PET fliaš, 13 vývozov skla, 11 vývozov tetrapakov, 4 vývozy 

fólie. Okrem toho pracovníci VPS, m.p.o. Nemšová vyváţali PET fľaše z obcí Kameničany 

a Sedmerovec. Vyseparované komodity sa odovzdávali priamo na ďalšie spracovanie, papier 

sa odovzdával do papierne Ľudoprint, a.s. v Bobote, sklo do Vetropacku, plastové fľaše a fó-

lia mali tieţ svojho odberateľa, a to firma IMT Ţilina, tetrapakové obaly boli odovzdávané 

firme Kuruc Company,s.r.o. Veľké Lovce,  kovy spracovával Toskas Kovovýkup, s.r.o. 

Mošovce. 

Od roku 2007 fungoval Zberný dvor odpadov na Borovského ulici v areáli Čistiarne odpado-

vých vôd. Uskladniť v ňom odpady mohli len občania Nemšovej, Ľuborče, Kľúčového 

a Trenčianskej Závady. Pri dovoze odpadu bolo potrebné sa preukázať dokladom o totoţnosti. 

Občania sem dováţali objemné odpady ako nábytok, kuchynské linky, pneumatiky; 

elektroodpady ako chladnička, práčka, televízor; kovy ako ţelezný šrot, staré kotle, pletivo 

alebo textil. Drobné stavebné odpady ako betón, tehly, dlaţdice, obkladačky a keramiku bolo 

moţné doviezť v mnoţstve 1 tonu ročne na domácnosť. Nesmel sa dováţať nebezpečný 

a komunálny odpad. Zberný dvor bol otvorený počas pracovného týţdňa od 13.00 hodiny- 

17.00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 13.00 hodiny.  

Mestský úrad v spolupráci s VPS, m.p.o. Nemšová zabezpečoval aj jarné a jesenné upra-

tovanie. Jarné upratovanie sa konalo 23. – 24. marca 2012 v mestských častiach Nemšová 

a Trenčianska Závada. Pracovníci VPS zbierali veľkoobjemový odpad od občanov spred 

rodinných domov kyvadlovou dopravou na Ivecu a Avii - valník a traktore. Počas týchto 

dvoch dní vykonali 38 vývozov. Jarné upratovanie pokračovalo 30. – 31. marca v mestských 

častiach Ľuborča a Kľúčové, odkiaľ sa uskutočnilo 28 vývozov odpadu. Spolu pracovníci 

VPS zvládli 66 vývozov veľkoobjemového odpadu, ktorý bol odvezený na Zberný dvor 

a následne vyseparovaný. Drevený nábytok sa spálil a ostatný odpad bol päťkrát odvezený zo 

Zberného dvora lisovacím vozidlom Eco-car z firmy Marius Pedersen na skládku. Počas tohto 

upratovania sa prvýkrát vyuţila i nová sluţba- zametanie vozidlom, ktoré mesto získalo 

z fondov EÚ. 

V oblasti ochrany ţivotného prostredia sa v tomto roku uskutočnilo mnoho projektov. Uţ  v 

rámci pedagogicko-výchovného procesu sa 

na základných a materských školách peda-

gógovia snaţili ţiakov vychovávať rôzny-

mi aktivitami k ochrane ţivotného prostre-

dia. Napríklad 22. apríla sa kaţdoročne 

koná Deň Zeme. Ide o ekologicky motivo-

vaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na 

moţné dopady ničenia ţivotného prostre-

dia. Pri tejto príleţitosti dve triedy Základ-

nej školy na Ulici Janka Palu 2 navštívili 

Zberný dvor odpadov na Borovského ulici. 

Oboznámili sa tu s recykláciou papiera, 

skla, či so zlisovnými PET fľašami.  

 

 

 

 

 

 

Ukáţka lisovania PET fliaš v kotolni na Školskej ulici 
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v meste sa presadili aj iné alternatívy triedenia odpadov. 

V máji mesto uzatvorilo zmluvu o zbere použitého ošate-

nia a textilu. Vo všetkých mestských častiach boli na 7 

stanoviskách rozmiestnené zberné nádoby určené na zber 

pouţitého ošatenia, textilu a obuvi. Nádoby sa umiestnili 

v Nemšovej na sídlisku pri predajni záhradkárskych potrieb 

a pri predajni zlatníctva, v Ľuborči pri potravinách Jednota 

a na Zbernom dvore, v Kľúčovom a v Trenčianskej Závade 

pri potravinách Jednota. Do nádob mohli obyvatelia vkladať 

pouţité ošatenie, obuv a detské hračky. Nádoby boli uzam-

knuté. Firma, s ktorou mesto uzatvorilo zmluvu o zbere, 

preprave a zhodnotení tohto odpadu, nádoby vyváţala kaţdé 

2 mesiace. Zároveň v mesiaci máj  mesto uzatvorilo zmluvu 

s firmou Ladisco, s.r.o. Povaţany, ktorá sa zaoberá zberom 

použitého kuchynského 

oleja, tuku a masti. Fir-

ma poskytla pre kaţdú 

domácnosť plastové lieviky spolu s krátkym obrazovým 

návodom na jeho pouţitie. Lieviky si občania mohli 

vyzdvihnúť na mestskom úrade v pracovnom čase. Lievik 

sa uzatváral a bolo ho moţné prišraubovať na väčšinu PET 

fliaš. Vyzberaný kuchynský olej sa odovzdával buď na 

Zberný dvor alebo do 1100 litrového plastového kontajnera 

ţltej farby, ktorý bol označený nálepkou „OPOTREBO-

VANÝ KUCHYNSKÝ OLEJ“. Takéto kontajnery na zber 

pouţitého kuchynského oleja sa umiestnili na Mládeţníckej 

ulici pri bývalej kotolni a na Sklárskej ulici pri predajni 

záhradkárskych potrieb. Spred rodinných domov tieţ pra-

covníci VPS zberali naplnené fľaše jedenkrát za štvrťrok, 

podobne ako tetrapaky, či PET fľaše. Pouţitý kuchynský 

olej nebolo potrebné cediť, vo fľaši sa mohli nachádzať 

i zbytky strúhanky. Ľudia pozitívne reagovali na tento zber, napriek tomu, ţe ľudia si počas 

celého roka 2012 zvykali na takéto moţnosti triedenia. Zberom oleja chránili ţivotné pros-

tredie, ale i mestskú kanalizáciu. 

 

Tak ako viac neţ 1100 miest a obcí na Slovenku, aj Nemšová patrí k tým, ktoré sa aktívne 

zapájajú do systému zberu, zhodnocovania a recyklácie rôznych odpadov. Počas roka 

prebiehal i zber odpadov z obalov, čím sa mesto podieľalo na ochrane ţivotného prostredia.  

Nemšová sa teda zapojila do tretieho ročníka súťaţe o najlepšie separujúce mestá a obce na 

Slovensku za rok 2011. Súťaţ organizovala spoločnosť ENVI-PAK, s ktorou naše mesto 

podpísalo zmluvu v roku 2010 a spolupracuje s ním dodnes. Oprávnená organizácia ENVI-

PAK podporuje systém zberu odpadov z obalov priamo od občanov v mestách a obciach tým, 

ţe poskytuje priamu platbu za všetok vyzbieraný a recyklovaný odpad z obalov pochádzajúci 

z domácností. Zároveň zabezpečuje kvalifikované poradenstvo v oblasti triedeného zberu 

odpadov. Zástupca tejto oprávnenej organizácie Jozef Páleník odovzdal 12. júna 2012 primá-

torovi nášho mesta „Certifikát o zapojení sa do zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov 

z obalov“. Avšak vyhodnotenie celej súťaţe prebiehalo na záver konferencie s názvom 

Samospráva a separovaný zber  dňa 18. októbra 2012 v Sielnici v okrese Zvolen, kde sa 

udeľovali ceny za separovateľnosť a efektivitu odpadu na Slovensku. Cieľom tejto konfe-

rencie, ktorá sa konala pred vyhodnotením súťaţe o najlepšie separujúcu samosprávu, bolo 

 Nádoba určená na zber použitého oša-
tenia 

Lievik na zber použitého kuchynského o-
leja 
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informovať zástupcov miest 

a obcí o najpálčivejších otázkach 

týkajúcich sa odpadového 

hospodárstva v miestnych samo-

správach. Víťazom, najlepšie se-

parujúcou samosprávou za rok 

2011, sa stalo naše mesto Nem-

šová. Cenu s finančnou odme-

nou 3000 eur odovzdali zástup-

covi primátora, Ing. Stanislavovi 

Gabrišovi, ktorý pri preberaní 

ocenenia poďakoval firme za 

spoluprácu, ale predovšetkým 

občanom mesta za uvedomelý 

prístup k separácii. Zástupcovia 

štátu a environmentálnych orga-

nizácií informovali na konferencii o aktuálne pripravovaných zmenách v legislatíve, najmä v 

zákone o odpadoch a obaloch. Navrhované zmeny boli prezentované i z pohľadu nezávislého 

odborníka, predstaviteľa samosprávy. Podľa generálnej riaditeľky spoločnosti ENVI-PAK 

Hany Novákovej, novela zákona o odpadoch prináša niekoľko noviniek pre mestá a obce, a to 

uţ od 1. januára 2013. Jednou z najdôleţitejších je povinnosť zriadiť miesta na zber bio-

odpadu z kuchynského odpadu. „To znamená, že mesto musí zabezpečiť pre občana možnosť 

separovať aj kuchynský odpad, o ktorý sa následne musí postarať v súlade so zákonom," 

uviedla. 

Na konferencii bol zhodnotený aj stav separovania na úrovni miest a obcí, náklady na zber 

podľa systému zberu a vývoja cien druhotných surovín. Diskutovalo sa aj o ekonomike trie-

deného zberu v mestách a v obciach a o prevádzkovaní zberných dvorov.  

Záštitu nad konferenciou prebral prezident Únie miest Slovenska a primátor mesta Prešov 

Pavel Hagyari. Partnermi konferencie boli Slovenské priemyselné zdruţenie pre obaly a ţi-

votné prostredie, Slovenské zdruţenie pre značkové výrobky, Únia potravinárov Slovenska, 

Zdruţenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Slovenská poľnohospodárska a potra-

vinárska komora a Slovenské zdruţenie výrobcov piva a sladu. Ocenením sa mesto zaviazalo 

pre skvalitnenie systému separácie a skrátenia intervalov vývozu odpadov. 

 

Ţivotné prostredie nepriaznivo ovplyvnil 16. augusta 2012 požiar, ktorý krátko po jednej 

hodine popoludní vypukol v sklade sklárskej spoločnosti Vetropack Nemšová. Takmer dve 

hodiny s ním bojovalo 12 hasičov z Trenčína, 

Dubnice nad Váhom a Nemšovej. Ako infor-

moval hovorca Krajského riaditeľstva Hasič-

ského a záchranného zboru v Trenčíne Marián 

Petrík, poţiar sprevádzaný silným zadymením 

vznikol v skladových priestoroch spoločnosti 

na ploche asi 100 x 30 metrov. Hasičom prácu 

komplikovalo veľké zadymenie, poţiar po asi 

1,5 hodine lokalizovali. Podľa referentky pre 

komunikáciu spoločnosti Vetropack Eleny 

Krišlovej, poţiar vznikol v bývalej hutnej hale, 

v ktorej dnes nie je ţiadna prevádzka a ktorá 

slúţila ako sklad s tým, ţe bola určená na 

postupnú demontáţ. „Pri požiari sa nikto 

Mesto Nemšová – najlepšie separujúca samospráva za rok 2011. Ocenenie 
prevzal Ing. Stanislav Gabriš (v strede) 

Hustý čierny dym požiaru v sklárni bolo vidieť už zďaleka 

http://www.topky.sk/gl/153250/1142106/Poziar-sklarne-v-Nemsovej--Cierny-dym-narobil-hasicom-problemy-
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nezranil ani nebol nikto ohrozený na živote. Nehrozí únik nebezpečných látok do ovzdušia, 

rovnako nedošlo k poškodeniu zdroja vody, plynového potrubia či elektrického vedenia," 

zdôraznila Elena Krišlová s tým, ţe v hale bol uskladnený prevaţne fóliový materiál, ktorý sa 

pouţíval na balenie hotových výrobkov. Pravdepodobnou príčinou poţiaru podľa 

vyšetrovateľov bola nepozornosť jedného pracovníka pri zváraní, keď na fóliový materiál 

preskočila iskra a vznikol poţiar. Pri poţiari neutrpel nikto zranenie, známa zatiaľ nie je ani 

výška škôd. Zásah ukončili hasiči okolo 17. hodiny po kontrole plochy poţiariska pomocou 

termovíznej kamery. 

