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Z á p i s n i c a 
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 19. decembra 2018 o 17.00 hodine v 

zasadačke Mestského úradu, Ul. Janka Palu 2/3, Nemšová,  na  poschodí. 
 

 1.  Otvorenie 
 
     Rokovanie  MsZ otvoril a viedol primátor mesta JUDr. Miloš Mojto. Na úvod privítal prítomných 
poslancov, hlavnú kontrolórku mesta, prednostku úradu a  pracovníkov mesta. 
Primátor mesta konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 11 poslancov, t. j. 85 %,  
čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Poslanec MUDr. Peter Daňo príde na rokovanie 
s oneskorením. Ospravedlnená bola poslankyňa Mgr. Petra Šupáková. Za overovateľov zápisnice boli 
určení a schválení poslanci Ing. Tomáš Prno a Branislav Krajči. Písaním zápisnice a za skrutátorku bola 
určená Mgr. Beáta Belková. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. S 
programom rokovania boli  poslanci ako aj  verejnosť v dostatočne časovom predstihu oboznámení, 
zverejnením na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta a taktiež vyhlásením v mestskom rozhlase. 
Primátor mesta predložil návrh programu rokovania a v zmysle Rokovacieho poriadku sa spýtal na 
pripomienky alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania.  
Ing. Z. Bednáriková, poslankyňa MsZ, navrhla stiahnuť bod 2.2 z rokovania MsZ nakoľko je 
irelevantný. Debatovať o takomto bode programu je podľa nej absolútne zbytočné.  
Ing. S. Gabriš, poslanec MsZ, navrhol doplniť do programu rokovania bod 3 . Rôzne – týka sa 
vodárenskej spoločnosti.  
Primátor mesta dal hlasovať o predloženom návrhu poslankyne Ing. Bednárikovej – stiahnutie bodu 2.2 
z rokovania.. 
Poslanci MsZ Nemšová neschválili predložený návrh Ing. Bednárikovej. 
Primátor mesta dal hlasovať o predloženom návrhu poslanca Ing. Gabriša, bod 3 . Rôzne. 
Poslanci MsZ Nemšová 11 hlasmi schválili predložený návrh Ing. Gabriša – zaradenie bodu 3. Rôzne do 
programu rokovania dnešného MsZ.  
 
Primátor mesta dal hlasovať o upravenom programe rokovania MsZ.  Poslanci MsZ Nemšová 11 hlasmi 
schválili upravený program dnešného rokovania. 
 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnutí a schválení 9 hlasmi Ing. Tomáš Prno a Branislav 
Krajči.  Ing. Tomáš Prno a Branislav Krajči sa hlasovania zdržali. 
 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
 
Na rokovanie MsZ prišiel poslanec MUDr. Peter Daňo. Počet prítomných poslancov je 12. 

 

2.1 Návrh na zriadenie kapitálových fondov v obchodnej spoločnosti Regionálna vodárenská 
       spoločnosť Vlára-Váh s.r.o., J. Palu 2/3,914 41 Nemšová  a stanovenie príspevku do  
       novovzniknutého kapitálového fondu   

Predkladal: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 
 
JUDr. M. Mojto, primátor mesta predložil návrh na zriadenie kapitálových fondov v obchodnej 
spoločnosti RVS VV s r. o. a stanovenie príspevku do novovzniknutého kapitálového fondu. Dodal, že 
pokiaľ si pamätá, pokusy o stanovenie príspevku do fondu už absolvovalo predchádzajúce MsZ 
v minulom roku. Po prvom rokovaní, ktorého sa zúčastnil so zástupcami spoločníkov RVS VV bolo 
oznámené, že tento proces je z pohľadu bonity klienta  úveru RVS VV v banke veľmi dôležité, aby 
vodárenská spoločnosť nemala dlhodobé záväzky po lehote splatnosti, ktoré nie sú splatené. V súčasnosti 
prebieha v ČSOB proces posudzovania posunutia dočerpania úveru z 31.8.2018 na začiatok roku 2019 na 
financovanie spoluúčasti na financovaní 10% oprávnených výdajov projektu „Odkanalizovanie 
Mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“, na ktorú získala spoločnosť Regionálna 
vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. nenávratný finančný príspevok vo výške 35.078.273,95 € 
(spolufinancovanie projektu je vo výške 10% z celkových oprávnených výdajov projektu, t. j. čiastku 
3.897.586,00 €). Na prijatie opatrení na zlepšenie ekonomickej situácie spoločnosti, ktorá bola k 
30.6.2018 v strate a má záväzky po lehote splatnosti aj z dôvodu, že medzi záväzkami po lehote splatnosti 
je i neuhradený nájom mestu Nemšová za rok 2017 a 1. polrok 2018 mesta Nemšová, rokovalo MsZ na 
svojom rokovaní dňa 04.09.2018 o zvýšení základného imania. Návrh predložený bol, avšak k nemu 
nedošlo. Na Valnom zhromaždení spoločníci spoločnosti (okrem starostky Hrabovky, ktorá sa 
nezúčastnila) nesúhlasili s navýšením základného imania spoločnosti mestom Nemšová a následným 



