Zápisnica
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v N e m š o v e j, konaného dňa
24. novembra 2010 o 17.0 0 hodine vo veľkej sále Kultúrneho centra Nemšová

Prítomní

: Primátor mesta Ján M i n d á r
Poslanci Mestského zastupiteľstva :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MUDr. Peter Daňo
Anton Krchňávek
Ing. František Bagin
Agnesa Vašíčková
Ing. Dušan Duvač
Pavel Chmelina
Ján Gabriš
Stanislav Husár
Marta Bobošíková
Eva Vavrušová
Marianna Hladká
Jozef Kuruc

Pavel Králik, prednosta úradu
Ing. Nadežda Papierniková, kontrolórka

Prizvaní

:

Ing. Jarmila Savková, vedúca FO
Mgr. Beáta Belková, vedúca správneho odd.
Katarína Strečanská, ekonómka VPS
Mgr. Ladislav Palička, vedúci VPS

Ospravedlnená

:

Mgr. Mária Haljaková, poslankyňa MsZ

Občania

:

3

26. zasadnutie MsZ otvoril a viedol primátor Ján Mindár. Privítal prítomných
poslancov, kontrolórku mesta a pracovníkov mesta. Dnešné rokovanie, ktoré je zároveň
posledným vo volebnom období 2006-2010, bolo zvolané písomnou pozvánkou i s návrhom
programu rokovania.
Konštatoval, že z 13
uznášaniaschopné.

poslancov je prítomných 12, t.j. 92 %, takže rokovanie je

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci Eva Vavrušová a Jozef
Kuruc.

Písaním zápisnice poveril Jarmilu Lamačkovú, za skrutátorku určil Bc. Evu
Poláčkovú, pracovníčky úradu.

Predložil návrh programu dnešného riadneho rokovania nasledovne :
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Voľba hlavného kontrolóra mesta
5. Návrh VZN č. 20/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Nemšová
č. 7/2008 o miestnych daniach
6. Návrh VZN č. 21/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.8/2008 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Nemšová
7. Návrh VZN mesta Nemšová č. 22/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta
Nemšová č. 18/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom zariadenia na území mesta Nemšová
8. Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2010 – RO č. 1
9. Návrh programového rozpočtu a finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová
na roky 2011-2013
10. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2010 – RO č. 2
11. Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2011-2013
12. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Nemšová k programovému rozpočtu
mesta na roky 2011-2013
13. Majetkové a finančné záležitosti
14. Rozprava
15. Záver
S programom bol celý aktív MsZ, ako i verejnosť v dostatočnom časovom predstihu
oboznámení v oznamovacích prostriedkoch a poslanci i v zaslaných pozvánkach.
- Agnesa Vašíčková – odporučila do programu zaradiť bod – Informácia o zápise zo
zasadnutia dozornej rady Mestskej pálenice Nemšová zo dňa 18.11.2011
- primátor - podporil predložený návrh na doplnenie programu rokovania
- privítal riaditeľa Spojenej katolíckej školy Ing. Miloša Čižmárika a dal do pozornosti
jeho otvorený list týkajúci sa návrhu VZN č. 22/2010 o výške dotácií pre školské
zariadenia pôsobiace na území mesta Nemšová, ktorý poslanci obdržali v ďalších
pracovných materiáloch pred rokovaním. Zároveň vyslovil poďakovanie riaditeľovi
školy za ústretovosť pri poskytnutí priestorov pre MŠ a ZŠ počas rekonštrukcie
zariadení a za dobrú vzájomnú spoluprácu.
Predložený program rozšírený o bod mestskej pálenice bol jednohlasne schválený.

2. Voľba návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci : Agnesa Vašíčková, Ing.
Dušan Duvač a Marta Bobošíková, poslanci MsZ.
Do pracovného predsedníctva bol navrhnutí a schválení zástupca primátora Ing.
František Bagin, prednosta úradu Pavel Králik a poslanci, ktorí sú zároveň predsedovia MsV
a to : Ján Gabriš, Eva Vavrušová a Jozef Kuruc.