 

V dňoch 5. - 6. októbra 2012 v meste Nemšová a vo všetkých jeho mestských častiach pre-

biehal jesenný zber veľkoobjemového odpadu, elektroodpadu, domácich spotrebičov 

a železného šrotu. Zber bol vykonaný pracovníkmi Verejno-prospešných sluţieb, mestskej 

príspevkovej organizácie, ktorí počas týchto dvoch dní uskutočnili 40 vývozov odpadu. 

Vývozy boli realizované vozidlami Iveco, aviou valníkom a traktorom. Vyzbieraný odpad 

pracovníci VPS, m.p.o. následne vyseparovali a takto pripravený odpad bol zlikvidovaný 

lisovacím kontajnerovým vozidlom ECO CAR firmy Marius Pedersen. 

 

Nemšová je významná i tým, ţe časť jej katastra patrí do Chránenej krajinnej oblasti Biele 

Karpaty. Biele Karpaty boli vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť 12. júla 1979. Hlavným 

dôvodom vyhlásenia nebola len ochrana prírody v Bielych Karpatoch, ale aj zachovanie 

typickej krajinnej štruktúry – mozaika biotopov dlhodobo ovplyvňovaná činnosťou človeka, 

a viacero cenných maloplošných chránených území, napríklad Krasín, Dolné Branné, Vršatec 

či výskyt chránených druhov rastlín a ţivočíchov (napríklad všivec chochlatý rastúci na Slo-

vensku len na Vršatci). Správa CHKO od svojho vzniku sídli v Kľúčovom na Trenčianskej 

ulici 31 v budove starej školy, ktorá bola zrekonštruovaná a dostavaná v rokoch 2006 – 2008. 

Správa sa začala formovať v januári 1981 pod vedením 2 pracovníkov, riaditeľa Ing. Jána 

Tatíka, ktorý vykonával aj funkciu samostatného odborného pracovníka a druhým pracov-

níkom bol odborný asistent Ing. Ľudovít Danko. Na Správe, ktorá je organizačnou zloţkou 

Štátnej ochrany prírody SR so sídlom v Banskej Bystrici, v tomto roku pracovalo 10 zamest-

nancov (Mgr. Boris Demovič – zoológ, Mgr. Matúš Ďurček – anorganik, Agnesa Kenderová – 

technicko-administratívny pracovník, Ing. Soňa 

Koľajová – lesník, RNDr. Jozef Májsky – zoológ 

pre stavovce, Ing. Vladimír Mertan – poľnohos-

podár, Sylva Mertanová – botanik, RNDr. Kata-

rína Rajcová – botanik, Mgr. Aurel Rusnák – en-

vironmentalista. Miroslav Baťka – stráţca. Ria-

diteľom správy je od roku 2004 Ing. Drahomír 

Stano. V posledných rokoch v činnosti CHKO 

nadobudli na dôleţitosti celoeurópske záujmy. 

Prejavuje sa to záväznosťou celoeurópskej legi-

slatívy a budovaním sústavy chránených území 

NATURA 2000, ktoré zabezpečujú ochranu naj-

vzácnejších, a najmä ohrozených druhov voľne 

ţijúcich ţivočíchov a prírodných biotopov. 

Reálie o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty:  

Súčasná výmera: 44 567, 95 hektára 

Zasahuje v krajoch: Trenčianskom a Trnavskom 

Lesnatosť: 65 % 

Najväčší vodný tok: Vlára 

Najvyšší bod: Veľká Javorina (970 m.n. m.) 
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Počet maloplošných chránených území: 45 

Počet chválených území NATURA 2000: 11 (Brezovská dolina, Holubyho kopanice, Krasín, 

Krivoklátske bradlá, Krivoklátske lúky, Lukovský vrch, Nebrová, rieka Vlára, Vršatecké 

bradlá, Záhradská, Ţalostinná).  
 

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová bola zaloţená 2. 10. 2006 

zmluvou o prenájme a prevádzkovaní vodohospodárskeho majetku medzi mestom Nemšová, 

obcami Horné Srnie, Horná Súča, Dolná Súča, Hrabovka a Skalka nad Váhom. Od 1. 1. 2010 

prevádzkuje verejné vodovody, kanalizácie a Čističku odpadových vôd na území mesta Nem-

šová a v obci Horné Srnie. Spoločnosť zabezpečuje ich komplexnú starostlivosť. Konateľmi 

spoločnosti sú: za mesto Nemšová Ing. František Bagin, za Horné Srnie Jozef Húserka, za 

obec Horná Súča Ing. Juraj Ondračka, za obec Dolná Súča Ing. Pavol Kvasnica. Riaditeľom 

spoločnosti je Ing. Bohuš Babál a ekonómkou Ing. Zita Bednáriková. Spoločnosť mala v tom-

to roku 10 kmeňových zamestnancov.  

Dĺţka prevádzkovanej vodovodnej siete je 44,2 km. Voda do vodárenského systému bola 

dodávaná zo skupinového vodovodu SKV Trenčín a od júla 2012 aj z vodného zdroja Stará 

rieka Horné Srnie. V júli bola do prevádzky uvedená stavba „Prepojenie vodovodov Nem-

šová – Horné Srnie“. Investorom stavby bola RVS VV.  

Prepojenie vodovodov malo nielen ekonomický vý-

znam, zníţili sa náklady za nákup pitnej vody od Tren-

čianskej vodohospodárskej spoločnosti, ale dodávkou 

vody z Horného Srnia dochádzalo k zmiešaniu vody vo 

vodovode v Nemšovej a k zníţeniu obsahu dusičnanov 

z 30-35mg/l na hodnotu 17mg/l. V prípade havárie na 

vodnom zdroji týmto prepojením je moţné spätné záso-

bovanie pitnou vodou z Nemšovej do Horného Srnia. 

Cena vodného a stočného sa za rok 2012 nezvyšovala, 

cena vodného s DPH bola 1,0715€/m³ a cena stočného 

s DPH bola 0,9730/m³. Spoločnosť priebeţne kontro-

lovala i kvalitu pitnej vody vo verejnom vodovode. Vzorky vody boli odoberané na základe 

„Programu odberu vzoriek pitnej vody pre rok 2012“. Spoločnosť prevádzkovala i odpadové 

vody, ktoré boli čistené na ČOV v Nemšovej a na ČOV v Hornom Srní v časti Rybníky. 

Zákaznícke centrum RVS VV, s.r.o. sa nachádza v budove Mestského úradu v Nemšovej na 

Ulici SNP 4.  
 

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozloţiteľných odpadov Nemšová 

V programe odpadového hospodárstva SR pre roky 2011 – 2015 sa v októbri 2012  z Minis-

terstva ţivotného prostredia SR vykonala kontrola celého projektu BRO Nemšová. Napriek 

tomu, ţe odovzdané podklady boli skontrolované a v poriadku a mohlo sa pristúpiť k fina-

lizácii celého projektu, mestu Nemšová bola v tomto čase udelená na celý projekt z EÚ finan-

čná korekcia z dôvodu pochybenia vybraného verejného obstarávateľa. Vedenie mesta pred-

loţilo celú situáciu na príslušný súd, ktorý rozhodol, ţe Ministerstvo ţivotného prostredia má 

zatiaľ predbeţným opatrením pozastavené od Nemšovej ţiadať vrátenie korekcie 827 tisíc eur 

aţ do vyriešenia celej záleţitosti. Podľa slov projektovej manaţérky celého projektu Ing. Ele-

ny Bachratej, stavba kompostárne je hotová, dokončila sa v decembri 2011, vrátane nakúpenia 

technológie.  Nachádza sa na Gorkého ulici, pri ihrisku v Ľuborči. Medzi občanmi sa udomác-

nilo pomenovanie Kompostáreň. Zahájenie skúšobnej prevádzky je naplánované hneď po 

kolaudácii, ktorá je pripravovaná na prelome mesiacov marca a apríla 2013. Avšak na úplnú 

finalizáciu projektu je potrebné ešte zrealizovať osvetu v oblasti zhodnocovania. V prvých 

mesiacoch roka 2013 je oznámené verejné obstarávanie na propagáciu a reklamu, ktoré sa pre 

Čistička odpadových vôd v Nemšovej 
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chyby opakuje uţ piatykrát. Termín na ukončenie je stanovený na október 2013. Celková 

výška investície závodu na likvidáciu bioodpadov dosiahla 4,808 milióna eur, z toho 

4 milióny eur má plynúť z únie, vyše 480 tisíc eur zo štátneho rozpočtu. Samotná Nemšová sa 

podieľala spolufinancovaním v objeme pribliţne 240 tisíc eur. V prepočte na jedného obyva-

teľa tak mesto dostalo od štátu a z fondov únie dotáciu pribliţne 725 eur. Spracovávanie 

bioodpadu s finálnym produktom, teda kom-

postom, bude prístupné pre okolité mestá 

a obce. Toto spracovávanie bioodpadu na 

kompost je riešené technológiou komposto-

vania v uzavretom bioreaktore. „Kompost 

bude pripravovaný zo zložiek bioodpadov 

ako odpad z údržby verejnej zelene (750 ton 

za rok), kuchynské odpady (150 ton za rok), 

odpad zo separácie bioodpadu (375 ton za 

rok) a kaly z čističky odpadových vôd (225 

ton za rok),“ povedala manaţérka projektu. 

Celková kapacita, ktorú za rok spracuje kom-

postáreň, tak bude zhruba 1500 ton, z toho by 

sa malo vyrobiť pribliţne 1050 ton 

kompostu. Mesto chce v Centre zriadiť aj chránenú dielňu pre občanov s čiastočne zníţenou 

pracovnou schopnosťou. Prácu si v tomto závode nájdu štyria ľudia. Podľa projektu, 

kompostáreň má slúţiť pre región 36 000 obyvateľov. Ing. Bachratá ale v tejto fáze vidí 

problém.  

Podľa jej slov, kompostáreň nebude môcť predávať finálnu produkciu vzhľadom na 95 

percentnú spoluúčasť rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu, pretoţe v základných stanovách zmlu-

vy o nenávratných prostriedkoch je to zakázané. Tým, ţe kapacita je aj na spracovanie bio-

odpadu z viacerých obcí regiónu, mesto Nemšová rozposlalo obciam ponuku na spracovanie 

bioodpadu. Obciam navrhli finančne sa podieľať na prevádzke a výsledný produkt si v ade-

kvátnom mnoţstve prevziať bezplatne, vysvetlila p. Bachratá. Ponuka obsahovala spätný 

odber kompostu, ktorý obce pouţijú na skvalitnenie svojich sadovníckych úprav a celkového 

vzhľadu a dopravné náklady.  

Dodávateľom stavebných prác a technológií bola spoločnosť Bluetech, ktorá sídli v obci 

Pacov v Českej republike. Ako vyplýva z informácií Úradu pre verejné obstarávanie, proces 

prebehol formou verejnej súťaţe a zúčastnila sa ho ešte jedna firma. Víťazný Bluetech ponú-

kol za dodávku technologických zariadení 813 590 eur bez DPH. Hodnota zákazky na 

stavebné práce, s ktorou spomínaná firma uspela, bola v celkovom objeme 2,843 milióna eur 

bez DPH. Podľa Bachratej neúspešný účastník súťaţe, spoločnosť KOBIT z Dolného Kubína, 

ponúkla v súhrne o vyše 183 tisíc eur viac. Viac informácií o kolaudácií a o spustení celej 

prevádzky Regionálneho centra biologicky rozloţiteľných odpadov budeme informovať 

v nasledujúcom ročníku Kroniky mesta. 