 2

navýšením základného imania ostatných spoločníkov. Prijali návrh na možnosť vytvorenia kapitálových 
fondov a požiadali Mgr. Lackovú o prípravu zmeny - doplnenia Spoločenskej zmluvy (táto je v úplnom 
znení po zmene platná ku dňu 28.4.2017) o vytvorenie kapitálových fondov. O zmene Spoločenskej 
zmluvy sa zatiaľ nerokovalo, teda nebola zmena schválená. Tí spoločníci spoločnosti, u ktorých sa 
vykonávala kanalizácia v rámci projektu Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia 
ČOV Nemšová mali vložiť do spoločnosti príspevky na odkanalizovanie  vo výške: Horná Súča 48 650,- € 
Dolná Súča 48 769,- € Skalka nad Váhom 4 627,- € Nemšová 3 025,- €. V návrhu príspevku za mesto 
Nemšová je tento tvorený : - zo sumy 3 025,- € - návrh príspevku z roku 2016 - a sumy 59 780,- € ako 
súčtu pohľadávok za rok 2017 vo výške 29 890,- € a za rok 2018 vo výške 29 890,-€ z titulu 
neuhradeného nájmu z Nájomnej zmluvy zo dňa 24.09.2009. Spolu v sume 62 805,-€. To je aktuálny 
terajší stav. Spoločníci obce Horné Srnie a obec Hrabovka nebudú v súčasnosti prispievať do kapitálového 
fondu spoločnosti. Obec Horná Súča prispeje sumou 50 tis. €, obec Dolná Súča sumou 50 tis. €, obec 
Skalka nad Váhom sumou 4,7 tis. € a mesto Nemšová sumou 62 805,- €. Primátor mesta ozrejmil, že 
príspevok by bol len v sume 3.025 €, suma 59.780 € by bola kapitalizácia pohľadávky. Mesto Nemšová by 
sa vzdalo nájomného za roky 2017 a 2018. Argumentácia ostatných spoločníkov bola taká, že nemôžeme 
požadovať, aby nám bolo uhrádzané nájomné za situácie, keď vec, ktorú máme, ktorú sme prenajali, má 
vady. Vykazuje nedostatky na základe ktorých dochádza ku stratám. Po rokovaní primátor mesta súhlasil 
s tým, že napriek takejto situácii, ktorá môže vyústiť do stavu, kedy by banka prehodnotila úver, 
eventuálne by mohla pozastaviť dofinancovanie úveru a  rozhodol sa zvolať neplánované MsZ. Odporučil, 
aby bolo odsúhlasené zriadenie kapitálového fondu z príspevkov tak, ako uviedol. Pokiaľ by tak MsZ 
neurobilo, reálne by hrozilo, že úver by sme buď nedostali, alebo by sa mohlo stať, že banka by nám určila 
nevýhodnejšie podmienky. T. z., že sa jedná hlavne o zvýšenie úroku. Upozornil, že nesúhlasí, aby 
v budúcnosti sa nájomné riešilo obdobným spôsobom, žeby sme si ho neuplatňovali. Dodal, že vychádza 
z toho, že nás tlačí čas, a táto vec nebola riešená. Situáciu zisťoval ohľadne nájomného a vodovodov. 
Myslí si, že je priestor na rokovanie s vodárenskou spoločnosťou a jej spoločníkmi tak, aby sme sa do 
budúcnosti, r. 2019, nedostali znova do tejto situácie. Dodal, že chce nastaviť podmienky tak, aby bolo 
jasné a zreteľné, za čo sa platí. Koľko z toho, čo sa vyprodukuje strata, sa podieľa vodárenská spoločnosť, 
na sanovaní straty, a koľko sa nepodieľajú z dôvodu, že je to zohľadnené v cene vody. Za tri dni to nebolo 
možné poriešiť. Pokiaľ by bol tento návrh schválený, pomohli by sme spoločnosti. Neplánované 
rokovanie MsZ bolo zvolané preto, aby bol účtovný rok uzavretý a aby bol v poriadku. Aby bol nejakým 
spôsobom poriešený dlhodobo nevyplatený záväzok vodárenskej spoločnosti. K tomuto by vedela podať 
informáciu Ing. Bednáriková. K prerokovávanému bodu primátor mesta otvoril diskusiu. Ing. 
Bednáriková uviedla, že projekt bol finančne náročný a osobne od začiatku apelovala a avizovala na to, 
že vodárenská spoločnosť to sama nedokáže utiahnuť. Obce sa budú musieť spolupodieľať. Nie je to 
posledná vec, ktorú riešime. Mesto určite bude musieť do spoločnosti vložiť peniaze. Je to aj 
v budúcoročnom rozpočte, mesto bude musieť pomôcť pôžičkou. Nielen z Nemšovej, ale aj z iných obcí. 
JUDr. Mojto dodal, že je to v programe rokovania pracovnej porady dnes  a následne na MsZ dňa 
27.12.2018.   J. Gabriš uviedol pre vysvetlenie, ako sa dostalo k sume, že Horná Súča  50.000 €, atď. 
Suma vychádzala z počtu prípojok, ktoré sa pre nich robili. Bola dohoda, že každá obec prispeje na 
prípojky. V Nemšovej sa robilo málo prípojok, preto vyšla suma cca 3.000 €, plus nájom. JUDr. Mojto 
dodal, že v ekonomike to nie je dobré, keď má dlhodobý záväzok, ktorý je po lehote splatnosti viac ako 
365 dní. Bolo to prerokované aj na komisii finančnej. Je potrebné toto poriešiť. Aby bol rating taký, aby sa 
nič na úverovej zmluve nemuselo meniť. Ing. Guga, predseda finančnej komisie predložil stanovisko 
komisie: komisie zasadala dňa 18.12.2018, z 9 členov bolo prítomných 8 členov. Po prerokovaní bod 
zobrala na vedomie a MsZ odporučila schváliť návrh na zriadenie kapitálového fondu spoločnosti RVS 
VV, ako aj príspevok do novovzniknutého fondu vo výške 3.025 € a kapitalizácie pohľadávky vo výške 
59.780 €. Primátor mesta k bodu ukončil diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu.  
B. Krajči predložil návrh uznesenia. JUDr. Mojto dal o návrhu hlasovať. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu 12 hlasmi prijalo uznesenie – schválilo: 1) zriadenie 
kapitálového fondu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., so sídlom J. Palu 
2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: 
Sro, vl.č.: 17107/R, 2) príspevok do novo vzniknutého kapitálového fondu v spoločnosti Regionálna 
vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., so sídlom J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 17107/R vo výške 3025,- Eur 
vkladom peňažných prostriedkov a kapitalizáciou pohľadávky vo výške 59 780,- €  z titulu neuhradeného 
nájmu z Nájomnej zmluvy zo dňa 24.09.2009, za podmienky, že príspevky budú, resp. boli odsúhlasené 
obecnými zastupiteľstvami  dotknutých obcí ( Horná Súča, Dolná Súča, Skalka nad Váhom) a po 
schválení  zmien Spoločenskej zmluvy na Valnom zhromaždení aj uhradené na účet RVS VV s.r.o.. 
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2. 2 Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme vodohospodárskeho majetku  
       a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou  

