
 1

Z á p i s n i c a 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 16. mája 2019 o 17.00 hodine v 

zasadačke Kultúrneho centra, ul. SNP č. 1, Nemšová,  na  poschodí. 
 

 1.  Otvorenie 
 
     Rokovanie  MsZ otvoril a viedol zástupca primátora mesta Ján Gabriš. Na úvod privítal prítomných 
poslancov, pracovníkov mesta a občanov. 
Zástupca primátora mesta konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 10 
poslancov, t. j. 77 %,  čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Poslanec MUDr. Peter Daňo príde 
na rokovanie s oneskorením. Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení poslanci Ing. František 
Bagin a Branislav Krajči. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková. Za skrutátorky boli 
určené  JUDr. Tatiana Hamarová a Bc. Barbora Koníčková. 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. 
Zástupca primátora mesta predložil návrh programu rokovania a v zmysle Rokovacieho poriadku sa 
spýtal na pripomienky alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania. M. Patka navrhol doplniť do 
programu rokovania bod: Schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2017. Ing. Z. 
Bednáriková reagovala, že poslanci MsZ kroniku nečítali. Zástupca primátora mesta uviedol, že 
o predloženom návrhu budú  poslanci hlasovať. Ing. T. Prno navrhol doplniť do programu rokovania do 
bodu 7. Majetkové záležitosti. Na základe vyjadrenia SBUL Ľuborča ohľadom cyklotrasy Ľuborča – 
Trenčianska Závada: poverenie MsÚ o rokovaní s vlastníkmi v rámci trasovania  a technického riešenia 
cyklotrasy.  
Zástupca primátora mesta dal hlasovať o návrhu poslanca M. Patku. Poslanci MsZ Nemšová 7 hlasmi 
schválili návrh poslanca M. Patku. B. Krajči a Ing. Z. Bednáriková sa hlasovania zdržali. 
Zástupca primátora mesta dal hlasovať o návrhu poslanca Ing. T. Prnu. Poslanci MsZ Nemšová 9 
hlasmi schválili návrh poslanca Ing. T. Prnu.  
Zástupca primátora mesta dal hlasovať o upravenom programe rokovania MsZ.  Poslanci MsZ 
Nemšová 9 hlasmi schválili upravený program dnešného rokovania: 
 
1.        Otvorenie 
2.        Kontrola plnenia uznesení             
3.        Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2019           
4.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 4            
5.        Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2019 
6.        Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Nemšová 
7.        Majetkové záležitosti: 
           7.1  Prenájom  časti pozemkov, C KN parcely č. 1898/6, 1898/24, katastrálne územie   
                  Nemšová ....spoločnosť ALEX N s.r.o. 
           7.2  Prenájom pozemkov vlastníkom bytov na Ľuborčianskej ulici v Nemšovej 

    7.3  Prenájom časti pozemkov, E KN parcely č. 2508/1, 2508/5, kat. územie    Nemšová  
            ......Ing. Dana Krajčovičová, Ing. Jozef Šedivý a manželka  

           7.4  Zámer prenajať  časť pozemku, C KN parcely č. 814/1, katastrálne územie   
                   Nemšová ......spoločnosť Joy & Fun, s.r.o., Trenčín 
           7.5  Zámer prenajať  časť pozemku, C KN parcely č. 140/1, k. ú. Ľuborča  
                   ......Peter Mutňanský a manželka Zuzana 
           7.6  Zámer prenajať pozemok, C KN parcelu č. 392, k. ú. Kľúčové ......Andrej Vojt 
           7.7  Prenájom časti pozemku, C KN parcely č. 243, k. ú. Nemšová....Fehers, s.r.o. 
           7.8  Zámer odpredať časť pozemku, C KN parcely č. 1683/1, k.ú. Nemšová......Rutiba, s.r.o.,  
                   Nová Nemšová  
           7.9  Zámer odpredať C KN parcely č. 2516/54, 2516/53 a časť pozemku, C KN parcely č.   
                   2516/10, kat. územie Nemšová......Jozef Kiačik  
           7.10 Žiadosť o odkúpenie pozemkov pod garáže v k.ú. Nemšová ... Pavol Ondrášek, Trenčín 
           7.11 Uzatvorenie nájomných zmlúv so Spoločenstvom bývalých urbárnikov a lesomajiteľov  
                    Nemšová, poz. spoločenstvo 
           7.12 Žiadosť Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, poz.  
                    spoločenstvo o odstránenie asfaltového povrchu z pozemku v ich vlastníctve 
           7.13 Zrušenie uznesenia č. 209 zo dňa 09. 11.2016, týkajúce sa odkúpenia pozemku  
                    spoločnosťou RVSVV, s.r.o. 
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           7.14 Poverenie MsÚ Nemšová rokovať s dotknutými vlastníkmi – projekt Cyklotrasa Nemšová,  
                    úsek Ľuborča – Trenčianska Závada  
8.       Zámer spoločnosti SWAN, a. s. Bratislava na vybudovanie optickej siete v meste Nemšová 
9.       Schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2017 
10.     Diskusia 
11.     Záver   
Zástupcom primátora mesta boli do návrhovej komisie navrhnutí a schválení 7 hlasmi Ing. Zita 
Bednáriková a Ing. Rastislav Guga. Ing. Zita Bednáriková a Ing. Rastislav Guga sa hlasovania zdržali. 
 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
    Predkladala: Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka mesta 
 
Hlavná kontrolórka mesta predložila kontrolu plnenia uznesení zo 6. zasadnutia MsZ Nemšová č. 50, č. 
51, uznesenia z 5. zasadnutia Msz Nemšová zo dňa 28.2.2019 č. 37, č. 38, č. 39, č. 42, č. 43, č. 44, č. 45, 
uznesenia zo 4. zasadnutia MsZ zo dňa 31.1.2019 č. 26, č. 27, uznesenia zo 41. zasadnutia MsZ Nemšová 
zo dňa 19.9.2018 č. 449, č. 452, č. 460, č. 461, č. 464, uznesenia z 35. zasadnutia MsZ zo dňa 2.5.2018 č. 
392, uznesenie z 33. zasadnutia zo dňa 28.2.2018 č. 366, uznesenie z 32. zasadnutia MsZ zo dňa 
13.12.2017 č. 360, uznesenie z 23. zasadnutia MsZ zo dňa 22.2.2017 č. 246, uznesenie z 22. zasadnutia 
MsZ zo dňa 14.2.2017 č. 240, uznesenie z 22. zasadnutia MsZ zo dňa 9.11.2016 č. 209, uznesenie z 8. 
zasadnutia MsZ zo dňa 16.9.2015 č. 91, uznesenia z 23. zasadnutia MsZ zo dňa 22.2.2017, uznesenie z 5. 
zasadnutia MsZ zo dňa 24.6.2015 č. 68, uznesenie z 2. zasadnutia MsZ zo dňa 11.2.2015 č. 443, uznesenie 
z 32. zasadnutia MsZ zo dňa 25.6.2014 č. 402+445; uznesenie z 27. zasadnutia MsZ zo dňa 11.12.2013 č. 
351 a uznesenie z 25. zasadnutia MsZ zo dňa 18.9.2013 č. 299.  
 
Na rokovanie MsZ Nemšová prišiel poslanec MUDr. Peter Daňo. Počet prítomných poslancov je 10. 
 
Ing. Papierniková konštatovala, že uznesenia sa priebežne plnia. Zástupca primátora mesta 
k prerokovanému bodu otvoril diskusiu. Ing. Bednáriková, poslankyňa MsZ sa informovala na plnenie 
uznesenia č. 464 o jasliach. Informovala sa na dôvod, prečo mesto zvažuje nepodať žiadosť. Zástupca 
primátora mesta odpovedal, že podobný problém s obsadením jaslí majú v Dubnici nad Váhom. 
Požiadali nás o vyhlásenie v mestskom rozhlase o možnosti prihlásenia detí do jasiel. V prípade, že mesto 
požiada o dotáciu, jasle zriadi a nenaplní stav – 12 detí, financie bude musieť  vrátiť. Zvažujeme urobiť 
prieskum. Mesto plánuje opravovať materskú škôlku, kde budú prijaté aj mladšie deti, od 2 rokov. 
Prednostka úradu Mgr. J. Raftlová uviedla, že riaditeľka MŠ má obavu, aby stav naplnila. Projekt na 
materskú školu je už schválený. Ing. Z. Bednáriková uviedla, že stav by sa určite naplnil. Jasle fungujú 
v Pruskom. V obci Bolešov idú stavať jasle. Je to oveľa menšia obec ako je naše mesto. Teraz sa termín na 
predloženie žiadosti nestihne. Kedy je ďalšia možnosť jej podania? Hlavná kontrolórka mesta uviedla, 
že žiadosť je možné podávať každé 3 mesiace. Operačný program je stále otvorený. Uznesenie bolo 
naplnené, hodnotiacu správu sme dostali. Zástupca primátora mesta po skončení diskusie dal hlasovať 
o prerokovanom bode.  
Správa ku kontrole plnenia uznesení je prílohou č. 1 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi zobralo na vedomie správu o kontrole úloh z uznesení MsZ Nemšová.  
 
3. Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2019 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
 
Ing. Savková predložila plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2019. Ide o informačný materiál, ktorý 
bol podrobne prerokovaný na finančnej komisii, na pracovnej porade poslancov a ktorý je zverejnený na 
webovej stránke mesta. Celkové príjmy rozpočtu mesta sa k 31.03.2019 naplnili vo výške 1. 834.770,82 €, 
čo je plnenie na 27,59 %. Celkové výdaje rozpočtu mesta sa naplnili vo výške 1.908.437,62 €, čo je 
plnenie na 28,70 %. Mesto Nemšová má k 31.03.2019 na svojich účtoch v bankách finančné prostriedky 
spolu vo výške 21.259,81 €. Pracovný materiál obsahuje aj tabuľkovú časť, ako aj informácie o dlhovej 
službe mesta Nemšová k 31.03.2019. V rámci ŠFRB mesto k tomuto dátumu vykazovalo úvery v celkovej 
výške 1.428.913,90 € a v rámci bankových úverov vo VÚB máme úvery spolu vo výške 514.753,41 €. 
Zástupca primátora mesta otvoril k bodu diskusiu. Ing. R. Guga oznámil, že finančná komisia zobrala 
na vedomie plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2019. Členovia finančnej komisie požiadali vedúcu 
finančného oddelenia o preverenie plnenia rozpočtu – položka dotácia floorbal, kde bolo plnenie vo výške 
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17.000 €. Po preverení budú členovia komisie o výsledku informovaní. Ing. Savková uviedla, že predsedu 
finančnej komisie informovala o tejto chybe, kde v účtovníctve zúčtovali na položku floorbalu aj dotáciu 
pre NTS. V rámci účtovníctva je toto už opravené. Po ukončení diskusie požiadal zástupca primátora 
mesta o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Bednáriková prečítala návrh. Následne poslanci MsZ 
hlasovali o návrhu uznesenia.   
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi zobralo na vedomie plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2019.  
 
4. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 4 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
 
Ing. Savková predložila návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 4.  V rámci 
rozpočtového opatrenia dochádza len k presunu položiek, konkrétne na realizáciu projektovej 
dokumentácie cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča – Trenčianska Závada. Ide o čiastku 18.000 €. Túto 
čiastku presunie mesto z už rozpočtovanej položky NTS – rekonštrukcia budovy a areálu, rezerva. Túto 
znížime o sumu 18.000 €. Na tejto položke zostane k dispozícii na rekonštrukciu a práce v rámci areálu 
NTS suma 69.484 €. Zástupca primátora mesta otvoril k bodu diskusiu. Ing. Guga oznámil, že finančná 
komisia po prerokovaní nedoporučuje MsZ schváliť realizáciu projektu Cyklotrasa Nemšová, úsek 
Ľuborča – Trenčianska Závada tak, ako bolo prerokované na pracovnej porade. Finančná komisia zároveň 
doporučila realizovať práce na získanie stavebného povolenia na úseku Nemšová – Kľúčové. Doporučila 
zaradiť tento úsek do realizácie v rámci výziev o poskytnutie dotácie a až  následne začať práce na získaní 
stavebného povolenia a vypracovanie projektovej dokumentácie na úseku Ľuborča – Trenčianska Závada. 
Niektorí členovia komisie nesúhlasili s týmto zámerom aj z dôvodu, že poukazovali na negatívny vplyv 
predloženého trasovania cyklotrasy na životné prostredie. Výhrady mali zástupcovia poľovných združení. 
Ing. Bagin, poslanec MsZ reagoval, že poľovné združenia nie sú účastníkmi konania. Zástupca 
primátora mesta uviedol, že na stavebnej komisii bolo trasovanie cyklotrasy odsúhlasené. Na 
neplánovanom MsZ bol zámer s cyklotrasou schválený. Ing. Prílesanová reagovala, že sa jedná o verejno 
– prospešnú stavbu. Jej trasovanie bolo schválené územným plánom. V rámci verejného prerokovania sa 
k tomuto návrhu mohol ktokoľvek vyjadriť. K realizácii cyklotrasy sa prijalo uznesenie. Ing. Savková 
dodala, že na pracovnej porade poslancov MsZ bolo dohodnuté, že realizácia tejto akcie bola schválená 
v MsZ a schválením mesto začalo aj s prácami na projektovej dokumentácii. Finančné prostriedky je 
potrebné mať schválené v rámci rozpočtu mesta, aj sú na to finančné zdroje. MUDr. Daňo reagoval, že 
o tento projekt je potrebné zabojovať. Šancu na získanie finančných prostriedkov na cyklotrasu do 
Trenčianskej Závady nebudeme mať tak ľahko. Trasovanie je jediné a logické. Žiadne iné trasovanie: hore 
kopcom, dolu kopcom nemôže byť ekvivalentom toho, čo ponúkame v tomto projekte. Dodal, že pomerne 
neskoro boli oslovení tí, ktorí mali byť oslovení. Najmä SBUL Ľuborča. Mesto bude musieť toto 
spoločenstvo znova osloviť a vyargumentovať celý projekt tak, aby to bolo schválené aj z ich strany. 
Zástupca primátora mesta s týmto názorom nesúhlasil. Osobne s predsedom SBUL Ľuborča p. 
Mindárom o tomto hovoril. Nemal výhrady. Následne SBUL Ľuborča mal výbor, odkiaľ ku cyklotrase 
vzišli námietky. Výzva bola vyhlásená. Nebol čas.   
 
Na rokovanie MsZ Nemšová prišla poslankyňa MsZ Mgr. Petra Šupáková. Počet prítomných poslancov 
je 11. 
 