  
 

Vybudované Regionálne centrum biologicky rozložiteľných 
odpadov v Ľuborči 
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ŠPORT A TELESNÁ VÝCHOVA 
 

FUTBAL 

Začiatok futbalových súťaţí – 15. 3. 2012 

 

FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN NEMŠOVÁ 

Prezident klubu: Pavol Chmelina 

Predseda futbalového klubu: Ján Chmelina 

Meneţér: Ladislav Kresánek 

MUŢI II. liga  

 tréneri: Milan Spurný, asistent: Branislav Ďuriš 

 vedúci: Mgr. Tomáš Beňo 

ST. DORAST III. liga 

 tréner: Peter Ančic 

 vedúci: Michal Kubina 

ML. DORAST III. liga 

 tréner: Peter Vavrúš 

 vedúci: Miroslav Beňo 

ST. ŢIACI II. liga 

 tréner: Martin Chmelina,  

 vedúci: Tibor Švančara 

ML. ŢIACI II. liga 

 tréner: František Patka 

 vedúci: Ján Ďurík 

  

FUTBALOVÝ KLUB TJ VLÁRA ĽUBORČA 

Predseda klubu: Miroslav Patka 

MUŢI V. liga 

 tréner: Pavol Tomáš 

 vedúci: Miroslav Patka 

ST. DORAST II. trieda Sever 

 tréner: Peter Schwandtner, Juraj Husár 

 vedúci: Lukáš Sabadka 

ST. ŢIACI II. trieda sk. A 

 tréner: Lukáš Sabadka, Buška Miroslav 

 vedúci: Peter Schwandtner 

 

FUTBALOVÝ KLUB TJ DRUŢSTEVNÍK KĽÚČOVÉ 

Predseda klubu: Dušan Petrúšek 

MUŢI II. trieda Sever 

 tréneri: Pavol Pecháček, Martin Straka 

ST. ŢIACI II. trieda sk. A hrali na ½ so Skalkou nad Váhom 

 tréner: Richard Sabadka 
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Tím Petra Gergelyho sa v rámci 

renomovaného medzinárodného 

podujatia Tipos Slovakia cup 

predstavil v Nemšovej 23. apríla. 

Dvadsiaty druhý ročník tradičné-

ho podujatia sa uskutočnil v Tren-

čiansky Tepliciach a okolí. Mladí 

Slováci postupne odohrali duely 

proti ukrajinským rovesníkom, 

Dánom a Chorvátom. Reprezen-

tačné muţstvá hráčov do 18 rokov 

odohrali v Nemšovej zápas Slo-

vensko – Ukrajina s výsledkom 

0:4. Prvenstvo si z 22. ročníka me-

dzinárodného turnaja  odniesli reprezentanti Česka. Slováci obsadili konečné 7. miesto. 

 

TIPOS SLOVAKIA CUP 2012 

Konečné poradie 

1. Česko 
2. Dánsko 

3. Chorvátsko 
4. Nórsko 
5. Japonsko 

6. Ukrajina 
7. Slovensko 

Cena Fair PLay: Japonsko  

Najlepší tréner:Josef Csaplár (Česko) 

Najlepší strelec: Marko Dugandţic 

(Chorvátsko)/5 gólov 

Najlepší brankár: Jeppe Hojbjerg (Dánsko) 

Najlepší hráč: Aleš Čermák (Česko) 

 

 

Záverečné postavenie muţstiev ročníka 2011/2012 

 

FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN NEMŠOVÁ 

 

 Umiestne-

nie 

Zápasy Výhra Remíza Prehra Skóre body 

MUŢI II. liga 14. 28 7 8 13 38:52 29 

ST. DORAST III.liga 12. 30 8 8 14 44:59 32 

ML. DORAST III.liga 10. 30 8 8 14 56:59 32 

ST. ŢIACI  III. liga 3. 26 17 4 5 94:34 55 

ML. ŢIACI  III. liga 8. 26 11 1 14 55:86 34 

 

FUTBALOVÝ KLUB TJ VLÁRA ĽUBORČA 

 

 Umiestnenie Zápasy Výhra Remíza Prehra Skóre body 

MUŢI V. liga 10. 30 10 12 4 41:58 40 

ST. DORAST II. 

trieda Sever 

8. 14 2 2 10 27:59 8 

ST.ŢIACI  II. 

trieda Sk. A 

8. 18 4 3 11 35:70 15 
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FUTBALOVÝ KLUB TJ DRUŢSTEVNÍK KĽÚČOVÉ 

 

 Umiestnenie Zápasy Výhra Remíza Prehra Skóre body 

MUŢI II. trieda TN  5. 26 12 6 8 48:36 42 

ST. ŢIACI  II.trieda 

Sk. A 

9. 18 1 1 16 31:160 4 

 

Začiatok futbalových súťaţí sezóny 2012/ 2013 – august 

 

FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN NEMŠOVÁ 

Prezident klubu: Pavol Chmelina 

Predseda futbalového oddielu: Ján Chmelina 

Meneţér: Ladislav Kresánek 

MUŢI II. liga  

 tréneri: Stanislav Ďuriš,  

 vedúci: Mgr. Tomáš Beňo 

ST. DORAST III. liga 

 tréner: Pavol Straka 

 vedúci: Michal Kubina 

ML. DORAST III. liga 

 tréner: Peter Vavrúš 

 vedúci: Miroslav Beňo 

ST. ŢIACI II. liga 

 tréner: Martin Chmelina 

 vedúci: Tibor Švančara 

ML. ŢIACI II. liga 

 tréner: František Patka 

 vedúci: Ján Ďurík 

 

FUTBALOVÝ KLUB TJ VLÁRA ĽUBORČA 

Prezident klubu: Miroslav Patka 

MUŢI V. liga 

 tréner: Pavol Tomáš 

 vedúci: Peter Schwandtner 

ST. DORAST II. trieda Sever 

 tréner: Husár Juraj 

 vedúci: Peter Schwandtner   

ST. ŢIACI II. trieda sk. A 

 tréner: Lukáš Sabadka 

 vedúci: Miroslav Buška 

 

FUTBALOVÝ KLUB TJ DRUŢSTEVNÍK KĽÚČOVÉ 

Predseda klubu: Dušan Petrúšek 

MUŢI II. trieda Sever 

 tréneri: Pavol Pecháček, Martin Straka 

ST. DORAST II. trieda Sever- odhlásili sa zo súťaţe 

ST. ŢIACI II. trieda sk. A 

 tréner: Richard Sabadka  
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MINIFUTBAL 

2. ročník turnaja v malom futbale NIVA CUP 2012 sa konal v 7. júlový deň na ihrisku 

v Ľuborči. Spomedzi pätnástich účastníkov si tohtoročný titul a putovný pohár odniesol tím 

Silver Arrows. Na poslednú chvíľu sa odhlásilo muţstvo z Českej republiky, a tak sa nakoniec 

namiesto štyroch štvorčlenných 

základných skupín vyţrebovali 

tri päťčlenné. Minuloročný víťaz 

z Novej Dubnice sa turnaja 

nezúčastnil. Napokon ho nahra-

dilo muţstvo Silver Arrows. Na 

turnaji sa zišlo pomerne široké 

okolie, dokonca tím z Nových 

Zámkov. Usporiadatelia berú in-

špiráciu spoza hraníc z Moravy, 

kde majú podobné podujatia veľ-

kú tradíciu. Aj Ľuborčania majú 

do budúcna plány zvýšiť počet 

účastníkov a rozšíriť turnaj aj na 

iné ihriská v okolí.  „Radi by sme 

sa dostali až na číslo tridsať, či 

štyridsať účastníkov,“ pridal na 

záver smelé plány Schwandtner. 

 

Štartujúce druţstvá: 

FC Niva, Dragons Podolie, Jednota Trenčín, Silver Arrows, Monolit, Aljaška, Baník, Bašta 

Nové Zámky, Šardoneck, Krasín, Nové Mesto nad Váhom, DCA, Madoho, Urawa Reds, Sout 

Ham United 

 

Štvrťfinále: FC Niva – Drag. Podolie 2:0 

(Beňo, Ja. Husár), Jednota TN – Monolit 

1:2 (Mušuta – Takáč, R. Dvorský), Silver 

Arrows – Bašta N. Zámky 2:1 (Pagáč 2 – 

Jankovič), Aljaška – Baník 6:1 (Ďuriška 3, 

Trška, Korienek, Tomík – Horný).  

 

Semifinále: FC Niva – Silver Arrows 1:2 

(Mihálik – Faltus, Šipka), Monolit – 

Aljaška 2:4 (Takáč, Čakloš – Podkopčan, 

Trška, Dúţek, Ďuriška), 

 

 

O 3. miesto: FC Niva – Monolit 3:2 

(Mihálik, Beňo, Hudcovský – R. Dvorský, 

Adamec). 

 

Finále: Silver Arrows – Aljaška 4:2 

(Barkáč 2, Pagáč, Faltus – Tomík, Trška). 

 

Najlepší hráč: Andrej Pagáč (S. Arrows), 

Najlepší strelec: Juraj Beňo – 10 gólov, 

Najlepší brankár: Miroslav Feja (Aljaška) 

Víťaz jedenástok: P. Machara (Aljaška). 

 

V rámci Svatovavřineckých hodov a osláv 80. výročia zaloţenia kopané v Hluku sa         

11.8.2012 druţstvo „starých pánov“ Nemšovej zúčastnilo futbalového turnaja v druţobnom 

meste Hluk. Nemšovú reprezentoval aj primátor mesta Ing. František Bagín a bývalý primátor 

Ján Mindár. 

Zúčastnené druţstvá: Starí páni TJ Hluk, Krajánci Hluk, Planá nad Luţnicí, Nemšová. 

Zloţenie druţstva Nemšovej: Bahno Jozef, Beňo Miroslav, Daňo Marián, Ďurík Jozef, Ďuriš 

Branislav, Hudec Ján, Koníček Zdeno, Lubina Ondrej, Minárech Ivan, Pavlačka Štefan, Pre-

kop Ivan, Vavrúš Ladislav, Vaský Pavol, Ţársky Miloš, vedúci: Vladimír Gajdoš, fanúšik: Pe-

ter Minďár. 

Víťaz kopania penált P. Machara (v strede) 
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Výsledky: Krajánci Hluk – Nemšová 3:3 (2:1), na pokutové kopy 4:2, TJ Spartak Hluk –   

Planá nad Luţnicí 3:1 

- góly za Nemšovú: Z. Koníček, L. Vavrúš, I. Minárech 

o 3. miesto: Nemšová – Planá nad Luţnicí 4:0 (0:0) 

- góly za Nemšovú: I. Minárech 2, B. Ďuriš, J. Hudec. 

Finále: TJ Spartak Hluk – Krajánci Hluk 1:0 (1:0) 

 

V priestoroch Mestskej športovej haly sa v decembri 2012 odohrali zápasy 19. ročníka zim-

nej halovej miniligy vo futbale. Zúčastnilo sa ho 14 minifutbalových druţstiev, zloţených 

z hráčov, hrajúcich futbal pre oddych a zábavu. Na ilustráciu ich uvádzame: ICS 05, Monolit, 

FC Hilton, Espaňa, Aljaška, Flamengo, Aqua, Nepopijem, BSC Kolo, FC Niva, FC Dynamo, 

Alicante, 69 FC Fofo, AFC Limetka. 

 

Konečné poradie:   

1. Flamengo 
2. 69 FC Fofo 

3. Aljaška 
4. FC Niva 
5. Aqua 
6. BSC Kolo 

7. Monolit, 
8. Espaňa 
9. ICS 05 

10. Alicante 
11. FC Hilton 

12. FC Dynamo 

Nepopijem 

AFC Limetka 

 

Najlepší hráč: Ďuriš Peter /Flamengo/  

Najlepší brankár: Forgáč Matej /BSC Kolo/ 

Najlepší strelec: Takáč Michal /Monolit/ 

Najtechnickejší hráč: Rado KRAJČÍK 

/Flamengo/. 

Osobnosť miniligy: Roman ČASTULÍN 

/Aqua/, 

Najlepší hráč do 18 rokov: Mojto Miloš 

/ICS 05/ 

Univerzálny hráč: Machara Matej /Aljaška/ 

Najtechnickejší hráč: Pleva Libor /FC Fofo/ 

Najuţitočnejší hráč: Bobot Jozef /Flamengo/

Slávnostné vyhodnotenie 19. zimnej miniligy sa uskutočnilo 5. januára 2013, o 19.00 hodi-

ne, v Kultúrnom centre Nemšová. 