       vodohospodárskeho majetku zo dňa 24.9.2009 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 9.12.2009 
Predkladal: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 

 
JUDr. M. Mojto, primátor mesta predložil návrh na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme 
vodohospodárskeho majetku a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou  
vodohospodárskeho majetku zo dňa 24.9.2009 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 9.12.2009. Pri prerokovaní 
programu Valného zhromaždenia RVS VV dňa 13.12.2018, bola zo strany spoločníkov tejto spoločnosti 
vznesená na mesto Nemšová požiadavka o zmenu zmluvy o nájme v zmysle Zmluvy tak, ako uviedol. V 
zmysle vyššie uvedenej zmluvy je nájomné stanovené vo výške 29.890,- €. Vzhľadom k vysokým únikom 
vody spoločníci žiadajú, aby vyplatenie, respektíve nárok na úhradu nájomného, bol podmienený 
dodržaním hranice do 25% únikov vody. Ak by únik vody bol vyšší, mesto by automaticky stratilo nárok 
na vyplatenie nájomného za príslušný kalendárny rok. Napriek tomu, že úniky vody spôsobili spoločnosti 
RVS VV s.r.o. značné finančné straty, ekonomické výsledky spoločnosti pri hospodárení s majetkom 
mesta Nemšová ako aj majetkom obce Horné Srnie boli za predchádzajúce dva roky veľmi priaznivé. Na 
druhej strane mesto Nemšová robí opatrenia na zníženie únikov vody, čo sa aj prejavilo na znížení únikov 
vody v časti Ľuborča. Tieto opatrenia budú pokračovať aj v časti Nemšová a Trenčianska Závada. Mesto 
si je vedomé nutnosti celkovej rekonštrukcie vodovodnej siete v Nemšovej. Z tohto dôvodu sa uchádza o 
dotácie z Environmentálneho fondu a predpokladáme využiť aj možnosti jej financovania z ďalších 
dotačných schém. Nájomné za prenajatý majetok sa týka nielen vodovodov, ale aj celej kanalizačnej siete. 
Kanalizačná sieť, ktorú mesto Nemšová vybudovalo, sa od roku 2009 značne rozšírila. Na druhej strane sa 
výška nájmu nezmenila. Preto navrhované uzatvorenie Dodatku č.2 k predmetnej zmluve je potrebné 
posúdiť z hľadiska zákonnej povinnosti hospodárneho a efektívneho nakladania s majetkom mesta. 
Materiál bol predložený spoločníkom, konkrétne starostovi obce Horná Súča, ktorý sa dožadoval, aby tieto 
dva body, boli na vzdanie sa nájomného v prípade, ak by straty boli vyššie ako 25 %. Napokon sa dohodli 
tak, že to budú dva samostatné body, dva samostatné návrhy na uznesenie. Z jeho pohľadu je dobré, že bol 
schválený. Umožnili sme vodárenskej spoločnosti dotiahnuť projekt do konca bez toho, aby sa menili 
podmienky. Dodal, že čo sa týka druhého návrhu, osobne nie je s ním stotožnený, ale keďže takáto 
požiadavka prednesená bola, keď bol prerokovaný prvý bod, zaradili sme do rokovania aj tento bod.  Nie 
je nič výnimočné aj v ostatných vodárenských spoločnostiach pôsobiacich v regióne, že straty dosahujú aj 
viac ako 25 %, až do 30 %. Dodal, že si myslí, že to nie je nič neobvyklé. Návrh – na 25 %, je veľmi 
prísny a veľmi tvrdý. Straty okolo 25 % sa z bežnej praxe považujú za obvyklé. Osobne sa mu zdá návrh 
urýchlený, pre mesto Nemšová nevýhodný a hlavne nebol nijakým spôsobom zdôvodnený. V r. 2019 je 
ochotný sa o tejto veci baviť, ale potrebuje relevantné údaje. Potrebuje vedieť koľko vodovodov 
a kanalizácií máme v nájme, koľko sa reálne užíva. Či všetky, ktoré sa reálne užívajú, sú aj v nájomnej 
zmluve. Ing. Bednáriková dodala, že nie sú v zmluve, počas projektu pribudli. JUDr. Mojto pokračoval, 
