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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA 16.5.2019 

 
K bodu č. 8    :              Zámer spoločnosti SWAN, a.s., Bratislava na vybudovanie optickej  
                                       siete v Meste Nemšová.   
                                         
Spracoval:   Ing. Soňa Prílesanová  
Predkladá:    Ing. Soňa Prílesanová  
Schválil:  Mgr. Jarmila Raftlová – prednostka MsÚ 
Materiál obsahuje :     Návrh na uznesenie 
                                       Dôvodovú správu: 
Počet výtlačkov:     19 
Rozdeľovník:      členovia MsZ – 12 x  
                                        zástupca primátora mesta 

                            prednostka MsÚ, hlavná kontrolórka 
                            MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry  
                            MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku  
                            MsÚ – odd. investičnej  výstavby, ÚP, stavebného poriadku, dopravy a PK 

        Vedúci VPS, m. p. o. 
 
Prerokované: 
a) Na zasadnutí Komisie ŽP a výstavby dňa 6.5.2019 o výsledku bude informovať predseda  
    komisie na pracovnom rokovaní MsZ. 
b) Na zasadnutí   Komisie finančnej a správy majetku mesta 6.5.2019 stanovisko predloží predseda  
    komisie na rokovaní MsZ.  
c) Na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 9.5.2019. 

 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Návrh na uznesenie 
 
 

 
Mestské zastupiteľstva v Nemšovej po prerokovaní predloženého materiálu: 
 
A)  B e r i e   n a   v e d o m i e 
      Zámer spoločnosti SWAN, a.s., Bratislava na vybudovanie optickej siete v Meste Nemšová.   
B)  S c h v a ľ u j e 
      Zámer spoločnosti SWAN, a.s., Bratislava na vybudovanie optickej siete v Meste Nemšová  
      a udeľuje súhlas s realizáciou optickej siete v meste Nemšová s tým , že podmienky realizácie  
      jednotlivých optických sietí v meste Nemšová budú dojednané v rámci konania o umiestnení  
      stavby.   
 
C) Neschvaľuje  zámer spoločnosti SWAN, a.s., Bratislava na vybudovanie optickej siete v Meste  
      Nemšová.   



 
                                                                                                 
Dôvodová správa: 
 
     Mesto Nemšová obdržalo dňa 12.4.2019 od spoločnosti SWAN, a.s. so sídlom Landererova 12, 
811 09 Bratislava, IČO: 47258314 v zastúpení SWAN MS, s.r.o. so sídlom Soblahovská 7262 
Trenčín, IČO 36301124 žiadosť o udelenie súhlasu s vybudovaním telekomunikačnej siete v meste 
Nemšová s možnosťou získania dostupnosti vysokorýchlostného  internetu občanom mesta, IPTV, 
pevnej linky, mestu bezplatné užívanie budúcej optickej siete pre pripojenie kamerového systému, 
miestneho rozhlasu, prípadné pre potreby iných „smart“ riešení. Zámer v listinnej podobe Mesto 
Nemšová prikladá k pracovnému materiálu. Na pracovné rokovanie poslancov MsZ dňa 9.5.2019 je 
pozvánkou prizvaný zástupca spoločnosti  SWAN a.s. TN za účelom prezentácie zámeru  
a zodpovedania prípadných otázok k predloženému zámeru pred zaujatím stanoviska.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa: 2.5.2019                                                                    Vypracovala: Ing. Soňa Prílesanová 
 
 
 
 
 