SPONZORI: BSC Line p. Bernard Bagín, mesto Nemšová, firma Rona a.s. Lednické Rovné 

p. Ing.Hanák, Zlatníctvo Impex p. Mgr. Mária Haljaková, Old Herold a.s. Trenčín p. Ing. Rea, 

New York Pub p. Puliš a Reštaurácia Nemšovanka p. Švorec. 

 

21. ročník ţiackeho halového turnaja O PRIMÁTORSKÚ VÁZU sa odohral                 

28. 12. 2012 o 8.00 v Mestskej športovej hale v Nemšovej 

1. NTS Nemšová starší ţiaci,  

2. NTS Nemšová mladší ţiaci,  

3. TJ Kľúčové,  

4. Jelšovce. 

Najlepší brankár: Marián Fúska /TJ Jelšovce/ 

Najlepší strelec: Damián Vavrúš /NTS Nemšová/ 

Najlepší hráč: Samuel Hudek /NTS Nemšová/ 

 

FLORBAL 

Prezident : Peter Tydlačka 

Zástupca : Michal Oškrda 

Tréner ţiačok : Ivan Oberta 

Tréner dorastu : Peter Tydlačka 

Tréner ţien: Ing. Jozef Ďurík. 
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Extraliga ţien 2011/2012- sezóna odvety 
9. kolo :   DFA Nitra − NTS FK−ZŠ Nemšová 3:8 (2:2, 1:3, 0:3) 

10. kolo : NTS FK−ZŠ Nemšová - FBC Dragons Ruţinov BA 8:3 (4:0, 3:1,1:2) 

11. kolo : FBC Mikuláš Prešov - NTS FK−ZŠ Nemšová 11:6 (4:0,4:3,3:3) 

12. kolo : ŠK 1. FBC Trenčín - NTS FK-ZŠ Nemšová 3:7 (2:1,0:4,1:2) 

13. kolo : NTS FK-ZŠ Nemšová -  FbK Tvrdošín 8:7 (4:3, 3:2, 1:2) 

14. kolo : NTS FK-ZŠ Nemšová - DFA Nitra 9:8 (4:4, 2:2, 3:2) 

15. kolo : NTS FK-ZŠ Nemšová - VŠK FTVŠ UK Bratislava 10:6 (5:1,3:3,2:2) 

16. kolo : 1. SC Malacky - NTS FK-ZŠ Nemšová 3:13 (0:3, 2:4, 1:6) 

17. kolo : CVČ Unihoc Ţirafa Ţilina - NTS FK-ZŠ Nemšová 10:7 (2:2,6:3,2:1) 

18. kolo : NTS FK - ZŠ Nemšová – ŠK 98 Pruské 10:13 (3:4,3:3,4:6) 

 

Tabuľka po základnej časti: 

1. CVČUnihocŢirafaŢilina 18. 17 1 0 122:54 35 

2. ŠK 98 Pruské 18. 16 0 2 177:69 32 

3. FbK Tvrdošín 18. 13 0 5 178:75 26 

4. NTS FK−ZŠ Nemšová 18. 12 1 5 151:106 25 

5.FBC Mikuláš Prešov, 6. DFA Nitra, 7. FBC Dragons Ruţinov BA, 8. VŠK FTVŠ Hurikán 

Bratislava, 9.  1. SC Malacky, 10. ŠK 1. FBC Trenčín. 

 
2. ţenská liga 2011/2012 – mladé nemšovské dievčatá sa stali vicemajsterkami! 

FBK Quick Sport B. Bystrica - NTS FK - ZŠ Nemšová  “B“ 1:5 

NTS FK - ZŠ Nemšová  “B“ – ŠK Rebels 91 Topoľčany 3:6 

FBK Kométa Smolník - NTS FK - ZŠ Nemšová  “B“ 16:3 

OZ Meteníci Likavka - NTS FK - ZŠ Nemšová “B“ 7:7 

ŠK Lido Women - NTS FK - ZŠ Nemšová “B“3:10 1:4, 1:2, 1:4) 

NTS FK - ZŠ Nemšová “B“ - FBK Quick Sport B. Bystrica 8:7 

SCVČ Blueberries Modra - NTS FK - ZŠ Nemšová “B“ 3:4 

ŠK FBK Stupava - NTS FK - ZŠ Nemšová “B“ 4:9 (3:2, 1:4, 0:3) 

1.FBK Kométa Smolník               16     225:58     32 

2.NTS FK - ZŠ Nemšová “B“      16     118:95     24 

3.FBK Bogdau Stupava, 4. ŠK Rebels 91 Topoľčany,5. OZ Meteníci Likavka, 6. SCVČ 

Blueberries Modra, 7. FBK Quick Sport B. Bystrica, 8. FBC Dragons Ruţinov BA, 9. ŠK 

Lido Women 

 

7. ročník Polish Cupu – 7 reprezentantiek Slovenska z Nemšovej! 

Na medzinárodnom turnaji junioriek v Poľsku vo februári 2012 Slovensko úspešne repre-

zentovali: Viktória Bobotová, Alţbeta Ďuríková, Rebeka Gáliková, Nikola Gulabová, 

Veronika Izraelová, Denisa Sádecká, Terézia Zajacová. Tieto dievčatá tieţ reprezentovali Slo-

vensko na Majstrovstvách sveta vo florbale junioriek, ktoré sa uskutočnili 1. mája v Nitre.   

 

Kvalifikácia starších ţiačok a junioriek Nemšovej na Majstrovstvách Slovenska 18. 3. 

2012 

Staršie žiačky:  

NTS FK - ZŠ Nemšová – ŠK 98 Pruské      3:3 (1:1, 1:1, 1:1) 

ŠK 98 Pruské - NTS FK - ZŠ Nemšová      1:6 (0:2,0:1, 1:3) 

Juniorky: 

NTS FK - ZŠ Nemšová – Slávia SPU DFA Nitra     10:1 (2:0, 4:1, 4:0) 

Slávia SPU DFA Nitra - NTS FK - ZŠ Nemšová      0:10 (0:3, 0:4, 0:3) 

Druţstvá starších ţiačok a junioriek postúpili na Majstrovstvá Slovenska vo florbale. 
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8. ročník Veľkonočného florbalového turnaja ţiačok vo florbale o Pohár primátora 

mesta Nemšová – 31. 3. 2012 
NTS FK - ZŠ Nemšová “B“ - Kométa Smolník 4:7 

NTS FK - ZŠ Nemšová “B“ -  OZ Meteníci Likavka 3:6 

Kométa Smolník - OZ Meteníci Likavka 5:4 

FK Slavičín - NTS FK - ZŠ Nemšová “B“ 7:1 

FK Slavičín - Kométa Smolník 2:3 

FK Slavičín - OZ Meteníci Likavka 3:0 

Výsledky: 1. Kométa Smolník, 2. FK Slavičín, 3.OZ Meteníci Likavka, 4. NTS FK - ZŠ 

Nemšová “B“. 

 

Play off extraligy ţien 

Štvrťfinále: 

31.3. NTS FK - ZŠ Nemšová - FBC Mikuláš Prešov 9:4 (2:0, 3:1, 4:3) 

1.4. NTS FK - ZŠ Nemšová - FBC Mikuláš Prešov 13:3 (4:2, 4:0, 5:1) 

5.4. FBC Mikuláš Prešov - NTS FK - ZŠ Nemšová 7:6 (3:1, 1:1, 3:4) 

5.4. FBC Mikuláš Prešov - NTS FK - ZŠ Nemšová 3:4 (1:0, 1:2, 1:2) 

Seminále: 

14.4. CVČ Unihoc Ţirafa Ţilina - NTS FK - ZŠ Nemšová 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) 

15.4. CVČ Unihoc Ţirafa Ţilina - NTS FK - ZŠ Nemšová 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) 

21.4. NTS FK - ZŠ Nemšová - CVČ Unihoc Ţirafa Ţilina 3:9 (2:2, 1:4, 0:3). 

Séria sa skončila, do finále postúpila Ţilina, Nemšová obsadila v extralige ţien konečné        

4. miesto. 

 

Majstrovstvá sveta vo florbale junioriek 1. 5. 2012 

Slovensko – Švajčiarsko 2:6, Maďarsko – Slovensko 2:10, Švédsko – Slovensko 8:2, Poľsko 

– Slovensko 3:2. 

Poradie: Divízia A 1. Fínsko, 2. Švajčiarsko, 3. Švédsko, 4. Česká republika, 5. Poľsko, 6. 

Slovensko, 7. Maďarsko, 8. Nórsko. Slovensko reprezentovali Nemšovčanky: Viktória 

Bobotová, Alţbeta Ďuríková, Rebeka Gáliková, Nikola Gulabová, Veronika Izraelová, Denisa 

Sádecká, Terézia Zajacová. 

 

Klasifikácia Majstrovstiev Slovenska junioriek a starších ţiačok 

Staršie ţiačky: NTS FK - ZŠ Nemšová – ŠK 98 Pruské 3:3 

Juniorky: NTS FK - ZŠ Nemšová - Slávia SPU DFA Nitra 11:1 

Staršie ţiačky: NTS FK - ZŠ Nemšová – ŠK 98 Pruské 6:1 

Juniorky: NTS FK - ZŠ Nemšová - Slávia SPU DFA Nitra 10:0 

 

Mladšie ţiačky skončili bronzové! 

Majstrovstvá Slovenska vo florbale mladších ţiačok – Tvrdošín 12. 5. 2012 

FBK Kysucké Nové Mesto - NTS FK - ZŠ Nemšová 3:1; gól: Gavendová K. 

Kométa Smolník - NTS FK - ZŠ Nemšová 7:2;  góly: Pavlíková 2 

FbK Tvrdošín - NTS FK - ZŠ Nemšová 6:0 

Semifinále: Kométa Smolník - NTS FK - ZŠ Nemšová 9:0 

O 3. miesto: FBK Kysucké Nové Mesto - NTS FK - ZŠ Nemšová 1:2 po trest. strelách 

Góly: Juzeková, Gavendová K. 

Poradie: 1. Kométa Smolník, 2. FbK Tvrdošín, 3. NTS FK - ZŠ Nemšová 

Zostava NTS FK - ZŠ Nemšová: Patková Denisa, Vydrnáková Izabela, Laššová Lenka, 

Gavendová Alexandra, Gavendová Kornélia, Juzeková Anna, Štefánková Klára, Horečná 
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Zdenka, Kesegová Nikola, Pavlíková Simona, Kadlečíková Edita, Papierniková Diana, Fabu-

šová Romana, Bahnová Adriana, Koyšová Katarína, Vyšlanová Monika, Štefánková Patrícia. 

 

Staršie ţiačky strieborné! 

Majstrovstvá Slovenska starších ţiačok – Tvrdošín 26. 5. 2012 

FBK Kysucké Nové Mesto - NTS FK - ZŠ Nemšová 1:2 góly: Malichová, Ďuríková V. 

1. Horse Power Prešov - NTS FK - ZŠ Nemšová 2:7; góly: Malichová, Petrušková, 

Haljaková, Gavendová K. 

Semifinále: NTS FK - ZŠ Nemšová - ŠK 98 Pruské; góly: Malichová, Petrušková 

Finále: Kométa Smolník - NTS FK - ZŠ Nemšová 3:2; góly: Petrušková, ĎuríkováV. 

Poradie: 1. Kométa Smolník,2. NTS FK - ZŠ Nemšová,3. ŠK 98 Pruské 

Zostava NTS FK - ZŠ Nemšová: Gulabová Nikola, Oškrdová Michaela, Haljaková Kristína, 

Uherková Dáša, Petrušková Ivona, Ďuríková Viktória, Kráľová Laura, Margušová Romana, 

Daňová Kristína, Obertová Lea, Vydrnáková Izabela, Laššová Lenka, Gavendová Alexandra, 

Gavendová Kornélia, Pavlíková Simona, Malichová Valéria. 

 

Juniorky zlaté! 

Majstrovstvá Slovenska junioriek – Nemšová 2. 6. 2012 

Juniorky florbalového klubu z Nemšovej získali na Majstrovstvách Slovenska v domácom 

prostredí zlaté medaily. Nemšová aj bez svojich juniorských reprezentantiek Izraelovej a Sá-

deckej potvrdili svoju kvalitu a skompletizovali zbierku medailí v tohtoročných mládeţ-

níckych kategóriách. Na škodu veci bolo neotvorenie kategórie dorasteniek, kde bol nízky zá-

ujem druţstiev na Slovensku a kde mala Nemšová najväčšie ambície získať titul. Nepocho-

piteľné bolo odrieknutie 3 druţstiev na Majstrovstvách Slovenska junioriek. 