že musí byť všetko na poriadku. Taktiež predmet nájmu, čo všetko by do nájmu malo byť zahrnuté. Či sa 
vodárenská spoločnosť podieľa na stratách v plnej výške, alebo časť z toho je zahrnutá v cene vody aj pre 
konečných odberateľov. Ďalej sledovaný vývoj. Bolo tu povedané, že boli zistené veľké úniky vody 2 l/s. 
Myslí si, že problémy riešime za chodu a straty znižujeme. Dodal, že osobne považuje tento návrh za 
urýchlený a riadne nezdôvodniteľný. Osobne návrh predložený zo strany spoločníkov RVS VV v takom 
znení neodporúča schváliť. Následne k prerokovávanému bodu otvoril diskusiu.  E. Vavrušová sa 
informovala, či nemáme čiernych odberateľov vody. Ing. Bagin uviedol, že máme, ale nenájdeme ich. To 
nie je 30 % strát. Tolerancia je na vodomeroch. Je to zlý argument. V prípade, že je porucha, pokiaľ ju 
nájdu, sú veľké úniky vody. Nemáme kvalifikovaných pracovníkov. Primátor mesta podporil, čo sme 
robili. Mesto má cudzích pracovníkov, ktorí hľadajú v noci poruchy. Poruchu našli v Ľuborči, kde z 2 l/s, 
urobili 0,1 l/s. Bolo to cca 250 € denne. Odmenu si zaslúžia. V č. Trenčianska Závada nám vyschli zdroje 
vody. Máme tam staré, prasknuté potrubia. E. Vavrušová sa informovala, či je mesto Nemšová celé 
odkanalizované. Ing. Bednáriková odpovedala, že v časti Pod Sobotišťom nie je. MUDr. P. Daňo 
uviedol, že súhlasí, aby bol tento návrh zamietnutý. Od samého začiatku vodárenská spoločnosť je „ 
dieťa“ Nemšovej. So stratami samozrejme niečo treba robiť, venovať sa im, znižovať ich. Spoločníci 
nesmú na nás ako majoritného spoločníka spoločnosti tlačiť. Súhlasí s návrhom primátora mesta. Ing. 
Bednáriková k stratám, ktoré spomenul Ing. Bagin uviedla, že spoločnosť má len dvoch zamestnancov – 
vodárov. Nedá sa to s dvoma ľuďmi, aby vymieňali vodomery, aby opravovali poruchy. Spoločnosť 
taktiež nemá potrebnú techniku, preto túto činnosť vykonáva externe. Túto službu platí mesto Nemšová. 
Externí pracovníci majú citlivé prístroje, čo RVS – ka nemá. Tak, ako spomenul poslanec Gabriš, opravu 
poruchy nie je možné urobiť zo dňa na deň. Nedá sa porucha nájsť a ihneď opraviť. Taktiež sa externe 
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robia výkopové práce  - p. Ondruška zo Súče. Dodala, že to nie je také jednoduché, ako sa zdá. Úniky do 
25 % nemá ani jedna veľká spoločnosť. Máme 45 km vodovodnej siete. Sú staré. Dá sa to ustrážiť tam, 
kde je väčšia hustota obyvateľstva, napr. v Petržalke. MUDr. Daňo uviedol, že to tu už viac krát zaznelo, 
a tiež pred novým MsZ chce uviesť, aby spoločnosť dostala také personálne obsadenie, aké prináleží 
rozsahu činnosti, ktoré vykrýva. Spoločnosť je ťažko personálne poddimenzovaná. Post riaditeľa sa nám 
nedarí plnohodnotne obsadiť. Taký, ktorý by rozumel problematike. Nemôžu štyria konatelia, ktorí majú 
iné vzdelanie, riešiť problematiku takú, aká sa vyžaduje pri riadení spoločnosti. Do budúcna apeloval na 
to, aby sa personálny problém vo vodárenskej spoločnosti vyriešil, aby sa to obsadilo erudovanými ľuďmi. 
Takými,  na ktorých sa budeme môcť spoľahnúť a budú garantovať aj ekonomickú činnosť tejto 
organizácie. JUDr. Mojto túto myšlienku podporil a dodal, že k tejto problematike sa vrátime pri riešení 
v bode Rôzne. Uviedol, že má o spoločnosti predstavu, kde by mal byť jeden manažér, ktorý bude mať za 
to primeraný plat. Nejakú predstavu má. O návrhu bude informovať na najbližšom rokovaní MsZ. J. 