MUDr. Daňo dodal, že okolo cyklotrasy boli slovné polemiky, o čom prítomní vedia. Členovia SBUL 
Ľuborča odkázali, že p. Mindár nie je SBUL Ľuborča. SBUL Ľuborča prijíma rozhodnutia kolektívne, čo 
aj urobili. Je potrebné zvolať nové rokovanie a pokúsiť sa zvrátiť ten vývoj. Aby financie na projektovú 
dokumentáciu neboli zbytočné investované. Dodal, že si vie predstaviť využiť tieto financie zmysluplnšie. 
V prípade, ak to nemá byť realizované. Pokiaľ sa nám podarí SBUL Ľuborča presvedčiť, potom 
projektovú dokumentáciu budeme potrebovať. Ing. Prílesanová k tomu, že mesto opomenulo, alebo 
neoslovilo  SBUL Ľuborča uviedla, že mesto ich chcelo osloviť, avšak nemalo na základe akého 
podkladu. Na rokovanie musí byť každý pripravení. Určite by SBUL Ľuborča zaujímalo, aké je 
trasovanie, aká je šírka, záber pozemku. Mali sme len predstavu trasovania a našu predstavu šírkového 
trasovania. Vlastná poloha cyklotrasy sa dá až po zameraní v teréne a po prebratí projektanta a následne 
zakreslení do terénu. Terén je svahovitý. Pracujeme na základe podkladov z katastrálnej mapy. Snahou 
mesta po pracovnom rokovaní poslancov, kedy boli zverejnené určité výhrady zo strany urbariátu, sa 
s týmito mesto logicky zaoberá. Projektant to dorieši. Bol minimalizovaný maximálny záber, ak je možný 
na pozemkoch. Akceptovali sme ich požiadavku, aby na ich pozemkoch neboli výhybne. Z hľadiska 
praktického sú výhybne  veľmi podstatné. Dodala, že sa všetci pripravujú na rokovanie na základe 
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projektovej dokumentáci: očistené od výhybní, od odpočívadiel na ich pozemku. Plánované jedno 
odpočívadlo sa bude situovať na pozemku firmy Vagricol. Trasa v začiatočnom úseku by mala byť 3,5 m 
s tým, že od pozemku urbariátu bude trasa už len v šírke 3 m ako cyklochodník. V rámci toho, že 
pozemky boli vyčlenené na prístupovú cestu, musíme zachovať na tejto možno budúcej cyklotrase prístup 
k jednotlivým pozemkom. Prioritne to bude mať charakter cyklotrasy s tým, že bude nadimenzovaná na 
bežný prístup k pozemkom k užívaniu. Tieto pozemky nemôžeme opomenúť, pretože pozemok na tento 
účel bol vyčlenený. Toto je snahou mesta. Vyhovieť v maximálnej miere. Pokiaľ sa to dá. Uviedla, že by 
bola rada, keby silou argumentov a silou návrhov trasy presvedčili urbariát. Urbariát nechcel nikto 
opomenúť. Je neseriózny prístup, keby sme povedali, že asi tadiaľto cyklotrasa pôjde. K rokovaniu boli 
potrebné podklady. Ing. Bednáriková plne podporila tento projekt. Tiež z titulu, že táto trasa by sa 
využila na vodovod a kanalizáciu do Trenčianskej Závady. Bolo by to 3 v 1. Občania časti Tr. Závada by 
boli spokojní. Problém s vodou v Tr. Závade je. Čaká nás to. Všetko by sa to vyriešilo. Ing. T. Prno 
uviedol, že aj napriek jeho podpore, keď sa chodí na turistiku, alebo na bicykli do Tr. Závady, je doprava 
zlá. Cesta je rozbitá, neprehľadná. Situácie sú nebezpečné. Napriek tomu sa stále spomínajú urbárnici. 
Aby sme boli korektní, neboli to len oni. Boli to aj vlastníci iných pozemkov. Chápe ich nervozitu. Do 
istej miery z ich strany je stres. Na strane druhej, keď sa vynaložili prostriedky na projekt, bolo by dobré 
zvážiť trasovanie. Treba zvážiť všetky alternatívy. Urobiť to v hlavnom prúde cesty, ktorá existuje. Tak, 
ako uviedol poslanec MUDr. Daňo, pripravuje sa rekonštrukcia cesty. Navrhol toto pripraviť. Možno by 
bolo dobré urobiť dve, tri veci naraz. Avšak jednoduchšie je kanalizáciu zakopať, a len dať terén do 
pôvodného stavu, ako na tom stavať ešte  kanalizáciu. Treba zvážiť všetky faktory, všetky varianty a dať 
na to pozor. Je dobré urobiť 3 v 1. Vieme, ako každá cyklotrasa časom dopadne. Bc. O. Vavro, poslanec 
MsZ sa informoval, že ako vie, ako dopadne?  Na otázku poslanca  Bc. O. Vavru ako vie, ako dopadne, 
Ing. Prno odpovedal, že sa začne používať nielen na cyklistiku, ako by sa mala. Celá oblasť je 
podmočená. V rámci technických riešení, či cyklotrasu stavať do podmočeného terénu alebo do kopca, je 
to jedno. Projekt neodsúdil, ale treba zvážiť všetky veci. Zakladanie do močiara a stavba do kopca, to je za 
jedno. MUDr. Daňo reagoval, že to sú technické veci. Nápočet celého projektu je urobený zrejme 
odborníkom, ktorý rozumie tomu, kde sa ide stavať, ako a čo sa ide stavať. Ing. Prno uviedol, že preto 
reagoval, že vie, aké sú rozdiely, keď sa zakladá na rovnej ceste a na spevnenej ploche. Dodal, že nie je 
proti. Zástupca primátora mesta dodal, že v tom prípade, by mesto muselo dať vypracovať druhý 
projekt. Ing. Prno sa informoval, či suma 18.000 € je určená na projekt tejto a nijakej inej trasy. Zástupca 
primátora mesta dodal, že sa nedá dať vypracovať projekt na jednu aj druhú trasu. Nestihne sa to. Ing. 
Prno dodal, že je tam riziko, že sa budeme ponáhľať a na niečo nedáme pozor. Navrhol prejednať tieto 
veci s majiteľmi pozemkov a následne robiť. Zástupca primátora mesta uviedol, že majitelia pozemkov 
všetci súhlasia. Okrem SBUL Ľuborča. Ing. Prno dodal, že tak, ako povedal MUDr. Daňo, že sa minú 
financie; projekt SBUL Ľuborča neprejde. To, čo sľúbil predseda je nič. Ing. Prílesanová na základe 
podkladov z katastrálnej mapy predložila prítomným poslancom navrhnuté trasovanie. Toto doteraz 
k dispozícii nemala. Projekt je rozpracovaný, nie je dokončený. Je so záberom jednotlivých pozemkov. 
Dodala, že si myslí, že trasovanie je dobré. Napriek tomu, že poslanec Ing. Prno uviedol, že by mohla byť 
iná trasa, uviedla, že v rámci územného plánu a v rámci každého povoľovacieho procesu je podstatné, či 
to máme ako verejno – prospešnú stavbu. Či je to v súlade s územným plánom. Vedľa cesty 3. triedy 
cyklotrasa nie je v územnom pláne. Toto by sa ťažšie presadzovalo aj pri odkúpení aj pri jednaní so SPF. 
Podobne aj s ktorýmkoľvek subjektom. Ing. Prno doplnil, že nepovedal, že je to zlé. Povedal, že je 
potrebné to zvážiť. Poslanec MsZ B. Krajči sa informoval, ako bolo spomenuté, pri rozpracovanom 
projekte, že to môže byť rozmočené. Informoval sa, či je od projektanta nejaká technická správa, či je 
podložie rozmočené, alebo či je vhodné tam cyklotrasu stavať. Ing. Prílesanová odpovedala, že je zatiaľ 
návrh trasy. Celú trasu prešli s projektantom. Projektant si je vedomý, že je to v určitom úseku močarina, 
trasa vedie k svahu. Nejde sa stredom lúky. Musí sa tri krát prekonávať jestvujúci potok. Dva krát 
priepustom, raz menším mostným objektom. Snažili sa prejsť v Tr. Závade popri svahu, čo najviac po 
mestských pozemkoch. B. Krajči dodal, že je to na projektantovi, aby navrhol skladbu na základe 
podložia. Aby sme sa vošli do nejakej sumy. Ing. Prno dodal, že hovorí o tom, aby to riešenie nebolo 
technicky a finančne náročné. Ing. Prílesanová pokračovala, že čo sa týka vody a kanalizácie, nevie, či 
touto formou mesto bude pokračovať. Možno to bude len výtlačné potrubie. Projekt kanalizácie nemá, 
nevie sa k tomu technicky vyjadriť. Na výtlak je potrebný menší priestor, môže byť aj v krajnici cesty. 
Dopad na cyklotrasu to nebude mať, ani by sme nešli robiť najskôr cyklotrasu a potom siete. Ak mesto do 
toho pôjde, dodala, že predpokladá, že poslanci toto podporia a bude sa to robiť súbežne s týmto 
projektom. Ak poslanci schvália na to finančné prostriedky, urobí sa to skôr alebo súbežne. Ing. Prno 
spomenul poslednú, katastrofálnu alternatívu: trasa je daná, na projekte sa pracuje. Napriek tomu sa 
nepodarí 13.6.2019 mať všetky potrebné dokumenty a vysporiadané všetky vlastnícke vzťahy. Ing. 
Prílesanová uviedla, že sa mesto pokúsi. Aj keď nie s českou stranou, čo jej bude veľmi ľúto,  pretože 
zrejme, keď do toho nepôjdeme my, zrejme padne aj ich projekt. Mesto má dvojnásobnú zodpovednosť. 
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Uviedla, že cez TSK sú výzvy stále.  Ing. Prno dodal, že by sa počkalo na iné výzvy, len s inými 
podmienkami. Ing. Prílesanová upozornila, že výzvy sú postavené tak, že už musí mať mesto právoplatné 
stavebné povolenie. Táto výzva bola stavaná na právoplatné územné rozhodnutie. Ing. Prno poznamenal, 
aby bol projekt rozumný. Ing. Guga doplnil k trasovaniu, že podľa neho, ako to tam pozná, toto je jediné 
možné trasovanie do Tr. Závady. Okolo hlavnej cesty si to nevie predstaviť. Dolu sú majitelia pozemkov. 
Nevieme, či pozemky odpredajú. Ing. Prno  uviedol, že územný plán hovorí o dvoch trasách do Tr. 
Závady. Jedna je v hlavnom pruhu, ako keby v ceste. Druhá je spodom. Mgr. Šupáková, poslankyňa MsZ 
uviedla, že tento projekt podporuje. Podľa nej je to výborný projekt. Určite si myslí, že by mesto malo do 
toho ísť. Možno sú to posledné financie na cyklotrasy z eurofondov na najbližšie dva roky. Dodala, že má 
problém. Dnes telefonovala s Ing. Prílesanovou. Suma 850.000 € bez DPH, čo bolo na minulom MsZ na 
projektový zámer, jej prišlo úplne šialené. Uviedla, že vie, že verejné obstarávanie neprebehlo. Ing. 
Prílesanová vtedy povedala, že projektant reálne urobí nejaký rozpočet. Dodala, že veľmi rada by si ho 
pozrela. Mesto spolufinancovanie bude stáť 42.500 €. Takáto suma reálne padla. V tomto vidí problém. Je 
to nenormálne predražené. Keby bol aj na ťažbu. Na úsek  v dĺžke 1,8 km za 850.000 € je veľmi veľa. 
Dodala, že za tieto financie sa dajú urobiť všetky cesty v Nemšovej. Ing. Prílesanová reagovala, že suma 
nebola ničím podložená, nie je k tomu žiadny relevantný doklad, koľko to bude stáť. Mgr. Šupáková sa 
informovala, či nemáme žiaden rozpočet. Ing. Prílesanová odpovedala záporne. Robí sa len trasovanie, 
následne sa budú robiť výkazy výmer a podobne. Zástupca primátora mesta uviedol, že z tejto výzvy 
nemôže mesto robiť napr. cesty po meste. Mgr. Šupáková reagovala, že výzvu pozná, toto vie. Dodala, že 
len porovnávala ceny. Nič iné nehovorila. MUDr. Daňo doplnil, že je to pravda. Suma 4,1 milióna eur je 
cyklotrasa Zamarovce – Nemšová aj s premostením Vláre.  To sú iné kilometre.  K rozpočtovému 
opatreniu Mgr. Šupáková uviedla, že v rozpočte nie sú vyčlenené financie na rekonštrukciu vodovodu na 
ul. Šidlíkové. Vodovod na tejto ulici stále praská. Na rokovaní MsZ boli zástupcovia vodárenskej 
spoločnosti. Pamätá si, že bolo povedané, že do jedného mesiaca bude zo strany mesta návrh, či to zatiaľ 
vieme zafinancovať z našich peňazí, prípadne so spojením s úverom. Informovala sa, či sa reálne ideme 
k tejto veci nejako postaviť a vyčleníme teraz na to nejaké zdroje. Ak zdroje vyčleníme v mesiaci 
september, už toho veľa neurobíme. Vieme, že neprešiel envirofond. Alebo dokedy chceme ešte čakať? 
Osobne ju to veľmi trápi, myslí si, že toto malo byť minimálne na dnešnom MsZ. Aby sa dnes rokovalo 
o konkrétnej sume, ktorú mesto navrhuje investovať. Zástupca primátora mesta uviedol, že toto je na 
poslancoch MsZ. Či navrhnú, či sa mesto zadĺži, alebo akým spôsobom to budeme riešiť. Pre dvomi 
týždňami prišiel výsledok z envirofondu, kde sme neuspeli. Nejde len o ulicu Šidlíkové. Je to aj ulica 
SNP, takmer všetky ulice. Mgr. Šupáková reagovala, že všetci na rokovaní boli, takáto bola dohoda. Nie 
je to nič tajné. Ing. Savková upozornila, že na úrad chodia manažéri z BA, hovoria, že vodovody 
a kanalizácie sa nemajú robiť z rozpočtu mesta, ale z dotácií. Teraz sa s tým zaoberá aj vláda. Finančné 
zdroje zabezpečí. Keď to bude robiť RVS –ka, keď dá mesto dotáciu, tak  vlastníkmi vodovodov sa stanú 
aj obce Horná Súča, Dolná Súča, Hrabovka. Ak by to robilo mesto, nemohlo by si odrátať DPH. 
Nemôžeme to dať do nákladov. Mala by to robiť nejaká mestská organizácia. Možno po vzore Hornej 
Súče. To bola vízia aj predchádzajúceho primátora mesta p. Mojtu. Potom je na zvážanie, ak sa poslanci 
rozhodnú brať úver na vodovod. Výzva Intereg ide refundáciou, nie predfinancovaním. Nebolo tam 
850.000 €, tam bolo 850.000 € bez DPH. Mesto by si muselo zobrať úver 1 milión €. Napr. v mesiaci 
január sme zaplatili 100.000 € za Králikov mlyn a ešte nemáme odsúhlasovaný zoznam deklarovaných 
výdavkov. Nešla žiadna žiadosť o platbu. Na budúce MsZ bude potrebné pre istotu schváliť prekleňovací 
úver. Z Interegu sa k peniazom dostaneme po roku. Treba povedať, do akej výšky úveru mesto pôjde. 
V čase ozdravného režimu nám úver vo výške milión eur  VUB-ka nedala. Mgr. Šupáková uviedla, že 
o takejto sume sa vtedy nehovorilo. Chceli to robiť postupne. S využitím  dotačných prostriedkov. Čo sa 
tejto veci týka, sme zatiaľ neúspešní. Mesto je však veľmi úspešné. Dodala, že na niečom sa poslanci 
dohodli. Koľko sa bude čakať? Je to z našej strany trocha neseriózne. Bol medzi poslancami konsenzus. 
Navrhla začať aspoň jednou ulicou. Neminie nás to. Dodala, že je nepríjemne prekvapená, že toto stále 
v materiáloch nenachádza. Dnes sa to môže navrhnúť, koľko za koľko. Ing. Savková reagovala, že mesto 
dostávalo dotáciu z envirofondu každý rok. Teraz sme ju nedostali možno aj z toho dôvodu, ako hovoril 
Ing. Bagin, že firmy, ktoré vysúťažili, nemali záujem o realizáciu projektu. V prípade, že projekt 
vysúťažíme na novo, firmy, ktorá vzišli zo súťaže, by vedeli projekt manažovať, aby sme boli úspešní v 
envirofonde. To sa týka kanalizácie ul. Šidlíkové. Mgr. Šupáková uviedla, že mesto z envirofondu 
dostane cca 150.000 €. Ing. Savková uviedla, že mesto dostane 200.000 € a sú aj iné zdroje financovania. 
Mgr. Šupáková požiadala zástupcu primátora mesta o nejaký konkrétny krok, aby sa to začalo riešiť. B. 
Krajči sa informoval, či má spoločnosť RVS VV nejaký 5 – ročný plán s realizáciou obnovy vodovodov. 
Ing. Bednáriková odpovedala, že plán je: Avšak určite do úveru nemôžu ísť v tejto terajšej situácii. Ing. 
Prno sa informoval, či na túto opravu existuje projekt. Ing. Bednáriková odpovedala, že je to nacenené. 
Mgr. Šupáková reagovala, že by sa aktualizovalo verejné obstarávanie. Ing. Guga sa informoval o aký 
projekt sa jedná. O akú časť. Ing. Prno odpovedal, že sa jedná o projekt na dve ulice: Šidlíkové a SNP 
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spred 3 rokov. Ing. Guga sa ďalej informoval, že koľko to bolo vtedy nacenené. Ing. Savková uviedla, že 
na dve ulice to bola suma viac ako 300.000 €. Ing. Guga navrhol aspoň tieto ulice začať rekonštruovať. 
Zástupca primátora mesta poznamenal, aby poslanci navrhli, či mesto bude čerpať úver. Mgr. 
Šupáková uviedla, že mesto je schopné zobrať si úver vo výške 600.000 €. Ing. Savková toto potvrdila, 
ale navrhla nezaťahovať do tohto mesto. Zo sumy 400.000 € je ešte DPH. Mesto si to nemôže dať do 
nákladov. Obec Horná Súča má vlastnú firmu. Vodovody prevádzkuje sama. Mgr. Šupáková uviedla, že 
toto nespochybňuje. Avšak navrhla, aby sa nejakým spôsobom začalo o tomto jednať. Uviedla, že sa jedná 
o najkritickejšie miesta. Minimálne, aby sa začalo verejné obstarávanie. Zástupca primátora mesta 
dodal, že podľa neho to nie sú najkritickejšie miesta. Taktiež je kritická ulica Revolučná. Potrubie je 
poruchové všade. Ing. Savková uviedla, že úver vo výške 300.000 € je na 4 roky. Potom čo. Bude 
opravená jedna ulica. Navrhla počkať, urobiť koncepciu. Mgr. Šupáková reagovala, že sa čaká 
minimálne štvrtý rok a sú stále vyššie úniky. Oslovila Ing. Bednárikovú, ktorá by o tom vedela povedať 
najlepšie. Ing. Bednáriková odpovedala, že je potrebné s týmto niečo robiť, takých poruchových ulíc je 
šesť. Ing. Savková požiadala Ing. Bednárikovú, aby oznámila výšku tržieb na vode, vodovode a aká bola 
ekonomika RVS-ky, kým nezačal projekt. Zisk bol vo výške 70.000 €. Boli úniky. Bola tržba. Ing. 
Bednáriková uviedla, že vtedy boli voľné zdroje. Prítomní o problematike diskutovali. Mgr. Šupáková 
uviedla, že si myslí, že sa toto úmyselne odsúva. Zástupca primátora mesta navrhol o tomto rokovať na 
pracovnej porade, ktorú zvolá. Je veľa práce, chcú sa tomuto venovať. Požiadal poslancov MsZ o návrh, 
ako sa to bude robiť. Jedná sa o možnosť financovania. MUDr. Daňo uviedol, že ak sú iné možnosti 
financovania, je treba toto zvážiť. To, aby mesto zobralo úver, vidí ako poslednú možnosť. Zástupca 
primátora mesta reagoval, že podľa neho nie je vhodné v tomto čase brať úver. V septembri budú nové 
voľby. Ing. Savková uviedla, v septembri sú nové voľby, zástupca pre krátkosť času nerozbehne 
rokovanie o možnosti získania zdrojov na vodovody, ktoré budú reálne v ďalšom roku. Ing. Bednáriková 
uviedla, že v tomto čase sa robia podporné opatrenia – prepoj do Ľuborče. Získajú sa financie z nákupu od 
TVK. Opatrenia sa stále robia. Zástupca primátora mesta uviedol, že RVS –ka už také problémy nemá, 
ako mala. JUDr. Mojto sa informoval, čo zástupca primátora mesta myslel tým, že RVS – ka nemá také 
problémy. Zástupca primátora mesta odpovedal, že poruchy už nie sú také časté. Ustali. JUDr. Mojto 
doplnil, že za súčasnej situácie musíme zabudnúť, že RVS-ka bude opravovať naše vodovody.  To je fakt. 
Musíme to urobiť my. Požiadal Ing. Bednárikovú, či je to za súčasnej situácie priechodné. Či nám ostatní 
spoločníci odsúhlasia rekonštrukciu vodovodov u nás. Ing. Bednáriková odpovedala kladne. Prečo nie. 
Keď si to zaplatí Nemšová, samozrejme. JUDr. Mojto pokračoval, že potom spoločníci nemajú s tým  nič 
spoločné, keď si to mesto samé zaplatí. MUDr. Daňo reagoval, že spoločníci majú spoločné to, že nám 
musia za vodovody platiť. Ich eminentný záujem je, aby vodovody, keďže RVS-ka za ne platí mestu, tak 
aby vodovody fungovali. To je logická požiadavka. Uviedol, že JUDr. Mojto to povedal presne, čaká to 
len na nás. Ing. Prno uviedol, že v rámci bodu 4. sa poslanci odklonili od rozpočtu. Navrhol, aby sa na 
najbližšie pracovné stretnutie pripravili alternatívy a začalo sa na tom pracovať. Teraz sa to nevyrieši. 
Navrhol pripraviť finančnú časť, stavebnú časť. Budeme na to pripravení. Je potrebné aktualizovať 
rozpočet, finančné možnosti. Ing. Bednáriková poznamenala, že sa jedná o finančné možnosti mesta. 
Mgr. Šupáková sa informoval na termín tohto pracovného stretnutia. Zástupca primátora mesta uviedol, 
že na najbližšej pracovnej porade poslancov MsZ, ktoré je plánované v mesiaci jún. Následne ukončil 
k prerokovanému bodu diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Guga 
prečítal návrh uznesenia a zástupca primátora mesta dal o návrhu hlasovať. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej 11 hlasmi schválilo zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 4 
v zmysle predloženého materiálu. Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 sa 
rozpočtujú vo výške  6.784.627,00  € a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 sa 
rozpočtujú vo výške  6.784.627,00 €. 
 
5. Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2019 
    Plnenie finančného plánu  VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2019 
    Predkladal: Mgr. Ladislav Palička, vedúci VPS, m. p. o. Nemšová  
 
Mgr. Palička predložil plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2019. Tento pracovný materiál 
bol podrobne prerokovaný na finančnej komisii a taktiež na pracovnej porade poslancov MsZ. Príjmy sú 
naplnené na 41 %, granty, transfery plnenie 22 %, príspevok na činnosť od mesta dostáva organizácia 
pravidelne. Tiež na separáciu odpadu. Uviedol, že organizácia kúpila kosačku Starjet – z programu 
verejnej zelene, tu je plnenie na 25 %. Zimná údržba  bola zvládnutá. Rozvoj obcí – najväčšia položka je 
na mzdy, poistenie a príspevky, plnenie na 21 %, verejné osvetlenie plnenie na 27 %. Program služby  
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občanom plnenie na 24 %. Bežné výdaje plnenie na 22 %. Ďalej plnenie rozpočtu príjmov finančného 
plánu spolu plnenie na 27 %. Výdaje: autodoprava, cintorínske a pohrebné služby plnenie na 26 %. 
K 31.3.2019 je organizácia v pluse 10.000 €. Vedúci VPS uviedol, že v tomto čase majú v oprave traktor. 
Oprava bude stáť cca 1.500 €. Vozidlá sú staré, neprešli na STK.  Organizácia má 18 zamestnancov. Traja 
pracovníci sú dlhodobo chorí. Dvaja pracovníci majú znížený pracovný úväzok na 60 %. Nemôžu robiť 
určité činnosti – kosiť, dvíhať ťažké bremená. Uviedol, že s deviatimi pracovníkmi sa nedá všetka práca 
stihnúť urobiť. Kvôli dažďu sa nedá kosiť. O kosenie žiadajú školy, škôlky. Od 1. júla bude požadovať 
navýšenie ľudí na VPS-ku. Ing. Bednáriková súhlasila, aby sa personál na VPS-ke posilnil. 
Obhospodarovať také veľké územie vyžaduje určitý počet pracovníkov. Nie je to len kosenie. Vedúci 
uviedol, že na dohodu pracujú traja bývalí zamestnanci. Je veľký problém zamestnať napr. vodára. Za 
ponúknutú mzdu 850 € – 900 € nebol nikto ochotný nastúpiť. Potrebu prijatia ďalších 5 pracovníkov riešil 
spolu s bývalými primátormi mesta. Vedúci uviedol, že na kosačke chodí osobne. Pracovníci vykonávajú 
zber odpadov. Ing. Guga s požiadavkou vedúceho VPS-ky súhlasil a požiadal o prvotné kosenie 
v materských škôlkach. Požiadal o kosenie z dôvodu, že škôlka na ul. Odbojárov je ložiskom kliešťov. 
Vedúci uviedol, že kosenie škôl, škôlok a sídlisk je prvoradé. Prítomní o problematike kosenia plôch, 
ktoré nepatria mestu, diskutovali. Vedúci ďalej oznámil, že pracovníci upratujú v okolí smetných nádob 
na sídlisku, kde občania zhromažďujú rôzny odpad. Naposledy to bolo aj na Ul. Hornov. Dodal, že 
občania sa spoliehajú, že VPS-ka to uprace. Ing. Prno súhlasil a navrhol apelovať na občanov, aby si 
určité činnosti, napr. kosenie pri svojich nehnuteľnostiach vykonávali sami. Tiež odpratávanie snehu. 
Nedajú sa robiť všetky činnosti VPS-kou. Kedysi sa takéto činnosti robili v akcii „Z“. Tiež sa stavali 
objekty.  E. Vavrušová, poslankyňa MsZ upozornila, aby bola oslovená firma, ktorá likviduje šatstvo 
v kontajneroch, aby si tieto odpratali. Kontajneri nevyvážajú. Šatstvo sa hromadí. Zástupca primátora 
mesta oznámil, že Ing. Brandoburová firmu často oslovuje. Avšak bez odozvy. Stále ich oslovujeme. 
Kontajneri dáme odstrániť.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 11 hlasmi zobralo na vedomie plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 
 31.03.2019 a plnenie finančného plánu  VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2019.  
 
6. Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Nemšová 
    Predkladala: Mgr. Jarmila Raftlová, prednostka úradu      
 
Mgr. Raftlová, prednostka úradu predložila návrh na udelenie čestného občianstva mesta Nemšová pani 
Eve Kristinovej pri príležitosti jej významného životného jubilea 90 rokov, za jej celoživotný umelecký 
odkaz, láskyplný a úprimný vzťah k Nemšovej, ktorý prezentovala počas celého svojho plodného 
kultúrneho a spoločenského života nielen pri svojich častých návštevách Nemšovej, ale aj po celom 
Slovensku.  Uviedla, že návrh na udelenie čestného občianstva bol na návrh JUDr. Viliama Pagáča, na 
základe toho, že vo februári t. r. sa v mestskom múzeu konala vernisáž fotografií umeleckej tvorby 
zaslúžilej umelkyne Evy Kristinovej. Následne v mesiaci marec bol mestu Nemšová doručený list od 
JUDr. Pagáča, ktorý nielen poďakoval za dôstojný priebeh a zorganizovanie vernisáže, ale zároveň zaslal 
poslancom MsZ podnet na udelenie čestného občianstva ako prejav pocty. Text zaslaného listu tvorí 
prílohu dôvodovej správy. Pre informáciu uviedla, že v r. 1998 bola Eve Kristinovej pri príležitosti jej 
životného jubilea udelená Cena mesta Nemšová. M. Patka za komisiu kultúry, školstva a športu uviedol, 
že návrh bol dňa 07.05.2019 prejednaný na komisii a návrh podporujú. Zástupca primátora mesta 
požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Guga prečítal návrh a následne zástupca 
primátora mesta dal o návrhu hlasovať. Zároveň uviedol, že po dohode s JUDr. Pagáčom, keď sa p. Eva 
Kristinová bude cítiť po zdravotnej stránke dobre, čestné občianstvo jej bude za mesto Nemšová osobne 
odovzdané.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 11 hlasmi schválilo udelenie Čestného občianstva mesta Nemšová  zaslúžilej 
umelkyni Eve Kristinovej, pri príležitosti jej významného životného jubilea 90 rokov, za jej 
celoživotný umelecký odkaz, láskyplný a úprimný vzťah k Nemšovej, ktorý prezentovala počas 
celého svojho plodného kultúrneho a spoločenského života nielen pri svojich častých návštevách 
Nemšovej, ale aj po celom Slovensku. 
 
7. Majetkové záležitosti: 
    7.1 Prenájom  časti pozemkov, C KN p. č. 1898/6, 1898/24, k. ú. Nemšová ....spoločnosť ALEX N s.r.o. 
    7.2 Prenájom pozemkov vlastníkom bytov na Ľuborčianskej ulici v Nemšovej 
    7.3 Prenájom časti pozemkov, E KN p. č. 2508/1, 2508/5,k. ú. Nemšová....Ing. Dana Krajčovičová, Ing.  
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          Jozef Šedivý a manželka  
    7.4 Zámer prenajať  časť pozemku, C KN p. č. 814/1, k. ú. Nemšová ......spoločnosť Joy & Fun, s.r.o.,  
          Trenčín 
    7.5 Zámer prenajať  časť pozemku, C KN p. č. 140/1, k. ú. Ľuborča .....Peter Mutňanský a manželka  
          Zuzana 
    7.6 Zámer prenajať pozemok, C KN parcelu č. 392, katastrálne územie Kľúčové Andrej Vojt 
    7.7 Prenájom časti pozemku, C KN parcely č. 243, katastrálne územie Nemšová....Fehers, s.r.o. 
    7.8 Zámer odpredať časť pozemku, C KN p. č. 1683/1, k. ú. Nemšová, Rutiba, s.r.o., Nová Nemšová  
    7.9 Zámer odpredať C KN p. č. 2516/54, 2516/53 a časť pozemku, C KN p. č. 2516/10, kat. územie  
          Nemšová......Jozef Kiačik  
    7.10 Žiadosť o odkúpenie pozemkov pod garáže v k. ú. Nemšová ..... Pavol Ondrášek, Trenčín 
    7.11 Uzatvorenie nájomných zmlúv so Spoločenstvom bývalých urbárnikov a lesomajiteľov  
            Nemšová, poz. spoločenstvo 
    7.12 Žiadosť Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, poz. spoločenstvo  
            o odstránenie asfaltového povrchu z pozemku v ich vlastníctve 
    7.13 Zrušenie uznesenia č. 209 zo dňa 09. 11.2016, týkajúce sa odkúpenia pozemku 
            spoločnosťou RVSVV, s.r.o. 
    7.14 Poverenie MsÚ Nemšová rokovať s dotknutými vlastníkmi – projekt Cyklotrasa Nemšová,  
            úsek Ľuborča – Trenčianska Závada 
    Predkladala: JUDr. Tatiana Hamarová, odborná referentka odd. finančného a správy ms. majetku 
 
K bodu 7. 1 JUDr. Hamarová predložila prenájom  časti pozemkov, C KN p. č. 1898/6, 1898/24, k. ú. 
Nemšová spoločnosti ALEX N, s r.o.. Ide o prenájom pozemkov v celkovej výmere 500 m2, ktoré 
spoločnosť potrebuje k povoľovaciemu procesu stavebného úradu k výstavbe dvoch bytových domov 
v Nemšovej, Vlárska III. Ide o schválenie samotného prenájmu. Zámer bol schválený 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov na minulom MsZ uznesením č. 38. Od 30.04.2019 bol zámer v súlade so zákonom 
o majetku obcí zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta. Vzhľadom k tomu, že 
nejde o štandardný nájom, napriek schválenému zámeru a prenájmu, chce MsZ schvaľovať konkrétne 
znenie nájomnej zmluvy. Návrh bude pripravený na najbližšie MsZ. Následne sa zmluva schváli. Návrh 
uznesenia bol doplnený, kde je uvedené, že pred podpisom nájomnej zmluvy je potrebné predložiť jej 
úplné znenie na schválenie MsZ. Zástupca primátora mesta k prerokovanému bodu otvoril diskusiu. 
Keďže nikto nič nemal, požiadal o predloženie návrhu. Ing. Guga predložil návrh uznesenia. Zástupca 
primátora mesta dal o návrhu hlasovať. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.  