 

FBC Dragons Ruţinov BA - NTS FK - ZŠ Nemšová 4:5; góly: Bobotová 3,Gáliková, 

Ďuríková A. 

NTS FK - ZŠ Nemšová - CVČ Unihoc Ţirafa Ţilina 6:1; góly: Ďuríková A.2, Haljaková, 

Melišová, Gáliková 

Poradie: 1. NTS FK - ZŠ Nemšová,2. CVČ Unihoc Ţirafa Ţilina,3. FBC Dragons Ruţinov 

Bratislava 

Zostava NTS FK - ZŠ Nemšová: 

Gulabová Nikola, Oškrdová Michaela, 

Haljaková Kristína, Uherková Dáša, 

Petrušková Ivona, Ďuríková Viktória, 

Malichová Valéria, Tydlačková Ga-

briela, Zderková Janka, Dankovčíková 

Zuzana,Ďuríková Alţbeta, Zajacová 

Terézia, Gáliková Rebeka, Bobotová 

Viktória, Melišová Kristína.  

Tréneri: P. Tydlačka, Ing. J. Ďurík, I. 

Oberta. 

 

 

 

 

 

 

 

Majstrovstvá Slovenska junioriek 
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Prague games – 9. ročník najväčšieho medzinárodného mládeţníckeho turnaja              

4.7. – 7. 7. 2012 

Kategória G 14 

1. Pixbo  Wallenstam IBF (SWE) 

2. Taby (SWE) 

3. Nemšová 

 

Kategória G 16  

1. Tullinge (SWE) 

2. Taby IS (SWE) 

3. Elite Praha (CZE), Opava (CZE) 

5. Nemšová. 
 

Czech open 20. ročník medzinárodného turnaja vo florbale 16. 8. – 19. 8. 2012 

Kategória ţeny: 

1. Elite Praha 

2. Ţidenice Brno 

3. Herbadent Praha 

6. Nemšová 

 

Medzinárodný turnaj ţien v Slavičíne 24.8.  – 26. 8. 2012 

Poradie: 1. Pruské, 2. Olomouc, 3. Slavičín, 4. Nemšová 

 

Extraliga ţien sezóna 2012/2013 jeseň 

1. kolo NTS FK ZŠ Nemšová - FbK Tvrdošín 8:8 (3:3,1:2,4:3) 

2. kolo NTS FK ZŠ Nemšová - CVČ Unihoc Ţirafa Ţilina 9:3 (3:2,1:0,5:1) 

3. kolo FBC Mikuláš Prešov - NTS FK ZŠ Nemšová 5:7 (1:0, 3:4, 1:3) 

4. kolo Kométa Smolník - NTS FK - ZŠ Nemšová 3:9 (0:2, 0:0, 3:7) 

5. kolo NTS FK - ZŠ Nemšová - ŠK 98 Pruské 5:2 (3:0, 2:0, 0:2) 

6. kolo NTS FK - ZŠ Nemšová - FBK Bogdau Stupava 6:4 

7. kolo NTS FK - ZŠ Nemšová - FBC Blueberries Modra 9:2 (4:0, 1:0, 4:2) 

8. kolo NTS FK - ZŠ Nemšová - FBK Bogdau Stupava 13:2 (4:0, 5:1, 4:1) 

9. kolo Slávia SPU Nitra - NTS FK - ZŠ Nemšová 13:4 (5:0, 5:1, 3:3) 

10. kolo VŠK FTVŠ Bratislava - FbK Tvrdošín 5:9 (0:4, 3:3, 2:2) 

11. kolo FbK Tvrdošín - NTS FK - ZŠ Nemšová 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) 

12. kolo CVČ Unihoc Ţirafa Ţilina - NTS FK - ZŠ Nemšová 8:11 (3:1, 3:6, 2:4) 

13. kolo NTS FK ZŠ Nemšová - FBC Mikuláš Prešov 15:8 (7:2, 5:1, 3:5) 

14. kolo NTS FK ZŠ Nemšová - Kométa Smolník 9:4 (4:1, 1:3, 4:0) 

 

Tabuľka po 14. kole 

Por. Tím Z V R P Skóre B +/- 

1. NTS FK-ZŠ Nemšová 13 11 1 1 112:65 23 47 

2. ŠK 98 Pruské 13 10 1 2 132:50 21 82 

3. Slávia SPU DFA Nitra 12 10 1 1 116:41 21 75 

4. FbK Tvrdošín 13 8 2 3 121:56 18 65 

5. CVČ Unihoc Ţirafa 

Ţilina 

13 6 0 7 73:72 12 1 

6. FBC Mikuláš Prešov 12 6 0 6 71:86 12 -15 

7. VŠK FTVŠ Bratislava 12 4 2 6 66:71 10 -5 

8. FBK Kométa Smolník 12 3 0 9 77:106 6 -29 

9. FBC Blueberries 

Modra 

13 1 0 12 39:108 2 -69 

10. FBK Bogdau Stupava 13 0 1 12 26:178 1 -152 
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Ţenská 1. liga 

1. kolo NTS FK - ZŠ Nemšová “B“ – FBK Harvard Šipok Partizánske 10:3 (6:1, 3:2, 1:0) 

2. kolo NTS FK - ZŠ Nemšová “B“ – 1. SC Malacky 11:4 (5:3, 3:0, 3:1) 

 NTS FK - ZŠ Nemšová “B“ – ŠK Rebels 91 Topoľčany 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) 

Dohrávka NTS FK - ZŠ Nemšová “B“ – 1. FBC Trenčín 12:3 (3:2, 4:0, 5:1) 

 

FBK Harvard Šipok Partizánske - NTS FK - ZŠ Nemšová “B“ 2:11 (0:5, 2:1, 0:5) 

1.SC Malacky - NTS FK - ZŠ Nemšová “B“ 7:6 (2:2, 3:1, 1:2) 

1. FBC Trenčín - NTS FK - ZŠ Nemšová “B“ 9:4 (1:3, 4:1, 4:0) 

 

Ťaţké činky 

Majstrovstvá Slovenska juniorov v tlaku na lavičke – 21. 4. 2012 

Reprezentant z Fitness Clubu Nemšová Marián Charvát obsadil v kategórii do 120 kg            

2. miesto a vybojoval si striebornú medailu výkonom 205 kg. 

 

V sobotu 13. 10. 2012 sa uţ po tretí rok v Zlatníkoch uskutočnil  Inovecký pohár v tlaku na 

lavičke dorastu, juniorov, ţien a masters. V tlaku na lavičke obsadil Marián Charvát z Fit-

ness Clubu Nemšová v kategórii juniorov celkové 2. miesto výkonom 210 kg.  

  

TENIS 

Staršie ţiačky, II.A trieda 

1. TK ESO Piešťany, 2. TC Partizánske, 3. TK Senica, 4. AŠK Skalica, 5. Neurčený, 6. TK 

TENEM Nemšová, 7. Ostrov Trenčín, 8. TK 77 Skalica 

Poradie druţstiev:  

 II.trieda – A - staršie ţiačky zápasy výhry prehry skóre body 

2. TK TENEM Nemšová 5 4 1 21:9 9 

 

Mladšie ţiačky, II.A trieda 

1. TK Senica,2. AŠK Skalica,3. TK 77 Skalica,4. TK NOVÁ GENERÁCIA, 5. TK ESO Pieš-

ťany, 6. TK TENEM Nemšová 

Poradie druţstiev:  

 II.trieda – A – mladšie ţiačky zápasy výhry prehry skóre body 

2. TK TENEM Nemšová 5 5 0 25:5 10 

 

Dorastenky, II.A trieda 

1. TK ASICS Trenčín, 2. TK Klimatech Nové Mesto, 3. TK TENEM Nemšová, 4. TK Senica 

(B), 5. TC Partizánske, 6. TC Topoľčany (B) 

Poradie druţstiev:  

 II.trieda – A – dorastenky zápasy výhry prehry skóre body 

3. TK TENEM Nemšová 5 3 0 17:13 8 

 

HOKEJBAL 

V roku 2012 hokejbalové druţstvo Heroes, zloţené z hráčov Nemšovej, odohralo zápasy 

v Trenčíne na sídlisku Juh, v športovom areáli na hokejbalovom ihrisku. Tím Heroes hral 

v sezóne 2011/2012 na jar niekoľko zápasov v rámci Trenčianskej hokejbalovej ligy, napokon 

muţstvo Heroes skončilo na 2. mieste v II. lige, čím malo zabezpečený postup do I. hokej-

balovej ligy. V tomto druţstve hralo 19 hráčov v zloţení: Jozef Machara, Vladimír Porubský, 

Michal Mikula, Jabub Hrnčiarik, Daniel Prekop, Hugo Domin, Michal Gajdošík, Peter 

Pavlačka, Michal Ďuriš, Radovan Mičko, Peter Šipka, Vladimir Kakody, Michal Bračík, Emil 

Bakoš, Karol Škultéty, Lukáš Kristín, Roman Chudo (brankár), Lukáš Škvarka, Arpád Sereš,  
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V sezóne 2012/2013 na jeseň, skončili na 8. mieste v I. lige, pričom do muţstva pribudli dvaja 

hráči, a to: Jozef Vodička a Ján Blaţej. 

 

Tabuľka po jesennej časti ročníka 2012/2013 

 PZ V VP R P Skóre Body 

1. Falcons 10 9 1 0 0 65:24 29 

2. Dubnica 11 9 1 0 1 102:40 29 

3. KSD Nová Dubnica 11 7 0 0 3 100:40 22 

4. Marsboro 9 6 0 0 1 79:40 20 

5. Pirates 10 5 1 0 4 43:50 17 

6. STAP 11 5 1 0 5 49:36 17 

7. Detroit 10 4 0 0 5 60:56 13 

8. Heroes Nemšová 11 4 0 0 7 42:51 12 

9. Exoti 10 2 0 0 8 36:84 6 

10. Predators 11 1 0 0 10 18:107 3 

11. HBK Exit Bánovce 10 1 0 0 9 22:88 3 

 

 

Uţ 44. ročník Behu okolo Ľuborče sa 

uskutočnil v sobotu 10. novembra 2012. 

Patrí k jedným z najstarších beţeckých po-

dujatí na Slovensku. Preteky vznikli v roku 

1965 a sú zaradené do kalendára Slovenskej 

beţeckej ligy. Preteká sa v 18 kategóriách 

a často súťaţia i zahraniční účastníci. 

Usporiadatelia tohto podujatia, mesto 

Nemšová, TJ Ľuborča a mládeţ z Ľuborče, 

sa postarali o jeho hladký priebeh a 150 

športovcov pretekalo podľa pravidiel Slo-

venského atletického zväzu a propozícií, 

ktoré organizátori včas zverejnili v písomnej 

forme.  