Gabriš dodal, že v prípade zistenia poruchy, boli tieto operatívnejšie odstránené. Je potrebné s nimi 
rokovať. Keď sa porucha neodstráni, straty vznikajú tam. Ing. Prno uviedol, že štandardne je na tieto 
práce cenník na výkon prác. Na obchodnom jednaní sa tieto veci dohodnú. Na tieto práce je potrebné si 
zaviazať firmu, ktorá bude tieto servisy vykonávať.  Takýmto spôsobom sa únikom predíde. JUDr. Mojto 
uviedol, že vyhľadávanie porúch zabezpečujeme formou uzatvorenia dohôd. Taktiež môže byť 
vyhotovená Rámcová zmluva. V nej by sa poriešili práce počas sviatkov. Prítomní diskutovali o danej 
problematike. Ing. Prno uviedol, že keď aj nemá tento človek, ktorý vykonáva výkopové práce svojho 
vodára, nájde si živnostníka a vyplatí ho. Spoločnosť bude mať uzatvorenú zmluvu s ním a on bude 
fakturovať službu, ktorá bude v tejto sume. Ing. Gabriš navrhol, aby na rokovaní bol prítomný niekto 
z vodárenskej spoločnosti. Ing. Prno dodal, že je potrebné tak, ako povedal MUDr. Daňo poriešiť 
personálne obsadenie. Ing. Gabriš uviedol, že do vodárenskej spoločnosti prispievajú len občania 
Nemšovej a Horného Srnia. Celá sieť bola len v Nemšovej a v Hornom Srní. Teraz, keď sa pripojila 
kanalizácia, územie je omnoho väčšie. MUDr. Daňo uviedol, že je potrebné kontrolovať čerpacie stanice, 
šachty, ktoré to tlačia. Treba robiť servis. Toto dvaja ľudia nezvládnu. Ing. Guga, poslanec MsZ 
a predseda finančnej komisie uviedol, že finančná komisia tento bod prerokovala a neodporúča MsZ 
schváliť uzatvorenie Dodatku č 2 k Zmluve o nájme vodohospodárskeho majetku a o prevádzkovaní 
a poskytovaní služieb. JUDr. Mojto požiadal člena návrhovej komisie o predloženie návrhu 
k prerokovanému bodu. B. Krajči, poslanec MsZ predniesol návrh uznesenia. Prítomní poslanci hlasovali 
o predloženom návrhu.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
          