MsZ v Nemšovej 11 hlasmi schválilo prenájom časti pozemkov, C KN parcely č. 1898/6  zastavané 
plochy a nádvoria  o výmere 2960 m2 (časť pozemku vo výmere  443 m2) a C KN parcely č. 1898/24 
ostatné plochy o výmere 1237 m2 (časť pozemku o výmere 65 m2) zapísaných na liste vlastníctva č. 
1, katastrálne územie Nemšová – podľa  §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... 
ako prípad hodný osobitného zreteľa – spoločnosti ALEX N s.r.o., IČO: 44 525 460, Jaseňová 
1997/15 B, Nemšová za podmienok: nájomná zmluva na dobu neurčitú, nájomné 0,70 €/m2/rok, účel 
nájmu: výsadba a starostlivosť o verejnú zeleň. Pred podpisom nájomnej zmluvy je potrebné 
predložiť jej úplne znenie na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 
 
K bodu 7. 2 JUDr. Hamarová predložila prenájom pozemkov vlastníkov bytov na Ľuborčianskej ulici 
v Nemšovej. Ide o schválenie samotného prenájmu pozemku. Zámer bol schválený 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov na minulom MsZ. Zámer bol v súlade so zákonom o majetku obcí zverejnený na úradnej tabuli 
mesta a na internetovej stránke mesta. Ide o prenájom pozemkov pri ZUŠ-ke, ktorí pozemky využívali ako 
záhrady. Pozemky majú prenajaté na základe uzatvorených zmlúv z r. 2011, kde boli údaje neaktuálne. Po 
dohode so žiadateľmi mesto pristúpilo k výpovedi nájomných zmlúv s tým, že po uplynutí výpovednej 
doby budú uzatvorené nové nájomné zmluvy. Navrhnutá suma za nájom je 0,50 €/m2/rok. Zástupca 
primátora mesta k prerokovanému bodu otvoril diskusiu. Keďže v diskusii nikto nevystúpil, požiadal 
o predloženie návrhu. Ing. Bednáriková predložila návrh uznesenia. Zástupca primátora mesta dal 
o návrhu hlasovať.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi schválilo prenájom časti pozemkov, C KN parcely č. 139/24 záhrady 
o výmere 304 m2 a C KN parcely č. 140/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1277 m2, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín 
podľa  §9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
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prípad hodný osobitného zreteľa a to: časť pozemku vo výmere 24 m2 - Petrovi Mutňanskému 
a manželke Zuzane, bytom Ľuborčianska 1056/50, Nemšová, časť pozemku vo výmere 50 m2 - Mgr. 
Kataríne Hromníkovej, bytom Ľuborčianska 1056/50, Nemšová, časť pozemku vo výmere 23 m2 - 
PaedDr. Anne Ončákovej Mičkovej, bytom 972 14 Tužina 524, časť pozemku vo výmere 100 m2 - 
Mgr. Antonovi Koštialovi a manželke Mgr. Helene, bytom Ľuborčianska 1056/50, Nemšová, za 
podmienok: nájomná zmluva na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, nájomné 0,50 
€/m2/rok. Poslanec M. Patka nehlasoval. 
 
K bodu 7. 3 JUDr. Hamarová predložila prenájom časti pozemkov p. č. 2508/1, 2508/5,k. ú. Nemšová,  
žiadatelia Ing. Dana Krajčovičová a Ing. Jozef Šedivý a manželka. Pozemky sa nachádzajú za športovou 
halou, vedľa cyklotrasy. Časť, ktorú chcú žiadatelia prenajať, susedí s pozemkami v ich vlastníctve. Majú 
záujem o prenájom výmery pozemkov  tak, aby došlo k rovnakej línii s ostatnými záhradami rodinných 
domov pri ceste. Majitelia susedného domu tiež prejavili záujem o prenájom pozemku za svojou záhradou. 
Zámer bol schválený na poslednom MsZ a je zverejnený na úradnej tabuli. Na tomto pozemku sa 
nachádza kanalizačný zberač, kde v nájomnej zmluve bude dohodnuté, že nájomca umožní prístup 
vlastníkovi pozemku ku kanalizačnému zberaču. Zástupca primátora mesta k prerokovanému bodu 
otvoril diskusiu.  Ing. Guga uviedol, že finančná komisia odporúča prenájom schváliť, avšak odporúča 
MsÚ, do budúcna možnosť pre občanov mesta stanoviť inú cenu,  ako občania, ktorí nemajú v meste 
Nemšová trvalý pobyt a neplatia podielové dane. Ing. Prno uviedol, že stavebná komisia prenájom 
odporúča schváliť. Zástupca primátora mesta požiadal o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Guga 
prečítal návrh uznesenia, následne poslanci hlasovali. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 9 hlasmi schválilo prenájom časti pozemkov, E KN parcely č. 2508/1 ostatné 
plochy o výmere 688 m2, E KN parcely č. 2508/5 ostatné plochy o výmere 1676 m2, zapísaných na 
liste vlastníctva č. 2171, katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín vo výlučnom 
vlastníctve mesta Nemšová   (časť o výmere 110 m2)   podľa § 9a ods.9 písm. c ) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa Ing. Dane Krajčovičovej, bytom J. 
Kalinčiaka 477/5, 018 41 Dubnica nad Váhom  a  časti pozemkov, E KN parcely č. 2508/1 ostatné 
plochy o výmere 688 m2,  E KN parcely č. 2508/5 ostatné plochy o výmere 1676 m2, zapísaných na 
liste vlastníctva č. 2171, katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín vo výlučnom 
vlastníctve mesta Nemšová   (časť o výmere 100 m2)  podľa § 9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa Ing. Jozefovi Šedivému a manželke 
Martine, rod. Panákovej, bytom Soblahov 278. Podmienky nájmu: nájomná zmluva na dobu 
neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, nájomné 0,50 €/m2/rok, nájomca umožní prístup 
prenajímateľovi z dôvodu verejnej kanalizácie, po skončení nájmu žiadateľ uvedie pozemok do 
pôvodného stavu. Poslanci Ing. F. Bagin a M. Patka nehlasovali.  
 
K bodu 7. 4 JUDr. Hamarová predložila zámer prenajať časť pozemku, C KN p. č. 814/1, k. ú. Nemšová 
spoločnosť Joy & Fun, s.r.o., Trenčín. V mesiaci február bola doručená na mesto Nemšová žiadosť 
o prenájom o výmere 528 m2. Pozemok má byť využitý ako zeleň pre investičný zámer realizácie 
novostavby polyfunkčného objektu na p. č. 807 a 808. Vlastníkom týchto pozemkov na základe kúpnej 
zmluvy z r. 2018 spoločnosť PACK-BOX, s r. o. Nemšová. Pozemok sa nachádza vedľa budovy 
kultúrneho centra. Zámer sa schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Zástupca primátora mesta 
k prerokovanému bodu otvoril diskusiu.  Mgr. Šupáková sa informovala u predsedu komisie na dôvod, 
prečo komisia neodporúča pozemok prenajať. Ing. Guga odpovedal, že tento pozemok zasahuje veľmi 
blízko ku kultúrnemu centru a mesto tu v budúcnosti plánuje parkoviská. Zástupca primátora mesta 
doplnil, že v prípade, že mesto v budúcnosti bude robiť pre kultúrnym centrom úpravu, túto časť bude 
mesto potrebovať na časť parkoviska. Ing. Prno doplnil, že je vypracovaný projekt, kde sa s týmto 
pozemkom počíta. Mgr. Šupáková poďakovala za uvedenie dôvodu. MUDr. Daňo poznamenal, že firme 
zastavíme akúkoľvek stavebnú aktivitu v tých priestoroch. Pokiaľ by mesto uvažovalo nad tým, že tam má 
byť zeleň, tak je možné, že firma by naštylizovala zeleň tak, aby vyhovovala aj mestu. Uviedol, či tam 
mesto nechá otvorený priestor. Zástupca primátora mesta požiadal o vyjadrenie Ing. Prílesanovú. Ing. 
Prílesanová uviedla, že tam bol plánovaný prepojovací chodník. Je to v dotyku kultúrneho centra. 
Doporučila vrátiť sa k tomu, ak by bol predložený konkrétny zámer. Dodala, že predpokladá, že firma 
v týchto miestach plánuje vybudovať parkovisko. Mgr. Šupáková sa informovala, či projekt vypracoval 
Ing. architekt Dunajovec, ktorý nám robil mestskú zónu. Ing. Prílesanová odpovedala kladne. Prítomní 
poslanci sa informovali na zámer firmy. JUDr. Hamarová uviedla, že nevieme o aký zámer sa jedná. Ing. 
Prílesanová uviedla, že v rámci návrhu na zmenu územného plánu,  práve táto firma dala žiadosť ako 
jedna z mnohých, na zmenu územného plánu. Firma plánuje obchodnú prevádzku a hore byty. Požiadal 
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o zmenu percenta zastavanosti na úkor zelene. Zástupca primátora mesta požiadal o predloženie návrhu 
uznesenia. Ing. Guga prečítal návrh uznesenia, následne poslanci hlasovali. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi neschválilo časť pozemku, C KN parcely č. 814/1  zastavané plochy 
a nádvoria  o výmere 7388 m2 (časť pozemku vo výmere  528 m2) zapísaného na LV č. 1, katastrálne 
územie Nemšová ako dočasne prebytočný majetok mesta Nemšová  zámer prenajať časť pozemku, 
C KN parcely č. 814/1  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 7388 m2 (časť pozemku vo výmere  
528 m2) zapísaného na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová – podľa  §9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa – spoločnosti 
Joy&Fun, s.r.o., IČO: 36352543, Pod Juhom 7666, 91101 Trenčín, Nemšová. Ing. Bagin nehlasoval. 
 
K bodu 7. 5 JUDr. Hamarová predložila zámer prenajať  časť pozemku, C KN p. č. 140/1, k. ú. Ľuborča.  
Peter Mutňanský a manželka Zuzana požiadali pôvodne o odkúpenie pozemku v mesiaci január 2019. 
MsZ v mesiaci február neschválilo odpredaj tohto pozemku, preto požiadal o prenájom. Ako dôvod 
uviedli, že sú vlastníkmi prízemného bytu v bytovke na ul. Ľuborčianska, ku ktorému patrí aj otvorená 
letná terasa. V pôvodnom nákrese požadoval 109 m2 až k budove ZUŠ-ky. Po závere z pracovnej porady 
mal záujem o menšiu plochu 40 m2. Bolo to s ním odsúhlasené. Zástupca primátora mesta uviedol, že 
stavebná komisia taktiež odporučila do prenájmu len časť pozemku. Ing. Guga dodal, že podobne sa 
vyjadrila aj finančná komisia. Zástupca primátora mesta požiadal o predloženie návrhu uznesenia. Ing. 
Bednáriková prečítala návrh uznesenia, následne poslanci hlasovali. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi schválilo časť pozemku, C KN parcely č. 140/1  zastavané plochy 
a nádvoria  o výmere 1277 m2 (časť pozemku vo výmere  40 m2) zapísaného na liste vlastníctva č. 1, 
katastrálne územie Ľuborča ako dočasne prebytočný majetok mesta Nemšová zámer prenajať časť 
pozemku, C KN parcely č. 140/1  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1277 m2 (časť pozemku vo 
výmere  40 m2) zapísaného na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Ľuborča – podľa  §9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný osobitného zreteľa – Petrovi 
Mutňanskému a manželke Zuzane, obaja bytom Ľuborčianska 1056/50, 91441 Nemšová za 
podmienok: nájomná zmluva na dobu neurčitú, nájomné 0,50  €/m2/rok, účel nájmu: rozšírenie 
zázemia k nehnuteľnosti vo vlastníctve nájomcu. Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa: ide o pozemok, ktorý sa nachádza pri bytovom dome na Ľuborčianskej ulici 
1056/50 a je bezprostredne priľahlý k terase, ktorá patrí k bytu vo vlastníctve žiadateľov. Majú 
záujem o prenájom tohto pozemku s možnosťou oplotenia, čo im poskytne zabezpečenie súkromia 
a lepšie využitie nehnuteľnosti v ich vlastníctve. Pozemok nie je pre mesto využiteľný a nie je 
vhodné ho previesť na tretie osoby. Ing. Bagin nehlasoval. 

 
K bodu 7. 6 JUDr. Hamarová predložila zámer prenajať pozemok, C KN parcelu č. 392, katastrálne 
územie Kľúčové Andrej Vojt. Žiadateľ má s mestom uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu z r. 2013, ktorá 
skončí 30.06.2019. Vzhľadom na skutočnosť, že má záujem pokračovať v nájme pozemku, požiadal mesto 
o prenájom tohto pozemku. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že býva v m. č. Kľúčové v tesnej blízkosti 
uvedeného pozemku a pozemok využíva ako výbeh pre jazdeckého koňa spolu s priľahlými parcelami PD 
Vlára Nemšová. Vo svojej žiadosti uviedol, že o pozemok sa stará, udržiava ho v poriadku a čistote. 
V závere žiadosti uviedol, že akceptuje výšku nájmu v zmysle Zásad mesta. V pôvodnej zmluve z r. 2013 
mal nájomné vo výške 1 € za rok, ktoré bolo schválené uznesením. Navrhovaná výška nájomného je 0,10 
€/m2/rok, čo je odôvodnené skutočnosťou, že na pozemok nie je iný prístup len cez pozemky PD Vlára 
Nemšová, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy.  Zástupca primátora mesta k prerokovanému bodu 
otvoril diskusiu.  Ing. Guga uviedol, že finančná komisia doporučuje schváliť prenájom. Pôvodne komisia 
navrhovala vyššie cenu 0,25€/m2/rok. Následne na pracovnej porade poslancov na základe argumentov 
bola dohodnutá nižšia cena. Informoval sa, či bol p. Vojt kontaktovaný zo strany mesta a či so sumou 
súhlasil, keďže cena bola 1 €/rok a teraz je 0,10€/m2/rok. Prednostka úradu oznámila, že v žiadosti 
uviedol, že bude výšku nájmu akceptovať. Keďže nikto v diskusii nevystúpil, zástupca primátora mesta 
požiadal o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Guga prečítal návrh uznesenia, následne poslanci hlasovali. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi schválilo zámer prenajať pozemok, C KN parcelu č. 392  zastavané 
plochy a nádvoria  o výmere 1687 m2  zapísanú na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie 
Kľúčové– podľa  §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako prípad hodný 
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osobitného zreteľa – Andrejovi Vojtovi,  bytom Stromová 3, 91441 Nemšová za podmienok: 
nájomná zmluva na dobu neurčitú, nájomné 0,10 €/m2/rok, účel nájmu: výbeh pre jazdeckého koňa.  
Ing. Bagin nehlasoval. 
 