 

 

Víťazka kategórie junioriek Lucia Beláková 
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Výsledky 44. ročníka BEHU OKOLO ĽUBORČE 

 

Prípravka ţiaci 800 m 

1. Mičuda Matúš, Povaţan Pruské 2:35 

2.Kubiš Ľubomír, AK Spartak DCA 2:37 

3.Jelínek Patrik, Nemšová 2:38 

Počet účastníkov v kategórii: 15 

 

Prípravka ţiačky  800 m 

1. Kudlíková Danka, AK Spartak DCA 2:41 

2. Stachová Aneta, AFK Nové Mesto n/V 2:48 

3. Černá Lenka, AFK Nové Mesto n/V 2:57 

Počet účastníkov v kategórii: 6 

 

Mladšie ţiačky 800 m 

1. Ţarská Klaudia, AK Spartak DCA 2:33 

2. Macejková Aneta, AFK Nové Mesto 2:47 

3. Berecová Zuzana, AFK Nové Mesto 3:10 

Počet účastníkov v kategórii: 7 

 

Mladší ţiaci 1200 m 

1. Šimek Vratko, Maraton Klub Rajec 4:26 

2. Ďuriš Adam, Nemšová 4:47 

3. Kleinedler Gabriel, Nemšová 4:51 

Počet účastníkov v kategórii: 

Staršie ţiačky 1200 m 

1.Krtková Katraína, Slezan Frídek Místek 4:30 

2. Mičeková Kristína, AFK Nové Mesto 4:47 

3. Brisudová Anna Mária, Ľuborca 5:00 

Počet účastníkov v kategórii: 5 

 

Starší ţiaci 2200 m 

1.Krchnavý Adam, AFK Nové Mesto 7:25 

2. Čerňan Kristián, ŠKK Lednické Rovne 7:43 

3.Černý Dominik, AFK Nové Mesto 7:56 

Počet účastníkov v kategórii: 6 

Dorastenky 2 200 m 
1. Siebeltová Kateřina, Slezan Fr. Místek 7:37 

2. Mašláňová Eliška, ŠG Trenčín 7:53 

3. Siebeltová Veronika, Slezan Fr. Místek 8:00 

Počet účastníkov v kategórii: 4 

 

Dorastenci 3 200 m 

1. Talán Matúš, ŠG Trenčín 10:07 

2. Vranka Ján, AK Spartak DCA 10:37 

3. Pisca Peter, AFK Nové Mesto 10:55 

Počet účastníkov v kategórii: 6

Juniori 4 200 m 
1. Vančo Jakub, CK Aluplast 12:47 

2. Peťovský Dominik, ŠG Trenčín 13:41 

3. Koníček Marek, Nemšová 15:23 

Počet účastníkov v kategórii: 6 

 

Juniorky 3 200 m 

1. Beláková Lucia, AFK Nové Mesto 13:53 

2. Kusendová Veronika, AFK N. Mesto 14:39 

Počet účastníkov v kategórii: 2 

 

BUĎ FIT 3 200 m muţi 

1. Brisuda Bernard, Ľuborča 10:00 

2. Koníček Marek, Nemšová 10:28 

3. Patka Peter, Ľuborča 11:36 

Počet účastníkov v kategórii: 6 

 

BUĎ FIT 3 200 m ţeny 
1. Brisudová Anna Mária, Ľuborca 14:43 

2. Šumichrastová Mária, Ľuborča 15:57 

3. Blašková Nikola, Ľuborča 16:25 

Počet účastníkov v kategórii: 5 

 

Ţeny 7500 

1. Maňková Ľubomíra, Spartak DCA 29:35 

2. Siebeltová Veronika, Fr. Místek 31:52 

3. Doskočilová Barbora, Nové Mesto 33:41 

Počet účastníkov v kategórii: 7 

 

Ţeny - veteránky 7 500 m 

1. Hudáková Jitka, Trenčín 3 41:39 

2. Ţilková Michaela, Dubnica n/V 41:41 

3.Janigová Denisa, Dubnica n/V 41:42 

Počet účastníkov v kategórii: 6 

Muţi 7 500 m 

1. Kriţák Ján, Grafoobal Skalica 25:58 

2. Luhový Michal, Grafobal Skalica 26:52 

3. Ilavský Miroslav, Dubnica n/V 27:06 

4. sobek Peter, BK Lysá 27:37 

5. Talán Michal, Trenčín 28:39 

Veteráni " B " roč. 72 – 63 7 500 m 
1. Kuchárik Ján, ŢDR Trenčín 27:57 

2.Plevák Milan, BK Lysá 28:04 

3. Klobučník Peter, JK Dubnica 29:32 

Počet účastníkov v kategórii: 9 

Počet účastníkov v kategórii: 25 
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Veteráni " C " roč. 62 – 53 7 500 m 
1. Vlasatý Vladimír, ŠKK Lednické Rovne 

28:01 

2. Páleník Ervín, NONA Trenčín 28:24 

3. Cvíčela Ján, AK Bojničky 29:05 

Počet účastníkov v kategórii: 12 

 

Veteráni " D " roč. 52 - 43 7 500 m 

1. Kováč Miroslav,Trenčín 30:57 

2. Kminiak Ján, Ilava 33:21 

3. Cyprián Marián, SOFA Trenčín 33:51 

Počet účastníkov v kategórii: 7 

 

Veteráni " E " roč. 42 a st. 7 500 m 

1. Bašista Vincent, OU Demjata 32:09 

2. Kašička Dušan, Čierna Lehota 37:58 

3. Krajčovič Ján, BK Trnava 43:21 

Počet účastníkov v kategórii 

 

  



 

91 

 

POČASIE V NEMŠOVEJ A NA SLOVENSKU  

 
Rok 2012 sa skončil na Slovensku ako jeden z najteplejších od začiatku meteorologických 

pozorovaní. V Hurbanove, kde sa vykonávajú systematické pozorovania od roku 1871, 

dosiahla priemerná ročná teplota 11,7 °C, čo je +1,9 °C nad dlhodobým priemerom 1901-

2000. Rok 2012 zaznamenali v Hurbanove ako 4. najteplejší za posledných 140 rokov. 

Podobne tomu bolo aj na ostatnom území. V Košiciach, kde sa vykonávajú meteorologické 

pozorovania od roku 1881, bol tento rok ako 5. najteplejší.  

V priebehu roka prevládalo nadnormálne teplé počasie, relatívne najteplejšie bolo leto, ktoré 

sa skončilo v Hurbanove ako 2. najteplejšie. Napriek tomu sa však vyskytli aj studené 

obdobia. Z nich najvýraznejšie bolo vo februári, kedy mrazy v kotlinách severného Slovenska 

klesali na viacerých miestach pod -30 °C. Najniţšiu teplotu namerali 3. februára. V Červenom 

Kláštore dosiahlo minimum v tento deň -33,3 °C, čo bolo najmenej od roku 1996, kedy tu 

namerali -34,0 °C. Leto bolo naopak v znamení niekoľkých vĺn horúčav, ktoré panovali aţ do 

konca augusta. V noci z 30. júna na 1. júla sa na viacerých miestach juhozápadného Sloven-

ska vyskytla tzv. supertropická noc, keď minimálna teplota neklesla pod 25 °C. Takéto 

extrémne podmienky sa na Slovensku nevyskytli od začiatku meteorologických pozorovaní. 

Tropické noci, keď teplota vzduchu neklesne pod 20 °C, sa vyskytli ešte na konci septembra 

(noc z 26. na 27.9.).  Rok 2012 sa teplotne zaradí medzi najteplejšie roky za posledných 

pribliţne 150 rokov aj v rámci meteorologických pozorovaní na celej Zemi. Klimatická 

zmena sa okrem všeobecného rastu teploty vzduchu prejavuje aj zvyšujúcou sa časovou a 

priestorovou nerovnomernosťou rozloţenia zráţok. Kým na Britských ostrovoch majú za 

sebou jeden z najdaţdivejších rokov od začiatku meteorologických pozorovaní, na Slovensku 

sme zaţili uţ druhý rok veľké sucho. Za celý rok 2012 spadlo v Hurbanove 435 mm zrá-

ţok. Absenciu zráţok ešte viac umocnili vysoké teploty, ktoré panovali od jari aţ do jesene. 

Ešte menej zráţok spadlo v roku 2011.     

 
Zima 2011/2012 (december aţ február) sa vyznačovala dvoma veľmi rozdielnymi teplotnými 

periódami. Kým v mesiacoch december a január prevládalo na väčšine územia Slovenska 

teplé a vlhké počasie, február bol  studený, aţ veľmi studený na severe a východe 

Slovenska. Počas prvých januárových dní sme zaznamenali tlakovú níţ menom Andrea, 

ktorá  priniesla okrem silného vetra aj výdatné zráţky. Dňa 5. 1. 2012 to bolo aţ 19 mm vlahy 

vo forme daţďa. V polovici januára k nám začal prenikať chladnejší a vlhký vzduch od 

severozápadu. Ten priniesol nielen ochladenie, ale aj bohatú prehánkovú činnosť. Veľkú 

pozornosť médií a širokej verejnosti na seba upútalo výrazné ochladenie vo februári. 

Bolo spôsobené prílevom veľmi studeného, pôvodom kontinentálneho arktického vzduchu, 

ktorý prenikol zo západnej Sibíri. Ochladenie bolo veľmi výrazné, čo dobre ilustruje aj 

priemerná teplota dvoch období: mesiacov december aţ január a prvej polovice februára. 

Prejavilo sa to najmä v mrazových dolinách na severe Slovenska. Obdobie 1. 2. -15. 2. 2012 

tu bolo v porovnaní s predchádzajúcou časťou zimy asi o 13 °C chladnejšie: 

  

                               december - január      1.2. - 15.2.2012 

Čadca                             -1,0 °C                  -14,7 °C   

Oravská Lesná               -2,7 °C                  -15,3 °C                  

Poprad                            -2,4 °C                  -15,6 °C 

  

Dňa 3. februára 2012 poklesla v mrazových dolinách na severe Slovenska teplota vzduchu 

pod -30 °C v týchto lokalitách: 

 Oravská Lesná -30,2 °C  
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 Liesek -30,6 °C 

 Plaveč nad Popradom -31,2 °C 

 Oravské Veselé -31,5 °C 

 Podolínec -32,0 °C 

 Rabča -32,1 °C 

 Červený Kláštor -33,3 °C 

V Červenom Kláštore klesla minimálna teplota vzduchu pod -30 °C aj 2.2. (-31,8 °C) a 

11.2. (-30,0 °C). Takéto silné mrazy ovplyvňovali aj beţný ţivot ľudí. Mrazy si dovedna 

vyţiadali štyri obete. V dôsledku silných mrazov sa výrazne zhoršila situácia so zásobovaním 

pitnou vodou, najmä v okrese Stará Ľubovňa. 

Naposledy sa takéto nízke teploty na území Slovenska vyskytli  v decembri 1996 (28.12. 

namerali v Červenom Kláštore -34,0 °C). Arktické dni (deň s maximálnou teplotou -10,0 °C a 

menej) sa však v níţinách juhozápadného Slovenska vo februári 2012 nevyskytli. Naposledy 

sa arktický deň v tejto časti Slovenska vyskytol 13.1.1987. 

V Hurbanove bol február 2012 najchladnejším februárom od roku 1996 (-2,9 °C), v 

Oravskej Lesnej od roku 1986 (-10,4 °C). 

Ešte väčšie rozdiely sa prejavili pri snehovej pokrývke. V polovici februára sa obnovilo 

severozápadné prúdenie – jeho prechod bol sprevádzaný intenzívnym sneţením najmä v 

severnej polovici Slovenska. Celková výška snehovej pokrývky dosiahla v polovici februára 

na severozápade Slovenska asi 100 aţ 140 cm. Naopak, na juhu Slovenska a v níţinách bola 

zima 2011/2012 miestami takmer bez snehu, snehová pokrývka sa tam väčšinou vyskytla iba 

od niekoľkých dní do 3 týţdňov. Na severozápade Slovenska a na horách bola ale snehová 

pokrývka miestami takmer celú zimu.   

  

Marec sa začal teplým počasím, ktoré sa postupne zmierňovalo a 8.3.2012 sa vyskytlo ešte 

posledné, veľmi slabé sneţenie. Záver zimy bol doslova excelentný a priniesol nám slnečné a 

rekordne teplé počasie. Dňa 17.3.2012 sa oteplilo aţ na +21,8°C. Teplotné rekordy padali na 

viacerých miestach. Prvý jarný mesiac priniesol v Nemšovej veľa slnka, málo vlahy a 

nadpriemerne teplé počasie. V prvej dekáde prevládalo extrémne suché a prevaţne slnečné 

počasie vplyvom tlakovej výše. Teploty sa však predsa len menili, v stredu 7.3.2012 klesla 

teplota nad ránom na -8,1°C, a bola to najniţšia marcová teplota. Na druhý deň počasie 

prechodne pokazil frontálny systém, ktorý priniesol len veľmi slabé sneţenie, v rámci marca 

to bolo nakoniec jediné sneţenie. Vďaka oblačnosti a zráţkam dosiahlo v tento deň maximum 

len +3,3°C, a bol to najchladnejší deň v marci. Na začiatku druhej marcovej dekády prešiel 

cez nás ešte jeden nevýrazný front. Priniesol aj prehánky, ale opäť veľmi slabej intenzity. 