MsZ v Nemšovej 11 hlasmi zobrali na vedomie a nesúhlasili s požiadavkou spoločníkov Regionálnej 
vodárenskej spoločnosti Vlára – váh, s r. o. na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme 
vodohospodárskeho majetku a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou 
vodohospodárskeho majetku. Ing. Bagin hlasoval proti. 
 
3. Rôzne 
    Predkladal: Ing. Stanislav Gabriš, poslanec MsZ Nemšová 
 
Ing. Gabriš, poslanec MsZ uviedol, keďže sa bod týka vodárenskej spoločnosti, že v Trenčianskej Závade 
sú momentálne veľké problémy s dodávkou pitnej vody. V lete to bolo z nového zdroja, posledné dva 
mesiace rapídne klesá výdatnosť zdroja Macejko. Voda sa vozila raz za dva týždne, potom raz za týždeň. 
Občania m. č. Trenčianska Závada spísali petíciu, aby sa tento problém začal nejako riešiť. Hlásením 
v mestskom rozhlase, aby sa míňalo menej vody, si myslí, že  sa problém nevyrieši. Vodný zdroj bol 
postavený asi v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Nič sa tam neinvestovalo, nič sa nečistilo. Dodal, 
že možno je prameň výdatný a možno je len prívodné potrubie zanesené. Za vodu platia tak, ako občania 
v meste. Kanalizáciu nemajú. Keď v meste je porucha, nie je voda  1 - 2 hodiny, už je problém. 
V Trenčianskej Závade nebola voda v piatok, dovezú ju až v nedeľu. Je to zlé, keď nie je voda v dnešnej 
dobe. Petíciu následne odovzdal primátorovi mesta. Požiadal o riešenie problému. Ing. Bednáriková 
reagovala, že v Tr. Závade sú asi traja občania, ktorí majú paušál na vodu.  JUDr. Mojto uviedol, že 
petíciou sme povinný sa zaoberať, aj sa ňou zaoberať budeme. Informoval sa na terajší stav spojený 
s dovozom vody. Ing. Bednáriková uviedla, že voda sa doviezla dnes a v sobotu. Tiež objednali službu 
s kamerou, aby sa zistilo, či nie je prítok zanesený. Ing. Gabriš uviedol, že údajne aj samotný rezervoár je 
zanesený. Prítomný diskutovali o dovážaní vody pre Trenčiansku Závadu. Voda sa dováža do rezervoáru. 
Ing. Bednáriková uviedla, že v časti Tr. Závada sú traja väčší odberatelia, prípojky sú viac ako 
sedemdesiatročné. J. Gabriš sa informoval, či je na centrálnom vodojeme merač. Keď dovezú vodu, je 
sledované, koľko sa minie vody? Potrubie môže byť popraskané. Ing. Bednáriková uviedla, že merač na 
vodojeme je, vodu nám vozí firma z Hornej Súče. JUDr. Mojto sa informoval na cenu za dovoz vody. 
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Ing. Bednáriková odpovedala, že za jednu cestu cca 250 €. Ing. Bagin uviedol, že mesto investovalo 
400.000 Sk na vodný zdroj Pod Oborou. Zdroj je slabý. Voda buď uniká, alebo vyschol. Zdroj Macejko je 
buď zanesený alebo prasknutý. Poruchy, že máme, vieme. Podnikateľ má uzatvorenú zmluvu na 
prevádzku. Má veľkú nádrž, ktorú si naplní. Má tri vodné zdroje, ktoré má na úžitkovú vodu. Pre nás sú 
dôležitejší občania. Príčinu musíme nájsť. Poďakoval primátorovi mesta, že súhlasil, aby na základe 
dohôd prišli pracovníci hľadať poruchy. JUDr. Mojto sa informoval na kapacitu rezervoára. J. Gabriš 
reagoval, že do zásobníka ide voda z dvoch zdrojov. Jeden bol pôvodný, pri zásobníku, druhý sa napojil za 
primátora Ing. Reu. Treba zistiť, čo sa teraz deje.  Ing. S. Gabriš uviedol, že je to na princípe samospádu.  
JUDr. Mojto uviedol, že technické veci budú riešiť s vodárenskou spoločnosťou. Ing. Prno reagoval, že 
je potrebné problém riešiť po častiach. Najprv zistiť, či je prítok v poriadku, potom tesnosť rezervoáru 
a následne ísť ďalej a vylučovať najväčšie možné úniky. Možno bude problém tam, kde dodáme vodu 
a uniká cez prasklinu. Ing. Gabriš dodal, že problém s vodou bol v lete, keď boli enormné suchá. Problém 
v takomto čase nikdy nebol. Ing. Bednáriková reagovala, že bývalý riaditeľ Ing. Babál cca pred 7 rokmi 
písal o tomto probléme na mesto. Je dlhodobo. Na MsZ to bolo viackrát povedané, že je to v Tr. Závade 
s dodávkou vody kritické. JUDr. Mojto povedal, že ako prvé je potrebné riešiť havarijný momentálny 
stav. Ten sa bude urgentne riešiť s vodárenskou spoločnosťou. Druhá vec je strednodobá vízia, ako 
uviedol poslanec Ing. Prno. Vylučovacou metódou budeme hľadať problém. Petíciou sa bude mesto 
zaoberať a bude sa problém riešiť, nebude sa čakať.  Ing. Gabriš uviedol, že Ing. Kiačik mu povedal, že 
je potrebné riešiť niečo s prameňom. Mesačný odber bol 1.700 m3, teraz len 700 m3. Voda nestíha 