3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení č. 44,43, 41, 40, 38, 36/2010, č. 33,31,27, 26, 24/2009,
ďalej č. 21,17 a 15 z roku 2008 vykonala kontrolórka mesta Ing. Nadežda Papierniková.
Konštatovala, že uznesenia sa priebežne plnia a podrobná správa ku kontrole i s ďalšími
pracovnými materiálmi sú prílohou zápisnice č. 1.
- Stanislav Husár – informoval sa dokedy bude odstránená suť po zbúranej budove
železníc na Ul. Slovenskej armády
- Pavel Králik – odpovedal, že z dôvodu daždivého počasia boli práce prerušené, ale
v najbližších dňoch bude materiál pracovníkmi železníc odvezený a zbúranisko
upravené.
Ku kontrole plnenia uznesení bolo prijaté uznesenie č. 44 A/1,2,3.
4. Voľba hlavného kontrolóra mesta Nemšová

Prednosta úradu Pavel Králik informoval o zápisnici z otvárania obálok na výberové
konanie pre vymenovanie hlavného kontrolóra mesta, ktorému končí volebné obdobie dňom
31.12.2010. Komisia na preverenie splnenia podmienok uchádzačov na funkciu hlavného
kontrolóra uznesením MsZ Nemšová č. 43 F/1 pracovala v zložení Ing. Dušan Duvač,
Marianna Hladká, Mgr. Beáta Belková a prednosta úradu Pavel Králik. Ďalej dal do
pozornosti poslancov kvalifikačné požiadavky a požadované doklady, ktoré bolo potrebné
doložiť k prihláške do výberového konania. Zápisnica z otvárania obálok je súčasťou
zápisnice ako príloha č. 2.
- primátor – požiadal poslancov o predloženie návrhu na spôsob hlasovania, teda či
aklamačne , resp. tajné hlasovanie. Z 11 prítomných poslancov tajné hlasovanie
podporilo 8
- Ing. Nadežda Papierniková – bola primátorom mesta vyzvaná k osobnej prezentácii.
V príhovore predniesla svoj životopis, že má ukončené vysokoškolské vzdelanie
požadovaného smeru, doterajšie pracovné skúsenosti, členstvo v asociácii hlavných
kontrolórov a pravidelné účasti na seminároch a školeniach
- primátor – požiadal členky volebnej komisie v zložení : Mgr. Beáta Belková. Ing.
Soňa Prílesanová a Katarína Strečanská, aby odovzdali poslancom pripravený
hlasovací lístok s menami : 1. Ing. Nadežda Papierniková a č. 2. JUDr. Miroslav
Svorník. Tento upravia a odovzdajú členkám komisie. Po sčítaní hlasov Ing. Soňa
Prílesanová prečítala, že tajného hlasovania sa zúčastnilo 11 poslancov takto:
1. Ing. Nadežda Papierniková - získala 11 hlasov
2. Ing. Miroslav Svorník
- nezískal žiaden hlas
- primátor – zablahoželal kontrolórke k opätovnému zvoleniu do funkcie hlavnej
kontrolórky mesta Nemšová

-

Ing. Papierniková – vyslovila poďakovanie za prejavenú dôveru a požiadala
poslancov, aby jej bol i naďalej schválený súhlas s výkonom inej zárobkovej činnosti.
K voľbe hlavného kontrolóra mesta Nemšová bolo prijaté uznesenie č. 45 A/4, B/1
a C/1.

5. Návrh VZN č. 20/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Nemšová o miestnych
daniach
Pracovný materiál poslanci obdržali písomne a je prílohou č. 3. V krátkosti tento
uviedla Ing. Jarmila Savková, vedúca FO a správy ms. majetku a bolo k nemu prijaté
uznesenie č. 45 A/5 a B/1.
6. Návrh VZN mesta Nemšová č. 21/2010, ktorým sa mená a dopĺňa VZN č. 8/2008
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Nemšová
Pracovný materiál k prejednávanému bodu poslanci obdržali v písomnej forme a je
súčasťou zápisnice ako príloha č. 4. Materiál uviedla vedúca FO a správy ms. majetku.
K návrhu nariadenia bolo prijaté uznesenie č. 45 A/6 a B/2.
7. Návrh VZN mesta Nemšová č. 22/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Nemšová č. 18/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa
MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom zariadenia na území mesta Nemšová
Návrh všeobecne záväzného nariadenia poslanci obdržali písomne a je prílohou
zápisnice č. 5. S návrhom v krátkosti oboznámila prítomných Ing. Jarmila Savková.
-Agnesa Vašíčková – návrh bol dôsledne prerokovaný vo finančnej komisii a na pracovnej
porade poslancov. Na podnet listu riaditeľa Spojenej katolíckej školy mesto preverovalo
skutočnosti na zodpovedných inštitúciách s tým, že príspevok je skutočne len pre žiakov
s trvalým pobytom v Nemšovej. Možno by stálo za zváženie návrh ešte raz preveriť
a opätovne predložiť na rokovanie
-Ing. Jarmila Savková – uviedla, že výška dotácie je určená v zmysle platného zákona. Zatiaľ
nemá žiadnu vedomosť o pripravovanom návrhu legislatívnej zmeny
-Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka – poznamenala, že dnes telefonicky stav
konzultovala s viacerými odborníkmi z tejto oblasti, ale i na ministerstve školstva, kde
zodpovedná pracovníčka uviedla, že zatiaľ nemá informácie, kedy v zákone dôjde
k legislatívnym zmenám, a teda treba postupovať podľa platného zákona
- Ing. Miloš Čižmárik, riaditeľ SKŠ Nemšová – svoje stanovisko k návrhu nariadenia mesta
vyjadril v otvorenom liste, ktorý je súčasťou zápisnice ako príloha č. 6. Poznamenal, že
navrhovaný príspevok nezahŕňa ani mzdové náklady učiteľov záujmových útvarov. Požiadal
o znovu prehodnotenie predloženého materiálu s tým, že jeho cieľom je vedenie katolíckej
školy tak, aby bola v prospech všetkých občanov. Taktiež vyzdvihol doteraz dobrú spoluprácu
s mestom
- primátor – poznamenal, že určitým spôsobom chápe znepokojenie nad úpravou financovania
školských zariadení a možno treba návrh ešte raz prehodnotiť. Dotkol sa príkladnej
starostlivosti vedenia o budovu školy
-Ing. Jarmila Savková – uviedla, že ju tiež neteší takáto zmena, ale zákon treba rešpektovať
a mesto musí podľa neho postupovať. V uplynulom roku mesto nepristúpilo k podobnému
opatreniu. Ďalej odporučila na krúžkovú činnosť v plnej miere využívať vzdelávacie preukazy
tak, ako je to i v prípade štátnej základnej školy