K bodu 7. 7 JUDr. Hamarová predložila prenájom časti pozemku, C KN parcely č. 243, katastrálne 
územie Nemšová, Fehers, s.r.o.. Spoločnosť požiadala o schválenie rozšírenia súčasného prenájmu o 4,65 
m2 na trhovisku na ul. Janka Palu v Nemšovej. V žiadosti uviedli, že majú v pláne rozšíriť predajňu ako aj 
sklad ovocia a zeleniny spoločne s prestrešením z bočnej strany o 50 cm, na dĺžke 3,2 m a 6,1 m. 
Uvedeným prestrešením nedôjde k zmene charakteru predajného stánku. Rozsah prenájmu je prílohou 
materiálu a bude prílohou aj nájomnej zmluvy. Na dnešnom MsZ je predložený aj zámer, ktorý je 
potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Zámer spoločne s prenájmom je zverejnený na 
úradnej tabuli. Zákon toto nevylučuje a predovšetkým aj z časového dôvodu. Po schválení bude nájomná 
zmluva predložená na stavebný úrad. Zástupca primátora mesta k prerokovanému bodu otvoril diskusiu. 
Mgr. Šupáková sa informovala, či je to na ul. J. Palu už existujúca prevádzka a čo by sa rozširovalo. 
JUDr. Hamarová odpovedala, že posunie prestrešenie o 0,5 m z bočnej strany. Mgr. Šupáková uviedla, 
že to je dobre, že to nebude z pohľadu ulice, pretože ulica je otrasná.  Bc. O. Vavro reagoval, že jedna vec 
je, ako to vyzerá. Veľa nemšovanov je spokojná s touto prevádzkou. Pretože na poslednú chvíľu tam kúpiš 
hoci čo. Ing. Prno uviedol, že stavebná komisia odporučila prenájom schváliť. Ing. Guga dodal, že 
podobne sa vyjadrila aj finančná komisia. Zástupca primátora mesta požiadal o predloženie návrhu 
uznesenia. Ing. Guga prečítal návrh uznesenia, následne poslanci hlasovali. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi schválilo časť pozemku, C KN parcely č. 243 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 468 m2 (časť o výmere 5 m2), zapísanej na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne 
územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín ako dočasne prebytočný majetok mesta Nemšová,  
zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 243 zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2 
(časť o výmere 5 m2), zapísanej na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nemšová, obec 
Nemšová, okres Trenčín podľa  §9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa spoločnosti Fehers, s.r.o., IČO: 47348909 
so sídlom: Janka Palu 52/8, Nemšová za podmienok: nájomná zmluva na dobu neurčitú, nájomné: 
0,17 €/ m2/deň. Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa : Ide o prenájom časti 
pozemku na trhovisku na ulici Janka Palu v Nemšovej, kde má spoločnosť Fehers, s.r.o. svoju 
prevádzku, ktorá poskytuje služby obyvateľom Nemšovej. Žiadateľ má záujem rozšíriť predajňu 
ako aj sklad ovocia a zeleniny spoločne s prestrešením, čo bude slúžiť k skvalitneniu poskytovaných 
služieb. Uvedeným nedôjde k zmene charakteru predajného stánku. Ďalej MsZ Nemšová schválilo 
prenájom časti pozemku, C KN parcely č. 243 zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2 (časť 
o výmere 5 m2), zapísanej na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, 
okres Trenčín podľa  §9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa spoločnosti Fehers, s.r.o., IČO: 47348909 so sídlom: 
Janka Palu 52/8, Nemšová za podmienok: nájomná zmluva na dobu neurčitú, nájomné: 0,17 €/ 
m2/deň. Ing. Bagin nehlasoval.  
 
K bodu 7. 8  JUDr. Hamarová predložila zámer odpredať časti pozemku, C KN p. č. 1683/1, k. ú. 
Nemšová spol. Rutiba, s r. o. Nová Nemšová. Vo februári bola doručená na mesto žiadosť touto 
spoločnosťou o odpredaj časti pozemku. Spoločnosť je výlučným vlastníkom rodinného domu so s. č. 706 
a dvoch pozemkov. V žiadosti uviedli, že rodinný dom plánujú rekonštruovať a zvažujú možnosť postaviť 
na pozemku nový rodinný dom. Časť pozemku, ktorý v minulosti slúžil ako predzáhradka, je vo výlučnom 
vlastníctve mesta. Do rodinného domu je vstup a vjazd možný len cez túto parcelu. Majú problém 
s parkovaním auta, v zime im nahrnú sneh, čo im tiež bránilo vstupu na pozemok. Pozemok by chceli 
využiť na vybudovanie inžinierskych sietí a na zrealizovanie predzáhradky a výsadbu novej okrasnej 
zelene. Majú záujem odkúpiť pozemok v línii susedných predzáhradiek. Výmera nebola doložená. 
Zástupca primátora mesta k prerokovanému bodu otvoril diskusiu. Ing. Prno uviedol, že stavebná 
komisia neodporúča pozemok odpredať tak, ako chcú v tej výmere. Komisia odporúča dať do prenájmu 
časť pozemku tak, ako je pripravený návrh na uznesenie. Ing. Guga predložil návrh na uznesenie 
a následne poslanci hlasovali.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 13 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 11 hlasmi neschválilo odpredaj časti pozemku, C KN parcely č. 1683/1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 966 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová, 
obec Nemšová, okres Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 
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prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva spoločnosti Rutiba s.r.o., Nová Nemšová 
706/10, 91441 Nemšová a odporučilo po prerokovaní s vlastníkom rodinného domu na parcele č. 
1674 v katastrálnom území Nemšová pripraviť prenájom časti pozemku,  C KN parcely č. 1683/1 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 966 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie 
Nemšová.       
 
K bodu 7. 9 JUDr. Hamarová predložila zámer odpredať C KN parcely č. 2516/54, 2516/53 a časť 
pozemku, C KN parcely č. 2516/10, kat. územie Nemšová, Jozef Kiačik, ktorý v mesiaci apríl podal 
žiadosť na mesto Nemšová, kde uviedol, že pozemky žiada odkúpiť na základe výzvy stavebného úradu 
na predloženie dokladov k dodatočnému povoleniu stavby altánku a prístrešku na drevo. Pozemky majú 
výmeru 5 m2 a 1 m2. Tu sa schvaľuje odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku 
obcí do bezpodielového spoluvlastníctva nadobúdateľa. Požiadal aj o odkúpenie priľahlej časti pozemku 
podľa geometrického plánu, ktorý bol doložený  len včera. Ide o 109 m2 parcely, ktorá je vo vlastníctve 
mesta. P. Kiačik a manželka sú bezpodielový vlastníci rodinného domu na ul. Za Soľnou. Pri zameraní 
altánku a prístrešku sa zistilo, že zasahujú do mestského pozemku, preto žiadajú o odkúpenie pozemku 
pod stavbou. Priľahlý pozemok potrebujú na to, aby sa dostali k pozemku, ktorý majú v prenájme od 
SBUL . V prípade, že sa schváli uznesenie tak, ako je navrhnuté, je možné pozemky pod stavbou odpredať 
a zmluvu bude mesto uzatvárať až po schválení samotného prenájmu na najbližšom MsZ. Zástupca 
primátora mesta k prerokovanému bodu otvoril diskusiu. MUDr. Daňo sa informoval na cenu. JUDr. 
Hamarová odpovedala, že sa sumu 50 €/m2.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 14 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 11 hlasmi schválilo pozemok, C KN parcelu č. 2516/53 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere  5 m2, C KN parcelu č. 2516/54 zastavané plochy a nádvoria o výmere  1  m2, 
vytvorené geometrickým plánom č. 45682925-09/2019 z pozemku, CKN parcely č. 2516/10, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová a pozemok, C KN parcelu č. 2516/55  
ostatné plochy o výmere  109 m2, vytvorené geometrickým plánom č. 45682925-31/2019 z pozemku, 
CKN parcely č. 2516/10, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová ako 
prebytočný majetok Mesta Nemšová; odpredaj pozemkov, C KN parcely č. 2516/53 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere  5 m2, C KN parcely č. 2516/54 zastavané plochy a nádvoria o výmere  1  
m2, vytvorené geometrickým plánom č. 45682925-09/2019 z pozemku, CKN parcely č. 2516/10, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm. b ) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí do bezpodielového spoluvlastníctva Jozefovi Kiačikovi a manželke 
Helene, rod. Sedlárovej, bytom Za Soľnou 1078/39, 91441 Nemšová za kúpnu cenu 50  €/m2, čo 
predstavuje celkovú kúpnu cenu 300 €; zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 2516/55  ostatné 
plochy o výmere  109 m2, vytvorenú geometrickým plánom č. 45682925-31/2019 z pozemku, CKN 
parcely č. 2516/10, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová podľa § 9a ods. 8 
písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa do 
bezpodielového spoluvlastníctva Jozefovi Kiačikovi a manželke Helene, rod. Sedlárovej, bytom Za 
Soľnou 1078/39, 91441 Nemšová za kúpnu cenu  50   €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu  5450 
€. Podmienky prevodu: odpredaj C KN parcely č. 2516/53, 2516/54 v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (prevod pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), odpredaj C KN parcely č. 2516/55  v súlade s § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, kupujúci uhradia kúpnu cenu a správny poplatok za návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  pri podpise zmluvy, návrh na vklad bude podaný až 
po zaplatení kúpnej ceny, náklady na geometrický plán hradí kupujúci.   
 
K bodu 7. 10 JUDr. Hamarová predložila žiadosť o odkúpenie pozemkov pod garáž v k. ú. Nemšová 
Pavol Ondrášek, Trenčín. V žiadosti neuviedol správne parcelné čísla. Zrejmé o čo má záujem, bolo len 
z priloženej mapky. Jedná sa celkovo o 13 pozemkov, ktoré majú výmeru 19 prípadne 21 m2. Celková 
výmera má 255 m2. Pozemky sa nachádzajú na ul. Školská pri vystavaných radových garážach. Časť 
pozemkov je zatrávnená a časť zasahuje do mestských komunikácií. V tomto prípade nie je dôvod na 
predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa. V prípade odpredaja by mesto muselo vyhlásiť verejnú 
obchodnú súťaž. Ing. Prno uviedol, že vzhľadom na pomery, stavebná komisia tiež neodporučila odpredaj 
pozemku. Ing. Prílesanová dodala, že je tam verejno - prospešná cesta. Prítomní o problematike 
diskutovali. Zástupca primátora mesta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. 
Guga predložil návrh uznesenia, následne poslanci MsZ hlasovali.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 15 tejto zápisnice. 
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MsZ v Nemšovej 11 hlasmi neschválilo odpredaj pozemkov,  C KN parcely č. 975/68 ostatná plocha 
o výmere 21 m2, C KN parcely č. 975/69 ostatná plocha o výmere 19 m2, C KN parcely č. 975/70 
ostatná plocha o výmere 19 m2, C KN parcely č. 975/71 ostatná plocha o výmere 19 m2, C KN 
parcely     č. 975/72 ostatná plocha o výmere 19 m2, C KN parcely č. 975/73 ostatná plocha o výmere 
19 m2, C KN parcely č. 975/74 ostatná plocha o výmere 19 m2, C KN parcely č. 975/75 ostatná 
plocha o výmere 21 m2 C KN parcely č. 975/76 ostatná plocha o výmere 21 m2,    C KN parcely č. 
975/77 ostatná plocha o výmere 19 m2,  C KN parcely č. 975/78 ostatná plocha o výmere 19 m2, C 
KN parcely č. 975/79 ostatná plocha o výmere 19 m2, C KN parcely č. 975/80 ostatná plocha 
o výmere 21 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, 
okres Trenčín podľa § 9a ods. 8 písm. e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný 
osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Pavlovi Ondráškovi, bytom Rastislavova 2106/29, 
Trenčín.  
 
K bodu 7. 11 JUDr. Hamarová predložila bod: uzatvorenie nájomných zmlúv s SBUL Nemšová. Na 
mesto bol doručený návrh nájomných zmlúv zo strany SBUL Nemšová. Jedná sa o nájomné zmluvy, ktoré 
sú už uzatvorené. Ich platnosť sa končí alebo sa skončila. Pôvodné zmluvy boli schválené MsZ. 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná aj o nové zmluvy, mesto ich predkladá na MsZ. Ide o nájomné zmluvy pre 
cyklotrasu Šidlíkové  - Vlárska Nemšová II. etapa, kde bolo zmenené nájomné z 0,10 €/m2/rok  na 
nájomné 0,40 €/m2/rok bez DPH. Ďalej ide o pozemky z dôvodu rekonštrukcie verejného osvetlenia IBV 
Vlárska. Po pracovnej porade a po konzultácii sa doplnila jedna parcela. Tu sa nájomné nemení, je vo 
výške 1 € . Ďalej ide o nájomnú zmluvu, ktorej účelom je existencia prístupového chodníka ku skladom 
spol. Lidl. Urbárníci zmenu odôvodnili zmenou nájomného aj potrebu uzatvorenia nových nájomných 
zmlúv prijatím uznesenia valného zhromaždenia.  Zástupca primátora mesta k prerokovanému bodu 
otvoril diskusiu. Keďže nikto v diskusii nevystúpil požiadal o predloženie návrhu na uznesenie. Ing. 
Bednáriková prečítala návrh na uznesenie, poslanci MsZ následne o návrhu hlasovali.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 16 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi schválilo uzatvorenie nasledovných nájomných zmlúv medzi 
Spoločenstvom bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo ako 
prenajímateľom a mestom Nemšová ako nájomcom: na pozemok, E KN parcelu č. 1894/11 orná 
pôda o výmere 34 302 m2 (časť o výmere 498 m2) , zapísaná na liste vlastníctva č. 1985, katastrálne 
územie Nemšová, účel: cyklotrasa Šidlíkové – Vlárska Nemšová – II. etapa, nájomné 0, 39832 € 
/m2/rok bez DPH; na pozemky, C KN parcelu č. 1898/111 ostatné plochy o výmere  1287 m2 (časť 
o výmere 23 m2), C KN parcelu č. 1898/88 ostatné plochy o výmere  3854 m2 (časť o výmere 82 m2), 
E KN parcelu č. 1898 ostatné plochy o výmere 3352 m2 (časť o výmere 65 m2) zapísané na liste 
vlastníctva č. 1688,katastrálne územie Nemšová, C KN parcelu č. 1898/90 ostatné plochy o výmere  
2397 m2 (časť o výmere 53 m2), zapísané na liste vlastníctva č. 4064, katastrálne územie Nemšová, 
E KN parcelu č. 1896 trvalé trávne porasty o výmere 2570 m2 (časť o výmere 42 m2),  zapísané na 
liste vlastníctva č. 1985, katastrálne územie Nemšová, účel: verejné osvetlenie IBV Vlárska, 
nájomné: 1 € /ročne bez DPH; na pozemok, C KN parcelu č. 3420/5 ostatné plochy o výmere 163 
m2, zapísanú na liste vlastníctva č. 2793, katastrálne územie Nemšová, účel: prístupový chodník 
k skladom spoločnosti LIDL, nájomné 0, 39832 € /m2/rok bez DPH. S. Husár nehlasoval.  
 