Nasledovalo pár dní so zamračeným počasím a nízkou oblačnosťou. Zmena prišla 15.3.2012, 

keď sa oblačnosť pretrhala a začal k nám prúdiť veľmi teplý a hlavne suchý vzduch. Teploty 

stúpli v priebehu troch dní pri slnečnom počasí z +9°C aţ na +21,8°C. Bola to nakoniec 

najvyššia marcová teplota. V tento deň padali na viacerých miestach teplotné rekordy. 

Situácia sa začala výraznejšie meniť aţ na konci mesiaca. Začal k nám prenikať vlhkejší 

vzduch spolu s jednotlivými frontálnymi poruchami. Za celý mesiac spadlo iba 5 mm zráţok, 

čím sa ešte viac prehĺbil zráţkový deficit z minuloročnej jesene. Posledný marcový deň 

priniesol veľmi ţivé počasie s prehánkami a hlavne prudkým vetrom. Priemerná mesačná 

teplota dosiahla nadpriemerných 6,06 °C. Takţe marec môţeme hodnotiť ako extrémne suchý 

a teplý, čo dosvedčuje dôsledky klimatickej zmeny, ktorú pozorujeme aj na Slovensku. 
Príkladom môţu byť aj veľké rozdiely v ročných úhrnoch atmosférických zráţok. Kým v roku 

2010 spadlo na území Slovenska najviac zráţok za posledných 130 rokov, rok 2011 bol pre 

zmenu vo východnej časti Podunajskej níţiny najsuchším rokom najmenej za posledných sto 

rokov. Mimoriadne suchá bola najmä tohtoročná jeseň. Takéto situácie sa aj podľa 

klimatických scenárov budú pravdepodobne vyskytovať čoraz častejšie aj v budúcnosti. 
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Jar 2012 patrila na Slovensku medzi najteplejšie od začiatku meteorologických pozorovaní 

na našom území. V Hurbanove bola jar 3. najteplejšia od roku 1871, odkedy sa pozorovania 

na tejto stanici vykonávajú. Jej priemerná teplota tu dosiahla hodnotu 12,8 °C, čo je o 2,5 °C 

viac ako dlhodobý priemer. Podobne to bolo aj inde na Slovensku. Mimoriadne teplo bolo 

najmä na prelome apríla a mája. Dňa 30. apríla dosiahla maximálna teplota v Hurbanove 31,1 

°C, čím bolo prekonané doterajšie aprílové absolútne maximum z roku 1968. Od 28. apríla do 

2. mája sa miestami vyskytlo 4 aţ 5 tropických dní (s denným maximom 30 °C a viac) za 

sebou, čo bolo výnimočným rekordom nielen na juhu Slovenska, ale aj v Maďarsku a Poľsku. 

Napriek tomu, ţe tohtoročná jar ako celok bola veľmi teplá, v máji sa vyskytli pomerne silné 

prízemné mrazy aj v níţinách. Bolo to spôsobené najmä suchom, ktoré na Slovensku 

pretrvávalo uţ od vlaňajšej jesene. Nad suchou pôdou sa vzduch v noci rýchlejšie ochladzuje 

ako nad vlhkou. Na viacerých miestach sucho poškodilo alebo zničilo úrodu a vyskytli sa aj 

problémy so zásobovaním vodou. Za celú jar spadlo v Hurbanove len 63 mm zráţok (normál 

je 122 mm). 

  

Apríl  sa tieţ vyznačoval veľmi extrémnym počasím. Posledný aprílový víkend bol extrémne 

teplý na celom Slovensku. Denný teplotný rekord zaznamenali takmer všetky meteorologické 

stanice s denným spravodajstvom. V nedeľu 29. 4. bola v Hurbanove priemerná denná teplota 

24°C, čo je teplota charakteristická skôr pre júl. Tieto hodnoty prekonali rekord 21,6 °C 

z roku 2000. 

 

Piaty kalendárny mesiac, teda máj, na Povaţí priniesol veľa teplých a slnečných dní a málo 

vlahy. Začiatok bol extrémny. Spôsobil to prílev horúceho tropického vzduchu, ktorý sa začal 

uţ v apríli a prekonal historické teplotné rekordy. Táto mimoriadne teplá perióda mala za 

následok, ţe uţ 2. 5. 2012 sa oteplilo na 31,9°C, čo bola najvyššia májová teplota. Nasle-

dovalo ochladenie, ale zráţky boli zanedbateľné. Na prelome prvej a druhej dekády došlo 

opäť k výraznejšiemu otepleniu a teplota stúpla takmer na tropickú hodnotu. V sobotu 12. 5. 

postupoval cez nás teplotne výrazný studený front. Opäť však priniesol veľmi málo vlahy a 

sucho pokračovalo. Ochladenie však bolo výrazné a v nedeľu 13. 5. 2012 uţ maximálna 

teplota dosiahla len okolo 14°C. V Partizánskom klesla ráno teplota 18. 5. 2012 na májové 

minimum -0,2°C, čo dosvedčuje fakt, ţe síce mesiac máj sa povaţuje za najkrajší v roku, ale 

čo sa počasia týka, môţe byť aj mesiacom mrazových dní. Táto singularita počasia je známa 

ako „ľadoví muţi" Pankrác, Servác, Bonifác (12.-14. mája.), ku ktorým sa pripája aj 

„studená” Ţofia (15. mája), ktorá je ľudovo povedané ich kuchárkou. Mráz v polovici mája 

ohrozil vinič hroznorodý, o čom hovorí pranostika: „Ţofia víno vypíja”. 

Záver druhej májovej dekády nám pripravil ďalší teplotný zvrat, keď sme sa z mrazu v 

priebehu dvoch dní dostali na 28°C. Oteplenie pokračovalo a utorok 22.5.2012 kleslo nočné 

minimum iba na 18,9°C, pričom sa na Povaţí vyskytla aj tropická noc. V priebehu štyroch dní 

sa v noci oteplilo o takmer 20 stupňov a z mrazu sme prešli rovno do tropických horúčav. 

Takéto rýchle striedanie extrémnych prejavov počasia nie je pre našu oblasť ničím 

výnimočným a je veľký predpoklad, ţe sa takéto počasie bude vyskytovať i v budúcnosti.  

Leto na základe klimatologických kritérií môţeme klasifikovať ako mimoriadne teplé. Leto 

2012 o 1 desatinu stupňa Celzia predbehlo dokonca aj mimoriadne horúce leto 2007, počas 

ktorého bol na území Slovenska prekonaný absolútny rekord maximálnej teploty vzduchu od 

začiatku meteorologických pozorovaní na našom území - dňa 20. 7. 2007 vystúpila 

maximálna teplota v Hurbanove aţ na 40,3 °C. Toto leto tak skončilo ako druhé najteplejšie. 
V priebehu leta sa vyskytli tri výraznejšie vlny horúčav. V období od 16. do 21. júna sa na 

viacerých meteorologických staniciach na Slovensku vyskytlo 6 tropických dní za sebou (s 

denným maximom teploty vzduchu 30 °C a viac), od 29. júna do 9. júla to bolo dokonca aţ 11 
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tropických dní za sebou, pričom najvyššia teplota prekročila na niekoľkých staniciach aj       

35 °C. Posledná vlna horúčav sa vyskytla na konci augusta, a to od 18. do 25. augusta, kedy 

zaznamenali v najteplejších oblastiach Slovenska aţ 8 tropických dní za sebou. Počas leta sa 

vyskytlo aj veľa tropických nocí, keď teplota 

neklesla pod 20 °C. Zaujímavé bola najmä 

neprerušená séria tropických nocí v období 

od 30. júna do 9. júna, keď sa za sebou 

vyskytlo 10 takýchto nocí. Takéto extrémne 

podmienky sa u nás ešte nevyskytli za celú 

dobu meteorologických meraní. V noci z   

30. júna na 1. júla bol zaznamenaný ešte 

ďalší výnimočný jav, keď sa na viacerých 

staniciach juhozápadného Slovenska vyskyt-

la tzv. supertropická noc, počas ktorej teplo-

ta neklesla pod 25 °C. Aj keď sa v júni 

a v júli vyskytlo relatívne veľa zráţok, au-

gust skončil ako veľmi suchý. Jún bol veľmi premenlivý, striedali sa tropické dni s dňami, 

keď denná teplota nevystúpila nad 17°C a naopak, boli dni, keď tri dni po sebe neklesla denná 

teplota i nočná teplota pod 20°C. 

Veľmi často sa v nočných hodinách vyskytovali intenzívne búrky a lejaky. Uţ 10. júna 

popoludní nás zastihla silná prietrţ mračien sprevádzaná mnohými bleskami. Tohtoročný jún 

do bodky ukázal, ţe tropické júnové dni sa stávajú beţnými. V spoločnosti dáţdnikov sme 

strávili i prvý letný deň, keď nás hneď zrána zobudila silná búrka s intenzívnym lejakom. 

Napriek tomu bolo veľmi teplo. Vlny horúčav, ktoré Slovensko zasiahli v júnových dňoch, 

len potvrdili, ţe tropické júnové teploty sa stávajú beţným javom. Horúčavy pokračovali aj 

v prvé júlové dni, keď k nám prúdil veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. Denné teploty 

v Trenčianskom kraji dosahovali 37°C, v dôsledku čoho Slovenský hydrometeorologický 

ústav vydal výstrahu 2. stupňa, čo znamenalo, ţe vysoká teplota predstavovala potenciálne 

nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu poţiarov. Takéto extrémne 

teploty sa v danej ročnej dobe vyskytujú zriedkavo. I nočné teploty boli vysoké, zaţili  sme 

opäť tropické noci. Prekvapujúce bolo, ţe sa nevyskytli búrky z tepla. Tretí júlový deň 

dokonca horúčavy, ktoré suţovali Slovensko uţ niekoľko dní, opäť prepisovali teplotné 

rekordy, a to v celej krajine. Šesťdesiatročné 

maximá teploty pokorili na Sliači (34,9°C) a 

v Ţiline (34,2°C). Päťdesiatpäťročné rekor-

dy sa zlomili na bratislavskom letisku 

(35,5°C) a v Lučenci (36,4 °C), kde bol re-

kord prekonaný takmer o tri stupne. Tro-

pický deň opäť zaţili aj pod Tatrami, keď v 

Poprade namerali 31°C, a prepisoval sa tak 

rekord z roku 1961. Dvadsaťpäťročný top 

prekonala aj  teplota vzduchu v Košiciach 

(34,9 °C). Päťročné rekordy padli na ďalších 

štyroch staniciach, historické maximá sa tam 

prepisovali výrazne. V Hurbanove ortuť 

v teplomere vystúpila na 37,2°C, čím sa 

rekord prekonal o takmer štyri stupne podobne ako v Kamenici nad Cirochou, kde bolo 34,1 

stupňa Celzia. O viac ako dva stupne sa zvýšil aj rekord pre 2. júl v Piešťanoch, kde sa teplota 

vyšplhala na 35,5 °C. O vyše štyri stupne viac oproti maximu namerali aj v Nitre, kde bolo 

37,1 °C. Najteplejšie bolo v Dudinciach, zaznamenala sa tam teplota 37,3 stupňa °C. Deviaty 

V Nemšovej sa 1. júla 2012 vyskytla supertropická noc 

Po intenzívnej letnej búrke sa nad Nemšovou vynímala dúha  
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júlový deň vyvrcholilo nadmerné horúce počasie. Mierne sa ochladilo, denná teplota uka-

zovala na teplomeroch 29°C. Takmer vôbec nepršalo, poľnohospodári hlásili veľké sucho 

a rátali škody na plodinách. Deväť po sebe idúcich dní prekonalo 62-ročné teplotné rekordy, 

a 6 po sebe idúcich nocí bolo tropických, teplota neklesla pod 20°C. 

I v auguste sme mali na Slovensku veľké horúčavy, keď teplota kaţdý deň v níţinách vystu-

povala na 35 a viac stupňov Celzia. Na viacerých miestach padali pravidelne rekordy maxi-

málnej teploty pripadajúcej na daný deň. V pondelok, 6. augusta 2012, zaznamenalo rekordné 

teploty vzduchu takmer 70 percent všetkých meteorologických staníc Slovenského hydrome-

teorologického ústavu. Najvyššie vystúpila teplota vzduchu v Hurbanove na 37,6 °C.  Na 

tomto meteorologickom observatóriu to bola zatiaľ najvyššia teplota vzduchu zaznamenaná v 

tomto roku. Vo vlne horúčav na začiatku júla sme uţ zaregistrovali aj hodnoty, ktoré siahali 

nad 38 °C. Napríklad presne pred mesiacom, 6.7.2012 bolo v Rimavskej Sobote 38,4 °C. 