- Pavel Chmelina – hovoril za zriaďovateľa Centra voľného času NTS Nemšová
a poznamenal, že v tomto centre zatiaľ učitelia nepoberajú žiadnu odmenu. Informoval
o ďalších možnostiach získania finančných príspevkov. Poznamenal, že žiaľ dnes platí také
usmernenie, že každá obec dostane príspevok, či má, alebo nemá krúžky
- Agnesa Vašíčková – odporučila v programe 6 nešpecifikovať stredisko záujmovej
činnosti pri Spojenej katolíckej školy a Centrume voľného času NTS Nemšová
- Ing. Miloš Čižmárik – opätovne požiadal pre ich školské zriadenia poskytnúť dotáciu podľa
normatívu aspoň vo výške 45. tis. €
- Ing. Nadežda Papierniková – reagovala, že normatívy o ktorých hovorí pán riaditeľ boli
platné pre rok 2010 pre štátne školy
- Ing. Jarmila Savková – dala do pozornosti výpočet, ktorý súvisí s nápočtom podielových
daní a so školstvom od. p. Vyhňára, ktorý zodpovedá za vedenie úseku školstva na MsÚ Nová
Dubnica
- primátor – konštatoval, že finančná komisia ešte prehodnotí predložený materiál
- Agnesa Vašíčková – odporučila predložený materiál stiahnuť z dnešného rokovania, čo
podporili i ostatní poslanci.
K návrhu VZN mesta Nemšová č. 22/2010 bolo prijaté uznesenie č. 45 A/7 a E/1.
8. Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2010 – RO č. 1
Pracovný materiál poslanci obdržali v písomnej forme a je prílohou zápisnice č. 7.
V krátkosti s návrhom oboznámila ekonómka VPS Katarína Strečanská. Bolo k nemu prijaté
uznesenie č. 45 A/8 a C/3.
9. Návrh programového rozpočtu a finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová
na roky 2011 – 2013
Návrh rozpočtu VPS, m.p.o. na roky 2011-2013 a finančného plánu na rok 2011
poslanci obdržali s pozvánkou a je prílohou č. 8. S programovým rozpočtom oboznámila
prítomných Strečanská Katarína, ekonómka VPS Nemšová. Bolo k nemu prijaté uznesenie č.
45 A/9 a C/4,5.
10. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2010 – RO č. 2
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová – rozpočtové opatrenie č. 2 v písomnej
forme obdržali poslanci a je prílohou zápisnice č. 9. S návrhom oboznámila poslancov vedúca
FO a správy mestského majetku Ing. Jarmila Savková. Bolo k nemu prijaté uznesenie č. 45
A/10 a C/6.
11. Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2011 - 2013
12. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Nemšová k programovému rozpočtu mesta
na roky 2011 - 2013
Úvodom prejednávaných bodov č. 11 a 12 najskôr vystúpila Ing. Jarmila Savková,
vedúca FO a správy ms. majetku a v krátkosti predložila návrh rozpočtu mesta, ktorý poslanci
obdržali písomne a je prílohou č. 10.
Ďalej pokračovala hlavná kontrolórka mesta Ing. Nadežda Papierniková predložením
odborného stanoviska k programovému rozpočtu mesta Nemšová na roky 2011-2013 tak, ako
je uvedené v prílohe č. 11.