K bodu 7. 12 JUDr. Hamarová predložila žiadosť SBUL Nemšová o odstránenie asfaltového povrchu 
z pozemku p. č. 4707 v ich vlastníctve. Bez vedomia SBUL bola realizovaná asfaltová cesta, ktorá vedie 
ako prístupová cesta k cyklotrase z ul. Šidlíkové. Na základe tohto listu sa konalo osobné stretnutie 
v apríli 2019, kde za účasti predstaviteľov SBUL a predstaviteľov mesta bola táto záležitosť 
vydiskutovaná s tým, že predstavitelia SBUL požadujú odstránenie asfaltovej cesty do konca volebného 
obdobia. Požadujú preloženie pozdĺž pozemku v ich vlastníctve tak, ako to bolo navrhnuté a ako to malo 
byť realizované. Na stretnutí sa prerokovala aj možnosť zámeny pozemkov. Ide o pozemok pri pálenici, 
ktorá je v podielovom spoluvlastníctve členov urbáru. Mestský pozemok rozdeľuje pozemky urbárnikov. 
Ide o veľmi zložitú záležitosť, čo sa týka zámeny pozemkov po právnej stránke. Bolo už prijaté uznesenie, 
ktoré sa nerealizovalo. Z pracovnej porady vzišiel návrh, aby asfaltový povrch bol odstránený v prípade, 
že SBUL  predloží nejaký investičný zámer pri tomto pozemku. Uviedla, že toto konzultovala 
s predsedom SBUL a dohodla, že bude stretnutie,  kde budú predložené ich požiadavky a naše možnosti. 
Z tohto dôvodu je predložené uznesenie v takomto znení. Mgr. Šupáková sa informovala na výmeru 
asfaltu, ktorý má mesto odstrániť. Zástupca primátora mesta uviedol, že v šírke 3m a dĺžka asi 20 m. 
Mgr. Šupáková ďalej uviedla, že sa jej zdá, že sa tu bavia o ničom. Zástupca primátora mesta dodal, že 
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na komisii a tiež na pracovnej porade poslancov vzišiel návrh, aby mesto rokovalo s urbármi, že nie do 
konca volebného obdobia, ale v prípade, že urbárnici pôjdu realizovať nejaký investičný zámer. Až potom 
by sa asfalt odstránil. MUDr. Daňo reagoval, že pokiaľ by asfalt prekážal nejakej aktivite, tak asfalt 
mesto odstráni. Pokiaľ tam SBUL nevyvíja žiadnu aktivitu a nevadí im to, tak nie. Zástupca primátora 
mesta uviedol, že tento asfaltový povrch urbárnikom vadí. Prítomní poslanci sa informovali na dôvod. 
Zástupca primátora mesta oznámil, že urbárnici trvali na odstránení tohto asfaltu v prípade, že mesto 
s nimi uzatvorí zmluvu. V prípade investičného zámeru zo strany urbáru, až potom by sa asfalt preložil. Je 
to škoda. Bola tam kamenistá cesta. Ing. Prno reagoval, že sa jedná o 5 – cm koberec na starej zhutnenej 
ceste. Bola v dosť zlom stave. Zvyšovala sa tam frekvencia cyklistov a korčuliarov, ktorí tam chodili. Je 
pravda, že to nebolo oficiálne, ale vo verejnom záujme to bolo vhodnejšie riešenie takéhoto procesu s tým, 
že ak pôjdu do investičného zámeru, asfalt sa odstráni.  Tak, ako to má byť. Toto bol aj návrh zo stavebnej 
komisie. M. Lacko, občan mesta reagoval, že predsedovi SBUL asfaltový povrch nevadí. Vadí to členovi 
SBUL, ktorý je vo výbore. Robí prieky. Ing. Prno oznámil, že na mesto prišla oficiálna žiadosť a MsZ sa 
týmto musí zaoberať. Uviedol, že rokovali o tom, že keby bola situácia smrteľne nebezpečná, nebola by 
iná cesta, tak mesto je ochotné pristúpiť na rozumný nájom. JUDr. Hamarová uviedla, že zámena je 
komplikovaná, čo sa týka urbáru. Mesto vlastní 1/1 a ponúka 1/1. SBUL má 200 - 300 členov, ktorí majú 
svoje podiely. Zamieňajú pozemky tak, že jednotliví členovia SBUL splnomocnili niekoho, kto za nich 
koná. Nesplnomocnili všetci členovia. Nie 100 %. Splnomocnilo asi 90 -95 %. Jedná sa o 40 členov. 
Zámenou by toto nešlo. Možno dvomi kúpnymi zmluvami. Bola novela zákona o pozemkových 
spoločenstvách, podľa ktorej môže nadobúdať majetok aj spoločenstvo. Nebolo to možné, keď sa o tomto 
naposledy bavili. Mesto im ponúkalo 1/1, ktorú by dostali do podielového spoluvlastníctva. SBUL 
ponúkal mestu svoje podiely, ktoré  majú na základe plných mocí. Mesto by nadobudlo 95 % plus 40 ľudí. 
Mnohí sú mŕtvy. Takí, ktorí nie sú ochotní si vybaviť dedičstvo, na nich pripadá 0,02 m2. Potom sú tí, 
ktorí nechcú dať plnú moc urbáru a museli by sme s nimi rokovať. Boli by sme väčšinový spoluvlastník. 
Dostali by sme niečo, čo sme nazvali paškvil, čo nie je ani urbár, ani... Radila SBUL, aby prededili 
mŕtvych, ktorých majú aj za tých svojich členov. Tým sa dostane do právnej väčšej istoty. Budú nakladať 
s väčším podielom. So živými sa vieme dohodnúť, s mŕtvymi nie. Zástupca primátora mesta ukončil 
diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Guga prečítal návrh 
uznesenia a následne poslanci MsZ hlasovali. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 17 tejto zápisnice. 
 
Z rokovania MsZ odišiel poslanec S. Husár. Počet prítomných poslancov je 10. 
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi zobralo na vedomie berie na vedomie dôvodovú správu, týkajúcu sa 
žiadosti Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, poz. spoločenstvo 
o odstránenie asfaltového povrchu z pozemku v ich vlastníctve.  
 
K bodu 7. 13 JUDr. Hamarová predložila návrh na zrušenie uznesenia č. 209 zo dňa 09.11.2016. 
Uznesením bolo schválené odkúpenie pozemku E KN p. č. 1007/2, ktorá bola vo vlastníctve SPF 
spoločnosťou RVS VV s tým, že tento pozemok nadobudlo mesto Nemšová do vlastníctva na základe 
protokolu z dôvodu, že pozemok slúži ako miestna komunikácia. Mesto previedlo na spoločnosť RVS 1 
m2 z tejto parcely. Pozemok je vo vlastníctve mesta. Zástupca primátora mesta požiadal návrhovú 
komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Bednáriková prečítala návrh uznesenia. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 18 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi zrušilo uznesenie č. 209 zo dňa 09.11.2016, ktorým bolo schválené 
odkúpenie pozemku, E KN parcely č. 1007/2 v Ľuborči spoločnosťou RVSVV, s.r.o., Nemšová od 
Slovenského pozemkového fondu.  

 
K bodu 7. 14 zástupca primátora mesta uviedol, že stavebná komisia a stavebný úrad navrhli, aby 
vedenie mesta Nemšová rokovalo so SBUL  Ľuborča ohľadne cyklotrasy Ľuborča – Trenčianska Závada 
a taktiež s okolitými majiteľmi pozemkov. Oznámiť majiteľom pozemkov nachádzajúcich sa v blízkosti o 
plánovanej cyklotrase. Budú mať lepší prístup k pozemkom. Ing. Guga doporučil stretnutie zvolať na 
mieste. Ing. Prílesanová navrhla zvolať stretnutie do zasadačky v kultúrnom cente alebo na mestskom 
úrade vzhľadom k tomu, že dnes má trasovanie v papierovej podobe.  Ing. Prno uviedol, že v prípade 
schválenia tohto projektu, sa chce osobne zaujímať o to, ako to pôjde. Uvažoval, že načo je na úseku 
v dľžke 1,8 km výhybňa, keď na celom úseku cyklotrasy z Horného Srnia nie je žiadna. Znamená to, že 
tak, ako to bolo povedané na poslednom MsZ, že budú vlastníci pozemkov prítomní počas rokovania, 
bude cyklotrasa v šírke takej, ako cyklotrasa má byť: 1,5 m. Ing. Prílesanová uviedla, že nie sme 
projektantmi cyklotrasy. Ing. Prno reagoval, že ale sme zadávatelia. Ing. Prílesanová uviedla, že musí 
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byť navrhnutá v zmysle normy. Prvý úsek, ktorý má zabezpečovať komunikačný prístup k pozemkom 
v šírke 3,5 m. Prítomní diskutovali o danej cyklotrase. Ing. Guga reagoval, že niektorí ľudia tu majú 
chaty, pozemky. Keď tam bude 1,5 m široká cesta, autami budú chodiť po krajnici. Zničilo by sa to. 
Nejedná sa predsa o celý úsek do Trenčianskej Závady. JUDr. Hamarová uviedla, že sa jedná 
o pozemok, ktorý bol vytvorený po pozemkových úpravách a má slúžiť ako komunikácia. Pozemok bol 
vytvorený a daný do vlastníctva mesta s tým, že vlastníci okolitých pozemkov sa vzdali určitej výmery 
svojich pozemkov v prospech mesta. Preto ten účel prístupovej komunikácie aj pre poľnohospodárske 
účely musí byť zachovaný. Ing. Prno sa informoval v akej dľžke musí byť zachovaný. Ing. Prílesanová 
odpovedala, že cca v dĺžke 1.100 m. JUDr. Hamarová uviedla, že všetky pozemky, ktoré sú vo 
vlastníctve mesta, sú tie pozemky, ktoré slúžia na ten účel. Ing. Prno reagoval, že potom to bude 
normálna cesta. Zástupca primátora mesta uviedol, že cesta má šírku 6 m. Občania musia mať 
zabezpečený prístup na svoje pozemky. Ing. Prno reagoval, že prístup a príjazd je rozdiel. Bc. O. Vavro 
sa informoval u Ing. Prnu na problém s cyklotrasou. Ing. Prno odpovedal, že problém je, že sa 
z cyklotrasy stáva normálna cesta. Zástupca primátora mesta uviedol, že to nebude cesta. Cyklotrasa 
bude označená tabuľami. Mgr. Šupáková uviedla, že o každej cyklotrase, ktorá má nejakú šírku, sa 
môžeme takto báť a nemusíme robiť nič. Je to ďalší krok. Zabezpečíme, aby sa tam žiadne auto nedostalo. 
MUDr. Daňo reagoval, že úsek cyklotrasy v Hornom Srní je braný ako miestna komunikácia. Mgr. 
Šupáková dodala, že úsek v Hornom Srní je od začiatku miestna komunikácia a po skončení projektu to 
plánujú prehodiť na cyklotrasu.  My budeme od začiatku robiť cyklotrasu. Tieto dva projekty  sa nedajú 
ani porovnávať. Je to niečo iné. JUDr. Mojto sa informoval, či bude mesto jednať aj s tými urbárnikmi, 
s majiteľmi. Bolo by dobré im vysvetliť, na základe toho, čo bolo povedané uplynulý týždeň, že sa podá 
ďalší projekt. Uviedol, že je treba si uvedomiť, môže to potvrdiť poslankyňa Mgr. Šupáková, že cez 
europrojekty v rokoch 2020 - 2021 už nebudú také možnosti. Ľudia majú stále takú predstavu, že financie 
z Bruselu stále chodia. Ale nie je to pravda. Treba im povedať, že ak to teraz nevyužijeme, tak možno to 
už potom nikdy nebude. Ďalej uviedol, že či tam cyklotrasa bude, tak, ako už minule spomínal, dynamike 
ľudí sa nevyhneme. Bude stále viac a viac elektro bicyklov. Ľudia tam aj tak budú chodiť. Je to len otázka, 
či budú chodiť po poľnej ceste alebo to bude normálna kultivovaná cesta. Nič viac. Ďalej uviedol, že 
bavili sme sa tu o stavebnom úrade, o odpadkoch a všetkom. Mesto bude musieť pristúpiť k tomu, že už sa 
tu budú musieť robiť poriadky s tými, ktorí tu nedodržujú pravidlá. Či sa to týka psov, či sa to týka 
odpadkov, alebo chodenia do zákazov, parkovania na zelenej ploche. Na ul. Odbojárov vozidlo BMW 
parkuje na tráve. To je nonsens. Urobí to jeden a za chvíľu budú na tráve parkovať 20-ti. Je to pre každého 
nepríjemné, ale bude to musieť týchto ľudí, ktorí nedodržujú pravidlá, zabolieť. Na koniec uviedol ku 
polopodzemným kontajnerom – moloky, že budeme musieť začať vzdelávať ľudí. Čítal v časopise obce 
Horné Srnie v Lipovci. Pri všetkej úcte, p. Brandoburová bude zasa nahnevaná, že ju kritizoval. 
Nekritizoval ju, ale ten vzdelávací systém, ako tam majú oni nastavený, čo sa týka ochrany životného 
prostredia, to sa nedá porovnať.  Je to fantázia ako to majú oni spracované. Musíme do toho zapojiť školy. 
Mesto bude musieť na to vyčleniť nejaké financie a nečakajme, že to behom jedného mesiaca príde. 
Možno keď sa to teraz začne robiť, spolu s brigádami. Možno prvé ovocie bude za dva roky. Už sa 
musíme zobudiť. Zahltíme sa odpadkami. Zástupca primátora mesta reagoval, že osveta ohľadne 
triedenia odpadu občanmi bola zverejnená v Nemšovskom spravodajcovi. JUDr. Mojto reagoval, že 
osveta je slabá. Zástupca primátora mesta pokračoval, že niektorí občania sú uvedomelí a pár 
bezohľadných ľudí robí neporiadok. MUDr. Daňo navrhol ísť od čísla k číslu, fotografovať, poukazovať. 
Ak sa toto nebude robiť, tak to bude zlé. JUDr. Mojto navrhol, že v tejto veci môže pomôcť aj pán farár. 
Aj Francesco povedal, že ochrana životného prostredia je dôležitá. Aj tu je priestor, musí to byť 
z viacerých strán. V. Ančic, občan mesta uviedol, že keď sa rozpráva o životnom prostredí, tak sa 
informoval. Keď sa nadstavovali kabíny TJ Ľuborča, bol na pošte pre písomnosti zo stavebného úradu, 
kde mu oznamovali, že sa bude stavať. Uviedol, že doteraz nevie, kto postavil kompostáreň na baščinách. 
Požiadal o vysvetlenie. Prečo sa nikto nič neopýta ľudí? Tu počul o cyklotrase do Trenčianskej Závady. 
Schváli sa tu čo sa chce, nepotrebujete sa ani ľudí pýtať. Počul, že ani ľudí, ktorí tam majú chaty. Nikto sa 
ich nič neopýtal. Už sú peniaze vybavené aj všetko. Keď mesto niečo chce, treba sa opýtať ľudí. Projekt je 
už schválený, nikto tomu už nezabráni. Ani Pán Boh. Informoval sa, že kto tam má najväčší podiel na 
pozemkoch, keď je taký záujem, aby tadiaľ viedla cyklotrasa? Keď sa to tak rýchlo naháňa. Ďalej sa 
informoval, či to bude taká cyklotrasa, ako je do Horného Srnia. Informoval sa, že kto tadiaľ išiel 
naposledy. Ide sa tam človek zabiť. Ďalej reagoval, že čo je narobené na baščinách. Čo tam narobili 
primátori. V. Ančic ukázal na Ing. Bagina a na zástupcu primátora mesta a spomenul bývalého 
primátora p. Mindára. Zástupca primátora mesta uviedol, že on tam nič nenarobil. V. Ančic reagoval, že 
zástupca primátora dal súhlas firme YF na to, aby tam mohli vyviezť odpad.  Zástupca primátora mesta 
uviedol, že nikomu súhlas nedal. Firma sa vyhovorila. Uviedol, že tam firmu našiel. Dal im to odpratať. V. 
Ančic reagoval, že dal im to odpratať a dali to k ihrisku. To nie je normálne, čo tam porobili. Ďalej 
reagoval, že pri ČOV-ke je toľko navezeného azbestu. Príde možno televízia. Osobne to videl.  F. Bagin 
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o tom vedel. Volal mu. F. Bagin povedal, že to musia vybrať. Za ½ hodiny tam boli tri tatry štrku. Bolo to 
zasypané. Tak to vybrali. Informoval sa, či bola vyplatená firma, ktorá mala recyklovať ten materiál. 
Zaplatilo sa im za recykláciu, keď tam materiál zostal? Teraz zasa idete žiadať ďalšie financie 
z eurofondov, aby ste to mohli spracovať? Toto je podvod. JUDr. Mojto upresnil vyjadrenia p. Ančica. V. 
Ančic si myslí, že firma, ktorá robila rekonštrukciu ČOV –ky, mal v rozpočte aj položku týkajúcu sa 
likvidácie odpadu. Lebo asi mala. Predpokladá aj on, že asi mala. Len odpad nechala tu a peniaze si 
zobrala. V. Ančic sa informoval, kde sú tie peniaze? Zástupca primátora mesta uviedol, že na toto 
odpovedať nevie. JUDr. Mojto uviedol, že sa na to opýtame poslanca MsZ, p. Bagina. V. Ančic dodal, že 
on to musel schvaľovať a podpisovať. Tam už vozia firmy z celého trenčianskeho okresu. Po Súču vozili 
štrk a na baščiny vozili kamene a chodníky. Ďalej uviedol, že sa robila cesta na železnicu. To isté. Všetko 
to tam išlo. Choďte sa tam pozrieť. Kedy ste tam boli naposledy, poslanci?  Tiež sa chcel spýtať baščinára, 
čo tu sedí,  či zaplatil za ten chodník, za to parkovisko, ktorý sa mu tam teraz robí, riadnu cenu? Na toto je 
zvedavý. Zástupca primátora mesta aby sa nešírili dezinformácie uviedol, že všetci dotknutí majitelia 
v okolí chodníka boli oslovení. Boli zavolaní na pracovné stretnutie s firmou. Mali sa vyjadriť, že kto 
chce, ten si priplatí vstup do svojho dvora. Tak isto aj p. Husár si zaplatil. Je to rozdelené červenou čiarou. 
V. Ančic uviedol, že to je v poriadku. Ďalej sa spýtal, že ako je urobené potrubie zo Súče, keď každý deň 
vozia fekálne vozy na čističku. Zástupca primátora mesta odpovedal, že obec Skalka nad Váhom nemá 
ešte urobenú kanalizáciu. Zo Skalky vyvážajú žumpové vody.  V. Ančic sa ďalej informoval, že prečo sa 
z pálenice vozia smeti, výpalky po ul. Borovského? Informoval sa, či sa tam niekto bol pozrieť. Zástupca 
primátora mesta reagoval, že z pálenice má mestský podnik služieb zmluvu s SBUL, že to tam môže 
vyvážať. Na niekoho podnet prišla Inšpekcia zo životného prostredia zo Žiliny. Na základe toho osobne 
požiadal, pretože sme nevedeli ako výpalky likvidovať, požiadal Štátny skúšobný ústav a ministerstvo 
životného prostredia sme žiadali, aby nás usmernili, ako sa výpalky dajú likvidovať. Zo Štátneho 
kontrolného ústavu prišla odpoveď taká, že ten odpad nie je škodlivý, s tým, aby sme si požiadali na ich 
kontrolné oddelenie spôsob, ako výpalky máme likvidovať. Toto sme urobili. Odporučili nám, aby sme 
z toho dali urobiť vzorky a teraz čakáme na to, aké prídu výsledky vzoriek. Určia nám, ako to ďalej 
likvidovať. S týmto majú problém všetky pálenice na okolí.  V. Ančic pokračoval, že nie je proti tomu, ale 
ako to ten chlapec robí. Chodí po hrádzi. Ulica je celá od blata po jeho výjazde. Na svoje náklady to musel 
odhŕňať. Nikto od mesta tam nič nerobil.  Nič za to nedostal. Ani p. Hál, nebohý. Zjednal celú ulicu, aby 
išli zbierať kamene. Veľmi sa tam narobil. Bola tam pekná tráva a čo tam je teraz. Uviedol, aby sa tam 
išiel niekto pozrieť. Uviedol, že zástupca primátora mesta im povolil, že to tam môžu voziť. E. 
Vavrušová reagovala, že im to povolili urbári. V. Ančic pokračoval, že keď to vozili z PD Vlára, ten to 
pekne ukladal, nebol tam žiadny problém. Tento čo chodí, sa k Váhu ani nedostaneme. Keď bude 
cyklotrasa, nevie, kde budú chodiť psíčkari. Chlapec je drzý, smeje sa do očí. Bolo blato, preto išiel po 
hrádzi. Zástupca primátora mesta reagoval, že toto preveríme. V. Ančic povedal, že zástupca primátora 
mesta povolil vyvážať odpad. Zástupca primátora mesta uviedol, že nikomu toto nepovolil. V. Ančic 
dodal, že takto mu to povedali, že to povolil p. Gabriš. A čo s tým teraz? Je tam veľa neporiadku. Príde 
auto s českou ŠPZ, vysype neporiadok a ide preč.  Zástupca primátora mesta reagoval, že je to pozemok 
slovenského pozemkového fondu / ďalej SPF /. Dodal, že je nejaké udanie na SPF. V. Ančic sa 
informoval, prečo nechodí s fekálom po ulici, kde nie sú domy. V Kľúčovom je to otázka času, kedy ten 
plyn buchne. Chodia každý deň od rána od siedmej hodiny. Váha vozidla je veľká. Ani s pluhom tam 
nechceli ísť. Žiadal ho, aby im odhrnul ul. Borovského. Zástupca primátora mesta uviedol, že v prvom 
rade si majú občania zaparkovať svoje autá do dvorov. Potom tam môže ísť traktor odhŕňať. Niekedy je 
problém prejsť po tej ulici. V. Ančic dodal, že neprišli ani posýpať, šmýkalo sa to. M. Patka reagoval, že 
stačí zavolať políciu. Komunikácia po ňom musí zostať čistá. Zástupca primátora mesta uviedol, že 
komunikácia na tejto ulici je určená ako prístupová komunikácia k ČOV-ke. V. Ančic požiadal, aby sa 
ulica Borovského raz odhrnula a posypala. Zástupca primátora mesta poznamenal, že o tomto probléme 
nevedel.  VPS – ka odhŕňa sneh podľa dôležitosti. Začnú pri zdravotnom stredisku, autobusové zastávky 
a následne odhŕňajú ulice. V. Ančic reagoval, že chodia po uliciach a na ich nejdú ani raz. Vedúci VPS –
ky oponoval, že ulicu Borovského odhŕňajú. V. Ančic uviedol, že p. Palička chodí odhŕňať ul. Šidlíkové. 
Prednostka úradu reagovala, že na ul. Šidlíkové býva a určite tam p. Palička nechodí. Zástupca 
primátora mesta reagoval, že nový primátor mesta si toto bude musieť ustrážiť.  Poslanec Bc. O. Vavro 
k problematike na ul. Borovského s vývozom odpadu, tak, ako povedal V. Ančic uviedol, že je to pravda. 
Je to hanba. Osobne spolu s tromi chlapcami na vlastné náklady vyčistili polovicu lesíka na baščinách. 
Keď sa tam trénuje, tak sa tam vždy otočí nejaké auto. Chlapci to vidia. K uskladnenej stavebnej suti 
uviedol, že je nutné to riešiť. Odpad znehodnocuje kvalitu života v Ľuborči. Nikdy si nemyslel, že sa na to 
príde niekto sťažovať.  Preto to ani nespomínal. Vyvinul svoju vlastnú iniciatívu a svojpomocne to 
s chlapcami začali čistiť. Dodal, že bude rád, keď mesto vyvinie aktivitu, aby sa to vyčistilo. Či už ten 
lesík, alebo aby sa začal likvidovať ten odpad. To, čo povedal V. Ančic, že je tam zakopaný azbest. Ak je 
tam zakopaný, tak je to hanba svetového rangu. V. Ančic dodal, že volal p. Baginovi, že tam zasypávajú 
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azbest. Vtedy mu povedal, že o tom vie. Osobne videl tri dovezené kontajneri. Keď sa spýtal, že čo to 
robia, tak ho odkázal na vedúceho.  Bc. O. Vavro apeloval na to, aby ľudia, ktorí to tam nasypali, aby boli 
za to postihnutí. Osobne nevedel, že je tam azbest. Vyzval prítomných, že ak niekto vedel o zakopanom 
azbeste v Nemšovej a nič ste s tým nerobili, nehovorí, že má niekto vinu. Dodal, že sme tu, mali by sa 
urobiť všetky kroky preto, aby sme azbest vypratali. Ten človek, ktorý tam azbest zakopal, nech ho 
vykope a na vlastné  náklady ho dá napr. zrecyklovať. Resp. odviezť a uložiť tak, ako má byť podľa 
zákona. Mgr. Šupáková poznamenala, že najskôr musíme zistiť, či tam naozaj azbest je. S. Ďuriš, občan 
mesta oslovil poslanca MsZ Ing. Bagina, aby povedal, či to je pravda. Ing. Bagin odpovedal, že to nie je 
pravda. Bc. O. Vavro k cyklotrase, ktorú spomenul V. Ančic uviedol, že nebol na všetkých poradách, ale 
nemá pocit, že by sa niekto dohadoval, že niekomu patrí väčšina pozemkov. Pozemky sú tam rozpísané: 
pozemky urbáru, pozemkového fondu, spoločnosti Vagricol a ešte niektorých, o kom nevie, kto to bol. 
Tiež mestské pozemky. 1/24 pozemkov je urbárskych. Mali by sme  podniknúť všetky kroky voči tomu. 
Zvolať stretnutie, aby sa s urbárom dohodlo. Aby ľudia pochopili, že to nie je nič zlé. Počas rokovania 
slovne vstupoval p. Ančic do jednotlivých vystúpení poslancov MsZ. Zástupca primátora mesta p. 
Ančica upozornil, že mu nikto neudelil slovo. Slovo má udelené poslanec MsZ. Požiadal p. Ančica, aby 
nechal poslanca dohovoriť. Takto sa nikde nedostaneme. Bc. O. Vavro pokračoval, že je v spoločnom 
záujme, ak sa tam začne niečo konať, aby sme to tam spravili. V Trenčianskej Závade žijú ľudia bez vody. 
Zdravý rozum by mal zvíťaziť pred tým, aby si tam niekto robil nejaké záujmy, nejaké ego. Alebo niečo, 
z čoho bude mať nejaký profit. Ak tam bude nejaký profit, tak z toho budú profitovať len všetci. Previezť 
sa po peknej prírode na bicykli, či už z Ľuborče alebo kdekoľvek. Druhá vec je, nechať v štichu tých, ktorí 
pripravujú projekty. Na druhej strane, to tiež nie je pekné. Zdá sa to, že sa tu niečo uplietlo medzi 12 
ľuďmi, a že sa ide o tom rokovať bez názoru občana. Dodal, že urobia všetky kroky pre to, aby cyklotrasa 
bola. Zástupca primátora mesta k prerokavnému bodu skončil diskusiu a požiadal návrhovú komisiu 
o predloženie uznesenia. Ing. Bednáriková prečítala návrh a následne poslanci hlasovali.  
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi doporučilo vedeniu mesta Nemšová pokračovať v rokovaní so všetkými 
dotknutými účastníkmi pri výstavbe cyklotrasy na získanie povolení k realizácii projektu 
Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča – Trenčianska Závada. 
 