dotekať. Z rezervoára vytečie oveľa menej vody ako štandardne. JUDr. Mojto sa spýtal, či má ešte niekto 
do diskusie k tomuto bodu. Ing. Bagin uviedol, že sa písomne vzdáva konateľstva v RVS VV. Spoločnosť 
to neohrozí. Sú tam traja konatelia. Spoločenská zmluva je tak postavená, že sa nikdy nedá niečo 
odsúhlasiť bez súhlasu 100 %. MUDr. Daňo reagoval, že to znamená, že teraz sa neodsúhlasí vôbec nič, 
keďže za mesto Nemšová v spoločnosti nebude konateľ. JUDr. Mojto ozrejmil, že Ing. Bagin sa vzdáva 
konateľstva v RVS VV a tiež v MsPS. V mestskom podniku služieb je jeden konateľ, máme 3 mesiace na 
ustanovenie nového konateľa. Väčší problém je vo vodárenskej spoločnosti. Je treba rozlíšiť dve veci. 
Výkon práva spoločníka a výkon práva konateľa. Pokiaľ zanikne mandát konateľa Ing. Bagina, bude to na 
Valnom zhromaždení spoločnosti. Ak zanikne, vedenie vodárenskej spoločnosti bude znefunkčnené. 
Spoločenská zmluva je nastavená tak, že za spoločnosť podpisuje dokumenty štatutár. A to tým 
spôsobom, že za spoločnosť podpisujú vždy dvaja konatelia. Jeden je vždy, Ing. Bagin. Meno 
a priezvisko. T. z., že ak sa zajtra Ing. Bagin vzdá, tak od zajtra vodárenská spoločnosť nemôže 
podpisovať žiadne dokumenty. Ing. Bagin uviedol, že mandát mu zanikol tým, že nebol zvolený. JUDr. 
Mojto uviedol, že to tak nie je. Ing. Bagin dodal, že vo vodárenskej spoločnosti skončil. MUDr. Daňo 
reagoval, že k takémuto niečomu muselo dôjsť. Poslanec nemôže byť zároveň konateľom v dcérskej 
spoločnosti mesta. Ing. Bednáriková  uviedla, že môže, len nemôže byť za toto platený. JUDr. Mojto 
dodal, že čiastočne je to pravda, so štatutárom, kde je uvedené, že nemôže mať za to príjem. V prípade 
poslanca to takto riešené nie je. Ing. Savková uviedla, že v dokumentoch vodárenskej spoločnosti je vždy 
Ing. Bagin. Od mesta spoločnosť nedostane návratnú finančnú výpomoc. Zmluvu vždy podpisuje aj 
konateľ za Hornú Súču. Vždy sú tam tie dve mená. Zrejme spoločnosť nedokáže podať záverečnú žiadosť 
o platbu. Taktiež nemôže byť zrealizovaná žiadna úhrada. Ing. Bednáriková uviedla, že môže sa stať 
hocičo, avšak teoreticky je to pravda. JUDr. Mojto dodal, že mandát Ing. Baginovi zanikol v orgánoch 
mesta, nie v orgánoch spoločnosti. Ing. Bagin uviedol, že podľa právničky spoločnosti stačia traja 
konatelia. Dnešným dňom už nie je konateľom spoločnosti. JUDr. Mojto dodal, že je to len čiastočná 
pravda, musí sa zmeniť Spoločenská zmluva. Toto bude predmetom rokovania MsZ. Dodal, že nevie, či 
bol daný návrh. Ing. Baginovi povedal, že nie je štatutár mesta, ale je poslancom za m. č. Nemšová, 
s významným počtom voličov. Je treba si uvedomiť, že mandát poslanca k tomu aj zaväzuje. Je potrebné 
sa k tomuto postaviť tak, že je potrebné dotiahnuť to do konca  projektu. Taktiež stále nie je jasné, akým 
spôsobom bude post primátora mesta Nemšová zastabilizovaný. Z tohto dôvodu nie je ochotný byť 
konateľom spoločnosti, možno na dva mesiace. Dodal, že Ing. Bagin vo funkcii pôsobil niekoľko rokov 
a teraz chce odtiaľ odísť. Nemšovej to nepomôže. Primátor mesta požiadal Ing. Bagina o zváženie svojho 
odchodu z funkcie konateľa vodárenskej spoločnosti. MUDr. Daňo dodal, že treba dať pozor, aby 
o vodárenskej spoločnosti nerozhodovali ľudia bez Nemšovej. Je treba na toto dať obrovský pozor. 
Povedal Ing. Baginovi, aby ešte vo funkcii konateľa dva mesiace vydržal. Ing. Bagin reagoval, že 
s vodárenskou spoločnosťou sa nič nestane a vo funkcii konateľa končí. JUDr. Mojto navrhol za konateľa 
vodárenskej spoločnosti niektorého z pracovníkov spoločnosti na obdobie dvoch mesiacov. Ing. 
Bednáriková uviedla, že je potrebné prijať do vodárenskej spoločnosti riaditeľa. Prítomní o návrhu 
konateľa a o odmene za výkon funkcie diskutovali.   
JUDr. Mojto navrhol do uznesenia, kde MsZ súhlasí s výkonom práv spoločníka mesta Nemšová 
zastúpeného primátorom mesta Nemšová na Valnom zhromaždení spoločnosti Regionálna vodárenská 
spoločnosť Vlára Váh, s r. o., ktoré sa bude konať dňa 20.12.2018 v zmysle nasledovného: - nesúhlasiť 
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s návrhom na zmenu Spoločenskej zmluvy podľa ktorej by za spoločnosť mohli konať konatelia aj bez 
konania konateľa nominovaného za mesto Nemšová; - navrhnúť za nového konateľa spoločnosti Ing. Zitu 
Bednárikovú na čas do 28.02.2019 za mesto Nemšová. Primátor mesta dal o predloženom návrhu 
hlasovať.  
 