Tropický deň zaznamenali po sérii takýchto dní na konci júna a na začiatku júla 2012 aj v 

Oravskej Lesnej, čo znamená, ţe v tomto roku tam bolo najviac tropických dní v celej histórii 

meteorologických meraní na tejto stanici. Extrémne teplo sa neprejavilo len v niţších polo-

hách, ale aj v stredných a vysokých polohách. Na Chopku vystúpila teplota vzduchu 

20.8.2012 na 21,2 °C, čím tam bol prekonaný rekord maximálnej dennej teploty vzduchu 20,6 

°C, z roku 2000, a zároveň to bola druhá najvyššia nameraná teplota vzduchu na tomto 

vysokohorskom observatóriu aspoň od roku 1955. Teplejšie ako 20.8.2012 v tejto oblasti bolo 

iba 20.7.2007, kedy na Chopku namerali 22,2 °C. Na Štrbskom Plese dosiahla teplota 

vzduchu 27,4 °C, ktorá prekonala rekord maximálnej dennej teploty vzduchu, 26,8 °C, z 

20.8.2000. Na Lomnickom štíte zaznamenali 16,1 °C, čím tam bol prekonaný rekord maxi-

málnej dennej teploty vzduchu, 16,0 °C, z 20.8.2006.  

Po viacerých sériách rekordov teploty vzduchu v priebehu jari a leta sa začala aj jeseň  teplot-

nými rekordmi. Aj keď uţ nebolo tak horúco ako v posledné augustové dni, znova dosiahla 

maximálna denná teplota vzduchu v niektorých regiónoch, predovšetkým východného Slo-

venska, rekordnú úroveň. Takţe ani deviaty mesiac neprelomil nadpriemerne teplú seriu, 

ktorá sa začala v marci. Hoci sa september začal vcelku daţdivým počasím, to sa však veľmi 

rýchlo zlepšilo a uţ 3.9.2012 sme tu mali v príleve tropického vzduchu prvý tropický 

septembrový deň. Po ňom prišli ešte ďalšie dva, pričom v utorok 4.9.2012 sa oteplilo aţ na 

septembrové maximum s hodnotou 31,2°C. Následné krátke ochladenie neprinieslo ţiadne 

zráţky a opäť sa začalo výraznejšie otepľovať. V utorok, 11.9.2012, sme si tak pripísali ďalší 

tropický deň. Celkovo uţ štvrtý v septembri, čo znamená zároveň rekord najvyššieho počtu 

tropických dní v septembri. Tropický vzduch ukončil studený front, ktorý sa na západe zvlnil, 

a priniesol tak trvalejšie zráţky s úhrnom 15 mm vo štvrtok 13.9.2012. Po prechode teplého 

frontu sa však od 24.9.2012 začal obnovovať prílev teplého vzduchu, ktorý vyvrcholil 

26.9.2012 teplotami okolo 27°C. Veľmi zaujímavá bola nasledujúca noc na 27.9.2012. Keďţe 

pred studeným frontom k nám zosiloval prílev teplého vzduchu a počas celej noci fúkal silný 

juţný vietor pri polooblačnom počasí, teplota neklesla pod hranicu 20°C. Tak sme 

zaznamenali tropickú noc s hodnotou 20,8°C. Vzhľadom na pokročilú ročnú dobu to bol 

mimoriadny jav. Naši klimatológovia potvrdili, ţe tohtoročné babie leto bolo extrémne teplé 

najmä vo vyšších polohách. Na Lomnickom štíte dosiahla 18. 10. 2012 maximálna denná 

teplota vzduchu 8,0 °C, a tým prekonala 59 rokov starý rekord z roku 1953. Takţe jeseň 

priala predovšetkým turistom. 

Október priniesol konečne dostatok vlahy. Sériu nadpriemerne teplých mesiacov, ktorá sa 

začala v marci, však neprerušil. Počasie bolo ale veľmi pestré. Mali sme tu letný deň, búrku, 

výdatný dáţď, prvé mrazy, ale aj sneţenie so snehovou pokrývkou. Začiatok mesiaca ozdobil 

letný deň s teplotou 25,3°C (1.10.). To bolo zároveň aj októbrové maximum. Vo štvrtok 4.10. 
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postupoval od západu studený front, na ktorom sa vo večerných hodinách vytvorila búrková 

línia. Búrka bola sprevádzaná silným vetrom. Začiatok druhej dekády bol síce slnečný, ale 

chladný. Vo štvrtok 11.10. sa vyskytol po jasnej noci prvý mráz tohtoročnej jesene. Na 

prelome druhej a tretej dekády sa počasie stabilizovalo vďaka tlakovej výši. k nám postupne 

začal prúdiť veľmi teplý a suchý vzduch. Maximá dosahovali pri slnečnom počasí hodnoty aţ 

okolo 23°C. Toto neskoré babie leto postupne spestrili hmly a nízka oblačnosť. Od 27.10. sme 

sa dostali pod vplyv rozsiahlej a pomerne hlbokej tlakovej níţe. S ňou boli spojené trvalé a 

výdatné zráţky. Boli to doposiaľ najvýdatnejšie zráţky trvalého charakteru počas tohto roka. 

Po prechode tlakovej níţe sa začalo rýchlo a veľmi citeľne ochladzovať. V nedeľu 28.10. uţ 

maximum stúplo len na 6°C. V studenom vzduchu k nám začala v noci 29.10. postupovať z 

juhu oblačnosť tlakovej níţe. To spôsobilo prvé sneţenie nastávajúcej zimnej sezóny. 

Sneţenie bolo pomerne intenzívne a tak sa vytvorila aj súvislá vrstva snehu. Záver mesiaca 

bol teda v znamení veľmi studeného počasia aj so snehom.  

 

November nás privítal daţdivým počasím. Za prvé dva dni spadlo vyše 13 mm vlahy. Vzá-

pätí došlo k otepleniu a paradoxne v noci na 5. 11. 2012 sa pri silnom vetre oteplilo aţ na 

novembrové maximum 17,9°C. V tomto mesiaci padali opäť teplotné rekordy, celkovo v no-

vembri bolo 8 extrémne teplých dní. Podľa pozorovaní Slovenského hydrometeorologického 

ústavu boli na viacerých miestach Slovenska, najmä v novembri, prekonané rekordy maxi-

málnej dennej teploty vzduchu, a to aj v stredných a vysokých horských polohách. Od polo-

vice novembra prevzala vládu nad počasím mohutná tlaková výš, ktorá priniesla spočiatku 

slnečné, aj keď o niečo chladnejšie počasie. V závere novembra sa skončilo dlhšie obdobie 

teplotne nadpriemerného počasia. V závere mesiaca sa skončilo teplé počasie a nástupom no-

vého mesiaca sa ochladilo aţ o 8°C . Môţeme skonštatovať, ţe jeseň 2012 skončila ako         

4. najteplejšia od začiatku meteorologických pozorovaní. 

 

Ochladenie, ktoré prišlo na začiatku decembra, bolo citeľné najmä po veľmi teplom novem-

bri a vlastne celej jeseni. Prvá dekáda posledného mesiaca v roku priniesla zimný charakter 

počasia s občasným sneţením, a neskôr aj s celodennými mrazmi. V samotnom závere dekády 

prišlo aj výdatnejšie sneţenie s maximálnou výškou snehu 7 cm (10. 12.). Na začiatku druhej 

dekády ešte prechodne zosilnel prílev studeného vzduchu a 13. 12. kleslo minimum na najniţ-

šiu mesačnú hodnotu -15,3°C. Od 14. 12. ale prišlo k výraznému otepleniu a teplý vietor zdvi-

hol teplotu aţ na 6°C. Sneh rýchlo zmizol a 15. 12. sa vyskytol aj pomerne výdatný dáţď s 

úhrnom 12 mm. Nasledovalo pár dní hmlistého, ale pomerne teplého počasia. Tesne pred 

Vianocami k nám prenikol chladný vzduch a opäť sa vyskytli celodenné mrazy. Uţ 23.12. sa 

obnovil prílev teplého vzduchu vo vyšších vrstvách, a to znamenalo, ţe sneţenie sa večer 

zmenilo na mrznúci dáţď a vytvorila sa silná poľadovica. Tá zotrvala aj na Štedrý deň, ktorý 

bol tak viac na ľade, ako na snehu. Snehu bolo len 1-2 cm. V závere mesiaca sa pomerne teplé 

prúdenie udrţalo a 28.12. dosiahla teplota 6,8°C. V posledný deň roka teploty vystúpili nad 

nulu, v silvestrovskú noc bola malá oblačnosť, preto sme na oblohe mohli široko-ďaleko 

pozorovať veľkolepé ohňostroje okolitých miest.  
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KALENDÁR PODUJATÍ 
 

14. 1. 2012 – 17. Mestský ples 

11. 2. 2012 – Skautský ples 

18. 2. 2012 – fašiangový sprievod a zabíjačka v meste Nemšová 

19. 2. 2012 – členská schôdza Senior klubu a Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov   

3. 3. 2012 – posedenie členiek Základnej organizácie Únie ţien Slovenska 

10. 3. 2012 – predčasné parlamentné voľby do NR SR 

18. 3. 2012 – komédia Tak trochu zasnúbení divadelného súboru Giovanni z Dolnej Súče 

22. 3. 2012 - návšteva premiérky I. Radičovej v Multifunkčnej zásobovacej základni Západ 

28. 3. 2012 – Deň učiteľov 

20. 4. 2012 – 5. ročník súťaţe EKOLO NÁS 

30. 4. 2012 – tradičné stavanie májov, oslavy Dňa matiek 

12. 5. 2012 – Preteky mladých rybárov na Štrkovni 

13. 5. 2012 - zábavná šou PARTIČKA v našom meste 

18. 5. 2012 – vernisáţ výstav Petronely Novosadovej a Miroslavy Juzekovej 

2. 6. 2012 – 5. ročník Dňa sv. Huberta v Antonstálskej doline 

20. 6. 2012 – beseda s lekárom, prof. Vladimírom Krčmérym 

26. 6. 2012 – slávnostný galaprogram detí materských škôl 

4. 7. 2012 – 6. ročník Pouličnej výstavy výtvarných prác detí 

28. 7. 2012 – 2. ročník detských hodov Kľúčikovo 

11. 8. 2012 – Fujara z Povaţia 

                   - 80. výročie zaloţenia Dobrovoľného hasičského zboru v Kľúčovom 

17. - 18. 8. 2012 – 17. Nemšovský jarmok,  

                   - Deň otvorených dverí v Multifunkčnej zásobovacej základni Západ Nemšová 

17. 9. 2012 – Western rodeo na Ranči 13 v Antonstálskej doline 

21. - 23. 9. 2012 – podujatia pripravené k oslavám 770. výročia prvej písomnej zmienky  

                          o Nemšovej; otvorenie výstav: Nemšovský výtvarný salón, Kroje nášho  

                          regiónu a Nemšová na historických fotografiách 

21. 9. 2012 – koncert Majka Spirita 

23. 9. 2012 – vystúpenie folklórneho súboru SĽUK 

13. 10. 2012 -  Deň otvorených dverí sklárne Vetropack s.r.o. Nemšová 

12. - 15. 10. 2012 – 46. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina a kvety 

28. 10. 2012 – koncert Marcely Leiferovej pre seniorov v Kultúrnom centre 

25. 11. 2012 – koncert organovej hudby v Rímskokatolíckom kostole sv. Michala 

6. 12. 2012 – príchod Mikuláša do mesta 

30. 12. 2012 – Predsilvestrovské posedenie pri hudbe organizované Slovenským červeným  

                        kríţom 

31. 12. 2012 – privítanie Nového roka 2013  
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Zdroje pouţité pri písaní kronikárskeho záznamu mesta Nemšová za rok  2012 

 

 Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nemšovej 

 

 Výročné správy organizácií za rok 2012 

 

 Periodiká: Trenčianske noviny,  

                                    Nemšovský spravodajca 

 

 Kniţné vydanie MAS Vršatec 

 

 Aktuality z webových stránok internetu 

 

 Vlastné poznámky  
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