8. Zámer spoločnosti SWAN, a. s. Bratislava na vybudovanie optickej siete v meste Nemšová   
    Predkladala: Ing. Soňa Prílesanová, vedúca oddelenia výstavby 
 
Ing. Prílesanová predložila zámer spoločnosti SWAN, a.s. Bratislava na vybudovanie optickej siete 
v meste Nemšová. Firma sa obrátila listom na vedenie mesta s tým, že by chcela v priľahlých obciach 
zrealizovať optickú infraštruktúru s tým, že by bola ponúknutá jednotlivým aj rodinným domom, bytovým 
domom možnosť pripojenia na vysokorýchlostný internet. Naviac by bola možnosť služby na TV, pevnú 
linku. V meste Nemšová by mohli byť pripojené kamerové systémy. Prípadne miestny rozhlas. Zástupca 
firmy bol na pracovnom rokovaní poslancov MsZ. Poslancom zámer predložil. Boli zodpovedané otázky. 
Na pracovnom rokovaní sa nedospelo k záveru. Gro sietí firma plánuje realizovať vzduchom, len časť by 
realizovala zemou. Žiadosť prerokovali na komisii výstavby. Členovia nie sú naklonení, aby sa káble 
ťahali vzduchom. Väčšinou sa to robí po podperných bodoch ZSE, prípadne verejného osvetlenia. Jeden 
kábel zabezpečí pripojenie. Komisia odporúča zakopať káble do zeme. Pre firmu je táto možnosť  
finančne náročná. Ing. Prno uviedol, že na komisii výstavby v rámci vizuálneho smogu, neboli na toto 
riešenie nakloní. Nové IBV by mohli byť pripravené chráničky na inštaláciu. Uviedol, že v dnešnej dobe 
je provider-ov toľko, že internet je okamžite dovezený. Na mesto s požiadavkou o optiku zo strany 
občanov sa nikto nedopytoval. Ani o možnosť optického pripojenia. Do budúcna, ak by sa zvýšila 
intenzita dopytov zo strany občanov, je možné následne toto riešiť. Prípadne vyhlásiť súťaž na 
poskytovateľa optiky, pretože toto nie je jediný dodávateľ. V tomto momente sa rozhodli neodporučiť 
tieto vzdušné vedenia v jestvujúcich zástavbách. Ak by sa do realizácie pripravila časť pešej zóny, je 
možné o tom uvažovať.  Vykryli by sa všetky bytovky a hlavná časť. Nebudú mať hneď všetci optiku. 
Túto vec treba riešiť po častiach. Optika je niekde samozrejmosť, niekde zbytočný luxus. Ing. Guga 
oznámil, že finančná komisia odporúča nesúhlasiť. Iba v prípade nových IBV. Položiť káble do zeme. Ako 
hovoril zástupca firmy, ktorý predložil fotografiu z Dubnice nad Váhom. Osobne sa bol pozrieť, naozaj to 
vyzerá tak zle. Keď sa pozrie na ulicu v Nemšovej, je to iné. M. Patka reagoval, že 80 % káblov je 
elektrického vedenia, keďže to nie je optika. Dá sa to riešiť, že hlavný kábel sa bude ťahať vzduchom 
a prípojky sa budú robiť zemou. Ing. Guga dodal, že hlavný kábel pôjde jednou stranou ulice a na druhú 
stranu sa potrebujeme nejako  dostať. Ulicu ťažko podkopávať. Ing. Prno reagoval, že ak bude rozkopaná 
celá cesta, napr., že sa bude na Šidlíkovom robiť rekonštrukcia vody a kanalizácie, tu sa môže pripraviť 
optika. Ale rozkopávať nové cesty, napr. Železničnú, to nebude rozumný nápad. Ing. Prílesanová uviedla, 
že pre firmu je zaujímavé celé mesto, nie jedna ulica. Tak, ako každý iný podnikateľský subjekt. Hľadá 
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cestu najmenšieho odporu. Chce to vzduchom. Keď ako stavbári dávajú vyjadrenie k nejakej sieti, tak sa 
snažia, aby celú šírku chodníka dali do pôvodného stavu, nie vždy je to možné. Uviedla, že by rada 
poskytla občanom, aby sme tu mali túto sieť. Naše deti sú na tom závislé. Mgr. Šupáková reagovala, že si 
myslí, že v Nemšovej máme dobré pripojenie. V Bratislave má optiku a nevidí žiaden rozdiel medzi tým, 
čo má tu a tým, čo má v Bratislave. Celá západná Európa dáva všetko do zeme a my tu teraz schválime 
niečo takéto.  Ing. Prno poznamenal, že sa tomuto nebránime. Do budúcna infraštruktúra, keď sa urobí 
spôsobom, že sa pripraví sieť chráničiek, revízna šachta, tak sa to dá spraviť. Mgr. Šupáková uviedla, že 
keby to dávali od začiatku do zeme, všetci poslanci súhlasia. Zástupca primátora mesta doplnil, že 
mnohí majú internet pustený cez telefón. Pred časom zakopávali linky do zeme. Nevie, či by mali s týmto 
úspech. Ing. Prno reagoval, že telefonické linky sú metalické. M. Patka doplnil, že sú konkurencie 
schopný. Pre nich sú zaujímavé hlavne bytové domy. Jedným káblom majú cca 35 bytov v jednom 
bytovom dome, nie nejaké ulice.  Zástupca primátora mesta uviedol, že ľudia už takúto službu majú 
zabezpečenú. Nevie, či by boli ochotní prejsť k inému. M. Patka uviedol, že je toto lepšie. Ing. 
Prílesanová doplnila, že v extraviláne idú 100 % do zeme. Vzduchom chcú viesť len tam, kde sú 
jestvujúce podporné body.  Aby mali čo najmenšie náklady. Ing. Prno dodal, že budeme robiť pešiu zónu 
a na naše náklady bude prekládka do zeme. Nie je to len tak, je to sklené vlákno. Aby sme si sami 
nezaťažili vlastné stožiare a nenarobili si robotu. JUDr. Mojto sa informoval, či je zo strany občanov 
nejaký dopyt. Ing. Prílesanová odpovedala, že pred časom prišiel dopyt, či tu máme optickú sieť. Na 
koho sa má obrátiť, keď sa chce napojiť. Obec Horné Srnie by predbežne dalo súhlas, len keď do toho 
nejdeme my, tak ani obec Horné Srnie.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 19 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi neschválilo zámer spoločnosti SWAN, a.s . Bratislava na vybudovanie 
optickej siete v Meste Nemšová.  
 
