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Z á p i s n i c a 
z neplánovaného 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 04. septembra 2018 

o 17.00 hodine v zasadačke Mestského úradu, Ul. Janka Palu 2/3, Nemšová,  na  poschodí. 
 

1. Otvorenie 
 

     Neplánované rokovanie  MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. František Bagin. Na úvod privítal 
prítomných poslancov, prednostku úradu a pracovníkov mesta. 
Primátor mesta konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 10 poslancov, t. j. 77 %,  
čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnení poslanci: Mgr. Petra Šupáková, MUDr. 
Peter Daňo a Anton Krchňávek. Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení poslanci Ján Gabriš 
a Pavol Vavruš. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková, za skrutátorku určil primátor mesta 
Mgr. Beátu Belkovú. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. S 
programom rokovania boli  poslanci ako aj  verejnosť v dostatočne časovom predstihu oboznámení, 
zverejnením na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta a taktiež vyhlásením v mestskom rozhlase. 
Primátor mesta predložil návrh programu rokovania a v zmysle Rokovacieho poriadku sa spýtal na 
pripomienky alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania.  
Keďže žiadne pripomienky neboli predložené primátor mesta dal hlasovať o programe rokovania MsZ.  
Poslanci MsZ Nemšová 10 hlasmi schválili program dnešného rokovania. 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 10 hlasmi Ing. Zita Bednáriková 
Alžbeta Gurínová.  
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 

2. a) Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018-RO č.5, na základe ktorého bude do 

rozpočtu mesta Nemšová zahrnuté  poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spoločnosti RVS 
VV s.r.o.,  J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová   a schválenie kontokorentného úveru k základnému 
bežnému účtu s lehotou splatnosti do 15.12.2018 

    b) Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Regionálna vodárenská  
        spoločnosť Vlára-Váh s.r.o., J. Palu2/3,91441 Nemšová o vklad, ktorý je tvorený pohľadávkami  

        z nájomnej zmluvy   
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  
 
K bodu 2 a) Ing. Savková uviedla, že na základe žiadosti Regionálnej vodárenskej spoločnosti 
o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spolu vo výške 321.259,55 € predkladá MsÚ návrh na zmenu 
Rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 – RO č. 5. Tieto finančné  prostriedky sú určené výlučne na úhradu 
faktúr, resp. 10 % -nej spoluúčasti spoločnosti RVS VV s.r.o.  spojených s realizáciou projektu  
Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára- Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová.  Zložitá situácia, v ktorej sa 
spoločnosť nachádza je popísaná v priloženej žiadosti RVS VV s.r.o. o poskytnutie návratnej finančnej 
výpomoce. Návratná finančná výpomoc by sa mala spoločnosti poskytnúť na základe zdokladovania zo 
strany RVS VV s. r. o.  v dvoch splátkach: 1. splátka : 258.274,38 €, 2. splátka : 62.985,17 €. RVS VV 
s.r.o. bude  zmluvne zaviazaná túto návratnú finančnú výpomoc  vrátiť do 15.12.2018. Do tejto doby by 
mala mať vyriešené vzťahy s ČSOB, ktorá poskytla RVS VV s.r.o. na realizáciu projektu úver. Úver mal 
byť dočerpaný do 31.8. 2018 a je potrebné predĺžiť možnosť čerpania tohto úveru. Rokovania s ČSOB 
komplikuje skutočnosť, že spoločnosť RVS VV s.r.o. nesplnila odporúčania banky o ktorých sa rokovalo 
pred  podpisom úverovej zmluvy. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci bude v časti príjmov vykryté 
prijatím kontokorentného úveru, ktorý bude banke splatený v termíne do 15.12.2018. Návratná finančná 
výpomoc sa poskytne spoločnosti výlučne na úhradu 10 %-nej spoluúčasti na projekte, vždy po 
zdokladovaní, že finančné prostriedky z riadiaceho orgánu  (alikvótna časť90% nenávratatnného 
finančného príspevku )  boli pripísané na účet spoločnosti RVS VV s.r.o.. Prítomní poslanci o danej 
problematike diskutovali. 
K bodu 2 b) Ing. Savková uviedla, že MsZ v Nemšovej bolo informované na viacerých pracovných 
poradách i rokovaniach MsZ o realizácií projektu Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára – Váh 
a intenzifikácia ČOV Nemšová, na ktorú získala spoločnosť Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – 
Váh, s.r.o. nenávratný finančný príspevok vo výške 35.078.273,95 € a je povinná zabezpečiť 
spolufinancovanie projektu vo výške 10% z celkových oprávnených výdajov projektu, t. j. čiastku 
3.897.586,00 €. Spoluúčasť na financovaní 10% oprávnených výdajov projektu zabezpečí spoločnosť 
z úveru, ktorý jej poskytla Československá obchodná banka, a.s. . Úver mala spoločnosť vyčerpať do 
31.8.2018, čo nebolo zrealizované. Predĺženie doby čerpania tohto úveru podmieňuje  ČSOB prijatím 
opatrení na zlepšenie jej ekonomickej situácie spoločnosti, ktorá bola k 30.6.2018 v strate a má záväzky 
po lehote splatnosti. Medzi záväzkami po lehote splatnosti je i neuhradený nájom mestu Nemšová za rok 
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2017 a 1. polrok 2018. Vysporiadanie týchto záväzkov a tým aj zlepšenie finančných ukazovateľov je 
možné zvýšením základného imania obchodnej spoločnosti RVS VV s.r.o. o nepeňažný vklad vo výške 
44.835,00 eur, ktorý je tvorený pohľadávkami z nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Nemšová 
ako prenajímateľom a Regionálnou vodárenskou spoločnosťou Vlára-Váh, s.r.o. ako nájomcom. Prítomní 
poslanci o danej problematike diskutovali. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1a č. 2 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 435 a uznesenie č. 436.  
 
3. Záver   

 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval 
všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 
 
V prípade zverejnenia zápisnice na webovej stránke mesta prílohy k tejto zápisnici tvoria materiály: 

- materiály pod názvom Pracovné materiály na rokovanie MsZ dňa 04.09.2018 
-    hlasovanie poslancov MsZ Nemšová konaného dňa 04.09.2018  
-    uznesenia z neplánovaného 39. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 04.09.2018. 

 
 
 
 
Ing. František Bagin       Ing. Iveta Jurisová 
   primátor  mesta                    prednostka úradu 
 
Overovatelia:  Ján Gabriš 
                        Pavol Vavruš 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