MsZ v Nemšovej 11 hlasmi súhlasilo s výkonom práv spoločníka mesta Nemšová zastúpeného 
primátorom mesta Nemšová na Valnom zhromaždení spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť 
Vlára Váh, s r. o., ktoré sa bude konať dňa 20.12.2018 v zmysle nasledovného: - nesúhlasiť s návrhom na 
zmenu Spoločenskej zmluvy podľa ktorej by za spoločnosť mohli konať konatelia aj bez konania konateľa 
nominovaného za mesto Nemšová; - navrhnúť za nového konateľa spoločnosti Ing. Zitu Bednárikovú na 
čas do 28.02.2019 za mesto Nemšová. Ing. Bednáriková sa hlasovania zdržala. 
 
4. Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval 
všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 
 
V prípade zverejnenia zápisnice na webovej stránke mesta prílohy k tejto zápisnici tvoria materiály: 

- materiály pod názvom Pracovné materiály na rokovanie MsZ dňa 19.12.2018 
-    hlasovanie poslancov MsZ Nemšová konaného dňa 19.12.2018  
-    uznesenia z 2. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 19.12.2018. 

 
 
  
                                                                                                          JUDr. Miloš Mojto  
                                                                                                            primátor  mesta   
           
 
 
Overovatelia:  Ing. Tomáš Prno 
 
                        Branislav Krajči 
 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