9. Schválenie zápisu do Kronika mesta Nemšová za rok 2017 
    Predkladal: Milan Patka, poslanec MsZ a predseda komisie kultúry, školstva a športu 
 
M. Patka predložil zápis do kroniky mesta Nemšová za rok 2017, ktorý spracovala Mgr. Miroslava 
Bachratá, kronikárka mesta. Kronika bola zaslaná elektronicky každému členovi komisie, kroniku mohli 
pripomienkovať. Prečítal dôvodovú správu z pracovného materiálu. Komisia kultúry, školstva a športu 
odporúča zápis do kroniky za rok 2017 schváliť. Zástupca primátora mesta otvoril diskusiu k bodu. Ing. 
Bednáriková reagovala, že poslanci kroniku nedostali. Ako môžu hlasovať, keď kroniku nevideli. Ing. 
Prno odpovedal, že presne tak isto, ako keď komisia odporučí akúkoľvek inú aktivitu. MUDr. Daňo 
reagoval, že zápis do kroniky mal dostať každý poslanec. Pamätáme si po iné roky, aké lapsusy tam boli. 
Uviedol, že by bol rád, keby sa ku kronike mohol aj on vyjadriť a isto aj kolegovia. Zástupca primátora 
mesta požiadal spracovateľku návrhu zápisu o vysvetlenie. Mgr. Bachratá uviedla, že kronika bola 
spracovaná už pred pracovným rokovaním. Nerozumie, prečo sa k poslancom nedostala na pracovnom 
stretnutí minulý týždeň. Napriek tomu, kroniku čítali traja poslanci. Kronika prešla aj odbornou 
gramatickou úpravou, za ktorú riadne zaplatila. Chápe, že poslanci si zápis do kroniky chcú najskôr 
prečítať. Ing. Bednáriková uviedla, že je to škoda. Zápis do kroniky sa schváli o mesiac. Bc. O. Vavro 
uviedol, že kroniku dostal elektronicky, prečítal si ju. Napísal k tomu,  že je to perfektné.  Možno tam 
chýbali dve veci. Navrhol, že poslancom prepošle kroniku elektronicky. Aby sa na to nezabudlo. Ing. 
Prno navrhol, aby kroniku poslala p. Brandoburová oficiálne. Po diskusii ku zápisu kroniky Ing. 
Bednáriková navrhla tento bod stiahnuť z programu rokovania a zápis do kroniky prerokovať na MsZ 
v mesiaci jún.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 20 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi stiahli bod: Schválenie zápisu do Kronika mesta Nemšová za rok 2017 
z programu rokovania.  
 
10. Diskusia 
 
Prednostka úradu informovala, že Rozhodnutím predsedu Národnej Rady SR bol stanovený deň konania 
volieb do orgánov samosprávy obcí na sobotu dňa 21.09.2019. V Nemšovej sa bude voliť primátor mesta 
a poslanec MsZ. Uviedla na správnu mieru termín podania kandidátnych listín, ktorý je do 23.07.2019 
a nie do 07.08.2019 ako to bolo prezentované na niektorých sociálnych sieťach. Uviedla, že už mnohí 
vedia, že voľby boli vyhlásené. Ing. Bednáriková uviedla, že jej v materiáloch chýbajú zápisnice 
z komisií. Bolo päť komisií a má dve zápisnice. Požiadala, aby zápisnice bývali v materiáloch. Ďalej 
k chodníku v Ľuborči uviedla, že p. Zacko si urobil z chodníka parkovisko. Zástupca primátora mesta 
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reagoval, že včera dal pokyn k napísaniu listu pre p. Zacka. V liste je uvedené, že v prípade, že 
neuposlúchne výzvu, tak zavoláme políciu. Policajtom už toto viackrát hovoril. Ing. Prno doplnil, že 
takýto problém mala spoločnosť Vetropack na pozemku spoločnosti. Mestských policajtov nemáme, 
štátny policajti nemajú právo zasahovať na súkromnom pozemku, pokiaľ sa nejedná o trestnú činnosť. 
Papuču mu dať nemôžu. Odviezť ho nemôžu. Zástupca primátora mesta uviedol, že pokiaľ porušuje 
vyhlášku, pokutu môžu udeliť. Ing. Guga reagoval, že na chodníku musí zostať 1,5 m pre chodcov. 
Prítomní o problematike diskutovali. Ing. Prílesanová dodala, že na ul. Železničná sú fľaky na krásnej 
dlažbe. Človek potom nemá chuť nič robiť. Prítomní navrhli vodičov pokutovať. Ing. Bednáriková sa 
informovala o otvorení novej triedy prvákov na cirkevnej škole. Mala informácie, že je malý záujem. 
Prítomní diskutovali o tom, že na štátnej škole budú tri triedy a bude potreba riešiť do budúcna priestory. 
Zástupca primátora mesta uviedol, že riaditeľ cirkevnej školy sa pokúša otvoriť strednú školu. Bc. O. 
Vavro uviedol, že sme v 21. storočí a na zasadnutia vždy obdrží množstvo papierov.  Informoval sa, či to 
nedokážeme zasielať elektronickou formou. Bolo by to určite jednoduchšie, ako keď to musí niekto tlačiť. 
Minie sa toner, míňa sa papier. Všetci sme plní ekológie. Aby sme mi boli prví. Ukážeme im, ako sa to dá 
aj inak . Nejakým smerom nasmerovať občanov. Chcel robiť týmto spôsobom osvetu medzi občanmi. 
Prítomní poslanci s návrhom súhlasili, avšak materiáli v papierovej podobe im vyhovujú. Je to 
pohodlnejšie. Zástupca primátora mesta uviedol, že v tom prípade by sa musela upraviť rokovacia 
miestnosť a upraviť rozvody k pripojeniu. Bc. O. Vavro dodal, že celé sa to zrýchli, ľuďom sa odbremení 
robota. Jedna vec je z pohľadu environmentu a druhá vec človek, ktorý to pripravuje, môže robiť nejaké 
užitočné činnosti. Materiál sa za 1 minútu len odošle. Je to zníženie nákladov,  lepší prístup k spoločnosti,  
zlepšenie procesu a zníženie fondu ľudí, ktorí to pripravujú. Dodal, že by bol rád, keby sme začali nad tým 
rozmýšľať a na budúcom stretnutí by boli nejaké návrhy, ako by to poslanci videli. Mgr. Šupáková  
navrhla riešenie poslancom Bc. O. Vavrom riešiť individuálne. Poslankyňa E. Vavrušová uviedla 
k životnému prostrediu, že je potrebné rokovať s SBUL Kľúčové. Vznikajú tam skládky, vozia tam 
konáre. Povolenie údajne dal SBUL Kľúčové. Pána, čo to vyvážal, už nezastihla. Je potrebné osloviť 
SBUL Kľúčové zo strany mesta Nemšová – životné prostredie, či má na to súhlas. Osobne pôjde a skládku 
nafotí. Mesto má zriadený zberný dvor, odpad majú kde vyviezť. Neakceptujú to. Sami robia neporiadok. 
Dodala, že ju zaujíma, či je pravda, že vývoz povoľuje SBUL Kľúčové. Urbárnici si svojvoľne toto 
nemôžu dovoliť. Zástupca primátora mesta poznamenal, že toto robia občania svojvoľne. V diskusii 
vystúpil JUDr. Mojto z dôvodu, že nedostal odpoveď, čo sa stane s kopou odpadu z rekonštrukcie ČOV-
ky  v Ľuborči. Oslovil poslanca Ing. Bagina s tým, že bol podozrivo ticho, čo sa mu nepozdáva. Keďže 
poslanec Ing. Bagin povedal, že tam azbest uskladnený nie je, JUDr. Mojto sa spýtal, kde ten azbest je. 
Ing. Bagin reagoval, že tam nikdy nebol uskladnený azbest. V. Ančic reagoval, že aké bolo opláštenie 
budovy ČOV-ky. Ing. Bagin odpovedal, že nevie, toto hodnotili znalci. Nebude tvrdiť niečo, čo nevie 
podložiť. Firma dala doklad, že je to zlikvidované. Dodal, aby to napadli. JUDr. Mojto reagoval, že ako 
napadnite to. Uviedol, že príde do Ľuborče a občania sa ho pýtajú, čo sme s tou kopou urobili. Pýtajú sa 
jeho. A poslanec je tu ticho. Čo s tou kopou? Ing. Bagin uviedol, že tú kopu tam navozili ľudia. JUDr. 
Mojto reagoval, že kopu odfotí a prinesie na budúce MsZ. MUDr. Daňo reagoval, že v projekte sa určite 
pamätalo na uskladnenie odpadu. Ing. Bagin uviedol, že v projekte to bolo. Je tam uskladneného veľa 
materiálu. Nevieme od koho. V. Ančic reagoval, že Ing. Bagin mu povedal, že ten azbest pôjde spáliť do 
Horného Srnia do pece. Ing. Bagin reagoval, že nič také nepovedal. Uviedol, že p. Ančic chcel asfaltovať 
chalupu okolo seba. V. Ančic uviedol, že to nepotreboval. Urobil si zle, pretože mu to tak urobili, že 
susedovi to do pivnice zaniesli. Dodal, že sa o tom rozprávali. Požiadal ho, aby neklamal. Poznamenal, že 
opláštenie ČOV-ky je ešte stále vidieť zo strany od zberného dvora. Zostal tam zbytok. JUDr. Mojto 
oznámil, že  bol v sobotu na zbernom dvore. Všimol si, že tam chodia ľudia, ktorí vyvážajú veľa odpadu a 
nie sú občania Nemšovej. Je to problém. Myslí si, že bude treba s tým niečo robiť. Ak to tak necháme, 
cudzí ľudia si na toto zvyknú. Rozšíri sa to. Ľudia povedia, že to tam nikto nekontroluje. Dodal, že 
povedal to preto, lebo ľudia vidia, že je tam smetisko, tak príde a odpad tam vyloží. MUDr. Daňo 
reagoval, že občan musí predložiť občiansky preukaz, ktorým preukáže, že je občan Nemšovej. V. Ančic 
oznámil, že ŠPZ – ka vozidla je česká a prívesného vozíka je ŠPZ-ka Malaciek. Zástupca primátora 
mesta uviedol, že osobne pracovníkom zberného dvora dohováral aj ich na toto upozorňoval. Dodal, že 
niekto si objedná prerobenie bytového jadra napr. z tých Malaciek. Majiteľ, ktorému to prerábajú, ten tam 
dovezie odpad, občan Nemšovej. Ale na inom aute. M. Patka reagoval, že ŠPZ-ka vozidla alebo 
prívesného vozíka nezaručuje, že nie je občan Nemšovej. Jedine v prípade, že tam vidíme niekoho 
cudzieho. V. Ančic uviedol, že večer vidia voziť odpad na nákladných autách. Vozia stále. Nabaľuje sa to. 
Odpadu pribúda. Bolo tam smetisko. Dali to odhrnúť spolu s p. Hálom za svoje peniaze. Jediné, čo dostali 
bolo od p. Mindára, bývalého primátora, trávové semeno. Prítomní o tejto problematike diskutovali. 
Zástupca primátora mesta oznámil poslancom MsZ, že bolo podanie na okresný úrad kvôli tejto 
skládke. Teraz to rieši životné prostredie. Nevieme, komu odpad nariadia zlikvidovať. Odpad je uložený 
na pozemku patriacemu SPF. Bc. O. Vavro sa informoval, či tam nemáme osadenú kameru. M. Patka 
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reagoval, že pokiaľ to nie je náš pozemok, kameru tam osadiť nemôžeme. Zástupca primátora mesta 
ďalej oznámil, že mesto podalo žiadosť na kamerový systém. Výsledok zatiaľ nevieme. V projekte je 
zahrnutá aj ul. Borovského a tiež ul. Gorkého. Každé auto, ktoré pôjde do ulice, bude snímané. Takéto 
opatrenie chceme spraviť. V. Ančic poďakoval za ul. Borovského. Bc. O. Vavro sa ďalej informoval, či 
dokáže mesto zistiť, kto tam neporiadok doviezol a z čoho je. V. Ančic odpovedal, že on vie.  Je to odpad 
z rekonštrukcie ČOV-ky. Kamene a plechy. Ďalej odpad z druhej strany je odpad, čo sa robili chodníky. 
Zástupca primátora mesta reagoval, že tehly predsa z chodníka nemôžu byť. V. Ančic odpovedal, že tie 
doviezla firma YF. Vozili to tam večer. V. Ančic a zástupca primátora diskutovali o tom, kde firma robila 
a prečo niekoho na to neupozornil. Stoplo by sa to. Zástupca primátora mesta dodal, že mu raz zavolal 
bývalý primátor p. Mindár, že tam doviezli fúru hliny. Uviedol, že tam okamžite išiel a zakázal im to. 
Nikomu nepovolil, aby tam niečo vozili. V. Ančic doplnil, že sa rozprával s bratom konateľa a ten 
povedal, že im to dovolil zástupca primátora mesta. Na druhý deň prišlo veľké auto s bagrom. Zobrali 
všetko a prisypali to vedľa ihriska, smerom na zberný dvor. Tiež firma Dalioil robila úpravu okolia 
čerpacej stanice. Povedali mu, že si to všetko zoberú. Zobrali jedno auto a desať ich tam zostalo. Takto sa 
to robí. Bc. O. Vavro dodal, že najväčšia kopa bude od firmy Strabag. Je potrebné osloviť túto firmu. 
Mgr. Šupáková uviedla, že nemáme žiadne dôkazy, že to bola firma Strabag. Dodala, že keď niekto niečo 
takéto vidí, musí to zaznamenať. M. Patka reagoval, že sú to dokázateľné veci, ktoré boli zabudované do 
budovy ČOV. Je to preukázateľné. Mgr. Šupáková pokračovala, že firma povie, že mala na toto 
subdodávateľa a za to nezodpovedá. Prítomní o problematike diskutovali. Bc. O. Vavro navrhol, aby sa tu 
prijala konkrétna úloha, čo sa s tým spraví. MUDr. Daňo poznamenal, že životné prostredie toto rieši. 
Možno povedia, aby si to na ich pozemku dali do poriadku. Zástupca primátora mesta navrhol možnosť 
osloviť firmu, aby odpad podrvila a mesto by to malo ako podsypový materiál. Alebo odpredať ako 
surovinu. Avšak by s tým boli náklady. MUDr. Daňo reagoval, že pokiaľ nevieme, akú povinnosť máme 
k tomu odpadu, navrhol počkať na výstup zo životného prostredia a potom zaujmeme stanovisko. 
Zástupca primátora mesta uviedol, že si nie je vedomý, že by mesto povolilo odpad voziť. M. Patka 
poznamenal, že stačí podať podnet na príslušný orgán polície ako nelegálnu skládku a oni to budú riešiť. 
Zástupca primátora mesta uviedol, že to rieši Okresný úrad Trenčín. Bc. O. Vavro sa informoval, že čo 
s tým azbestom? Ideme zistiť, či tam je? Keďže je také podozrenie od občana. Ing. Bagin súhlasil. Mgr. 
Šupáková uviedla, že to je najmenej, že to preveríme. MUDr. Daňo navrhol osloviť realizátora stavby, 
ktorý demontoval starú technológiu, či tam azbest vôbec bol. Ak tam bol, nech zdokumentujú, kde azbest 
skončil. Ak je to zabezpečené v zmysle zákona o odpadoch, čo potom. V. Ančic uviedol, že stačí sa 
pozrieť na miesto, kde je zberný dvor. Je tam opláštenie. Mgr. Šupáková sa informovala, či je drahé 
takéto zistenie, či na reálnom mieste sa nachádza azbest. Ing. Savková uviedla, že sa jedná o cudzí 
pozemok. Životné prostredie oslovilo pozemkový fond. Mgr. Šupáková oznámila, že pozemkový fond 
vlastní štát. Ing. Prno navrhol, aby sa oslovila firma, ktorá to zdokladuje. Ak budú mať doklady, potom je 
to v poriadku. V opačnom prípade požiadame majiteľa pozemku, aby umožnil vstup na pozemok za 
účelom sondy. Následne sondu zaplatiť. Inú možnosť asi nemáme.  Ak chceme byť korektní. M. Patka 
navrhol oznámiť toto polícii. Keďže nikto v diskusii nevystúpil, zástupca primátora mesta diskusiu 
ukončil. 
 
11.  Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, zástupca primátora 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 16.05.2019 
-    hlasovanie poslancov MsZ Nemšová konaného dňa 16.05.2019 
-    uznesenia z 8. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 16.05.2019. 
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