-

Anton Krchňávek – žiadal informáciu, akým spôsobom bude vymožená pohľadávka
od firmy Realline
- ďalej vyslovil svoj názor k asfaltovaniu lokality Záhumnie s poukázaním, že za
realizáciu bojoval celé 4 roky a zrazu za 2 týždne boli práce zrealizované
- Agnesa Vašíčková – čo sa týka urovnania pohľadávok so spoločnosťou Realline,
poslanci obdržia návrh zmluvy, ktorá rieši vyrovnanie
- primátor – uviedol, že čo sa týka Záhumnia, na MsÚ bola zaslaná petícia a snahou
mesta bolo túto ich požiadavku zrealizovať
- Anton Krchňávek – to je dobré, že cesta sa zaasfaltovala, ale práce sa uskutočnili bez
vedomia poslancov. Ďalej vyslovil svoj názor k počtu poslancov, pre budúce MsZ
s tým, že by postačovalo, aby Nemšová mala troch a ostatné časti mesta po jednom
poslancovi
- primátor – odpovedal, že zámer a rozsah opravy cesty konzultoval s poslancom
MUDr. Petrom Daňom a pre každého poslanca mal „vždy otvorené dvere“ a každú
záležitosť a problém bol ochotný riešiť v prospech všetkých občanov mesta
- Ján Gabriš – spýtal sa, či v návrhu rozpočtu je zahrnutá čiastka na STK a emisné
kontroly hasičských vozidiel. Podľa jeho názoru mesto by malo viesť evidenciu a pred
uplynutím doby platnosti vyzvať DHZ na obnovu STK a emisných kontrol
- Ing. Jarmila Savková – odpovedala, ak na úrad sa dostaví veliteľ niektorého
hasičského zboru s takouto požiadavkou, mesto túto považuje za prioritu a nestalo sa,
že by nebolo požiadavke vyhovené
- MUDr. Peter Daňo – čo sa týka hasičov poznamenal, že oni s tým žijú a toto by si
mali sledovať sami
- k asfaltovaniu Záhumnia uviedol, že to je „ štandardný predvolebný ťah“, ale čo je
dôležitejšie, že nezaplatenú faktúru bude musieť riešiť nový nástupca
- Ing. Dušan Duvač – pre informáciu poznamenal, že na budúci rok cena asfaltov bude
vyššia.
K návrhu programového rozpočtu mesta Nemšová bolo prijaté uznesenie č. 45 A/11 a C/7.

13. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti Mestská pálenica Nemšová
So zápisom z dozornej rady spoločnosti Mestskej pálenice Nemšová zo dňa
18.11.2010 oboznámila prítomných Agnesa Vašíčková v zmysle prílohy č. 12. K informácii
bolo prijaté uznesenie č. 45 A/16.

14. Majetkové a finančné záležitosti
V prejednávanom bode Ing. Jarmila Savková predložila nasledovné žiadosti
a materiály :
- žiadosť Jána Korienka, bytom Nemšová ohľadne zníženia nájmu v KS Trenčianska
Závada. Materiál je prílohou č. 13 a bolo k nemu prijaté uznesenie č. 45 A/12 a D/8
- návrh Dodatku č. 3/2010 k zmluve o nájme priestorov zo dňa 23.10.2008 medzi
mestom Nemšová a Emanuelom Mazánom v zmysle prílohy č. 14.
- Agnesa Vašíčková – poukázala, že navrhovanou zmenou by došlo k porušeniu Zásad
nakladania s majetkom mesta Nemšová
- MUDr. Peter Daňo – taktiež poukázal na skutočnosť porušenia zásad

-

-

-

-

-

Ing. Jarmila Savková – odpovedala, že návrh vo výške 30,- € je v súlade so zásadami
nakladania s majetkom mesta. Taktiež pripomenula, že žiadateľ do rekonštrukcie
vložili nie malé finančné prostriedky a ešte aspoň na 1 rok by mohli mať nižší nájom.
K predloženému návrhu bolo prijaté uznesenie č. 45 A/13 a D/9
návrh Dodatku č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2006 medzi
mestom Nemšová a ENT Centrom, s.r.o. Nemšová, konateľ MUDr. Peter Rác
v zmysle prílohy č. 15. Bolo k nemu prijaté uznesenie č. 45 A/14 a D/10
ďalej predložila návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi spoločnosťou
BONO-DEVELOPMENT, s.r.o. Nová Dubnica na prenájom bývalých garáží TJ
Družstevník Vlára Ľuborča v zmysle prílohy č. 16. K predloženému návrhu bolo
prijaté uznesenie č. 45 A/15 a D/11
záverom bodu dala do pozornosti návrh zmluvy o urovnaní vzájomných práv
a povinností medzi s.r.o. Realline, Vážska 18, Nemšová a mestom Nemšová tak, ako
je uvedené v prílohe č. 17. Poslanci k návrhu vyslovili svoje názory s tým, že
poslankyňa Agnesa Vašíčková konštatovala, že treba to zatiaľ brať len ako informáciu,
na zmluve sa musí pracovať a hlavne rýchlo konať
MUDr. Peter Daňo – doplnil, že starosť s odpredajom drahých bytov zostane mestu
Ing. Soňa Prílesanová – upozornila, že byty nie sú skolaudované s tým, že treba
žiadosť o kolaudáciu vydokladovať predpísanými náležitosťami v zmysle stavebného
zákona.
K podanej informácii o návrhu zmluvy o urovnaní bolo prijaté uznesenie č. 45 A/17.

14. Rozprava
-

-

-

-

-

Agnesa Vašíčková – informovala, že neohlásene na finančnú komisiu sa dostavil p.
Marián Višňovský, konateľ s.r.o. VI-JA Trenčianske Teplice ohľadne odkúpenia
strechy hlavnej budovy súp. číslo 93 do vlastníctva ich spoločnosti. Zo strany komisie
bolo odporučené, aby sa touto žiadosťou zaoberali poslanci nového mestského
zastupiteľstva. Žiadosť je prílohou zápisnice č. 18
primátor – informoval, že vo volebnom období 2006-2010 v zmysle plánu zasadnutí
MsZ Nemšová bolo schválených 26 zasadnutí, ale v skutočnosti i s dnešným
rokovaním bolo zvolaných 45 rokovaní. V tejto súvislosti dal do pozornosti aktívnu
účasť poslancov na zasadnutiach v tomto volebnom období nasledovne : MUDr. Peter
Daňo 33-krát, Mgr. Mária Haljaková 42-krát, Anton Krchňávek -39, Ing. František
Bagin-42, Agnesa Vašíčková-37, Ing. Dušan Duvač-36, Pavel Chmelina-26, Ján
Gabriš -42, Stanislav Husár-42, Marta Bobošíková-35, Eva Vavrušová-42, Marianna
Hladká-44 a Jozef Kuruc 39-krát
ďalej informoval o počte zasadnutí jednotlivých komisií takto : komisia obchodu,
ochrany spotrebiteľa, VP a podnikania – 15 zasadnutí, komisia finančná a správy ms.
majetku – 52, komisia kultúry, školstva a športu -21, komisia sociálno-zdravotná-26
a komisia ŽP a výstavby-18 zasadnutí z čoho vidieť, že niektoré komisie zasadali
veľmi intenzívne a niektoré priebežne
poznamenal, že odpočet plnenia volebného programu mesta a zrealizované diela
a akcie v rokoch 2007-2010 obdržal každý poslanec a jedná sa o jedno
z najúspešnejších volebných období
konštatoval, že ku každej úlohe vždy pristupoval veľmi zodpovedne, niektoré „veci
rozhodol inak“, ale vždy v prospech mesta a jeho občanov
všetkým vyslovil poďakovanie za veľmi aktívne obdobie. Zabezpečenie plnenia
pôvodných a stále nových úloh si vyžiadalo veľa úsilia od vedenia mesta, pracovníkov
mestského úradu, verejnoprospešných služieb, mestského zastupiteľstva, organizácií,

za čo úprimne poďakoval. Taktiež vyslovil poďakovanie riaditeľom škôl, riaditeľke
MŠ, vedeniu ms. pálenice, zástupcom Vetropacku, PD Vlára a VÚ.
Pripomenul, že tradičný 16. mestský ples sa uskutoční dňa 15.1.2011.

Na vznesené dopyty, návrhy a pripomienky priebežne počas rokovania zodpovedali
primátor, kontrolórka, prednosta a vedúci oddelení.

Primátor mesta zaželal všetkým pokojne a radostné prežitie vianočných sviatkov,
prítomným za účasť a rokovanie MsZ ukončil.

Ján M i n d á r
primátor

Pavel K r á l i k
prednosta úradu

Overovatelia : Eva Vavrušová ................................................
Jozef Kuruc

.................................................

