
           Z á p i s n i c a

z 20. riadneho zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v   N e m š o v e j,   konaného dňa
26. apríla 2010  o 17.00 hodine v zasadačke Kultúrneho centra N e m š o v á

P r í t o m n í                                         :   Primátor mesta Ján  M i n d á r
        
                                                                  Poslanci Mestského zastupiteľstva : 
                                                      
                                                                  1.   MUDr. Peter Daňo
                                                                  2.   Mgr. Mária Haljaková 

3.   Anton Krchňávek
4.   Ing. František Bagin
5.   Agnesa Vašíčková
6.   Ing. Dušan Duvač
7.   Pavel Chmelina
8.   Ján Gabriš
9.   Stanislav Husár
10. Marta Bobošíková
11. Eva Vavrušová
12. Marianna Hladká
13. Jozef Kuruc

 Pavel Králik, prednosta úradu
 Ing. Nadežda Papierniková, kontrolórka

Prizvaní                                                  :       Ing. Jarmila Savková, vedúca FO 
                                                                       Mgr. Beáta Belková, vedúca správneho odd. 

Ing. Soňa Prílesanová, vedúca OV 
                                                                       Mgr. Ladislav Palička, vedúci VPS
                                                                       Katarína Strečanská, ekonómka VPS
                                                                       Mgr.mjr.Roman Ďuriš, Polícia Nemšová 
                                                                                                                                                       

20. riadne zasadnutie MsZ  otvoril a viedol  primátor Ján Mindár. Privítal prítomných 
poslancov,  kontrolórku  mesta,  prednostu  úradu a pracovníkov  mesta.   Pripomenul,  že  19. 
riadne zastupiteľstvo sa konalo dňa 19.3.2010, mimoriadne rokovanie 14.4.2010 a po jeho 
ukončení sa uskutočnila pracovná porada poslancov.  Dnešné riadne rokovanie bolo zvolané 
písomnou  pozvánkou  i s návrhom  programu  rokovania  a na  jeho  príprave  sa  podieľali 
jednotlivé komisie a pracovníci úradu.

Konštatoval,  že  z 13   poslancov  je  prítomných  13,  t.j.  100  %,  takže  rokovanie  je 
uznášaniaschopné.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci Stanislav Husár a Eva 
Vavrušová.

Písaním zápisnice poveril Jarmilu Lamačkovú, za skrutátorku určil Jarmilu Raftlovú, 
pracovníčky úradu.



Predložil návrh programu dnešného riadneho rokovania nasledovne :

1.   Otvorenie
2.   Voľba návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3.   Kontrola plnenia uznesení
4. Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2009
5. Výrok  nezávislého  audítora  z overenia  ročnej  účtovnej  závierky  mesta 

Nemšová za obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009
6. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Nemšová za 

r. 2009
7. Záverečný účet VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2009
8. Výrok nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky VPS, m.p.o. 

Nemšová za obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009
9. Schválenie výsledku hospodárenia Mestskej pálenice Nemšová s.r.o. za rok 

2009
10. Informácia o bezpečnostnej a dopravnej situácii v meste Nemšová
11. Majetkové a finančné záležitosti
12. Rozprava
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

                                                                                                         
      S programom bol celý aktív MsZ, ako i verejnosť v dostatočnom časovom predstihu 
oboznámení v oznamovacích prostriedkoch a poslanci i v zaslaných pozvánkach.   Predložený 
program  bol bez pripomienok jednohlasne schválený.

Konštatoval,  že  na  pracovnom  rokovaní  sa  predkladané  materiály  dôsledne 
prerokovali  a verí,  že  rokovanie  bude  účelné  a vecné  a poslanci  k predloženým  úlohám 
odborný pohľad.

2. Voľba návrhovej komisie a     pracovného predsedníctva  

Do  návrhovej  komisie  boli  navrhnutí  a schválení  poslanci  :   Marta  Bobošíková, 
Marianna Hladká, Ing. Dušan Duvač,  poslanci MsZ.

Do  pracovného  predsedníctva  boli  navrhnutí  a schválení  Ing.  František  Bagin, 
zástupca primátora a Pavel Králik, prednosta úradu.

3. Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení č. 36/2010, č.  34, 33,32,31,27, 26, 24/2009, ďalej č. 22, 
21,17 a 15/2008  vykonala kontrolórka mesta Ing. Nadežda Papierniková. Konštatovala, že 
uznesenia  sa  priebežne  plnia  a podrobná  správa  ku  kontrole  i s ďalšími  pracovnými 
materiálmi ako príloha č. 1 i s ďalšími doplňujucími materiálmi. 

- Agnesa Vašíčková – uviedla,  že  uzn.č.  36 B/7 bol  schválený prenájom pozemku 
občanovi  Ľubomírovi  Hornému,  Ul.  Nová  Nemšová  7  s tým,  že  plocha  je  už 
vydláždená,  okolo  vysadené  okrasné  stromčeky  a už  sa  prejavil  odpor  susedov 
s poukázaním,  že  týmto  im bol  znemožnený   skrátený  prechod medzi  rodinnými 
domami



- Pavel  Chmelina-  čo  sa  týka  odkúpenie  pozemkov  od  Lesov  SR  informoval,  že 
v týchto dňoch je vyvolaná porada k prevodu ich majetku na obce a mestá

- primátor – informoval, že vstúpila do platnosti novela zákona o obecnom zriadení  č. 
102/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 
zmien  a doplnkov.  V súvislosti  s touto  novelizáciou  je  treba  upraviť  i predpisy 
a nariadenia mesta.

Ku kontrole plnenia uznesení bolo prijaté uznesenie č. 38 A/1,2,3 a D/1.

4. Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2009

Podrobný  pracovný  materiál  poslanci  obdržali  v písomnej  forme  a je  prílohou 
zápisnice  č.  2.  Súčasťou  prílohy  je  hospodársky  výsledok  mesta,  výsledok  rozpočtového 
hospodárenia mesta a výročná správa mesta Nemšová. Materiál uviedla vedúca FO a správy 
ms. majetku Ing. Jarmila Savková.
-Agnesa  Vašíčková  –  uviedla,  že  obsažne  bolo  všetko  povedané  a materiál  bol  veľmi 
podrobný.  Posledná úprava rozpočtu rozpočtu bola schválení v mesiaci  11/2009 a doteraz 
takýto nedostatok sa ešte nevyskytol
-  Ing.  Jarmila  Savková  –  poznamenala,  že  jej  cieľom  bolo  objasniť  poslancom  z akých 
dôvodov vznikol takýto stav
-Agnesa Vašíčková – konštatovala, že za takýto nedostatok by mal nasledovať postih, pretože 
hlavná účtovníčka sa musí venovať svojej pracovnej náplni a nie zastávať i ďalšiu pozíciu vo 
vodárenskej spoločnosti 
-Pavel Chmelina – nestotožnil sa s názorom stav riešiť postihom, ale nech je to „memento“ do 
budúcnosti
-Ing. Savková – doplnila, že účtovníctvo bolo vedené dôsledne a na rozpočtovníctvo už nebol 
čas  zo  strany hlavnej  účtovníčky.  Celá  záležitosť  už  bola  daná  do  poriadku  a na  miesto 
hlavnej účtovníčky už nastúpila nová pracovníčka
-Pavel  Králik-informoval  o absolvovanom  školení  týkajúce  sa  čerpania  nenávratných 
finančných prostriedkov
-Ing.Dušan  Duvač-upozornil,  že  takýto  stav  môže  nastať  aj  na  stavebnom úrade,  pretože 
z dôvodu čerpania prostriedkov z fondov  oddelenie čakajú kontroly počas budovania a po 
ukončení stavby
-primátor-  reagoval,  že  stavebné  oddelenie  bude  riešené  brigádnicky  tak,  ako  finančné 
oddelenie pri vyberaní daní a poplatkov, k čomu už dostala pokyn vedúca výstavby.

K záverečnému účtu bolo prijaté uznesenie č. 38 A/4,5 a C/1,2.

5. Výrok nezávislého audítora z     overenia ročnej účtovnej závierky mesta Nemšová  
     za obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009

Správu  nezávislého  audítora  Ing.  Mgr.  Anny  Šutovskej,   Licencia  SKAU  č.  961 
o overení  súladu  výročnej  správy  s účtovnou  závierkou  mesta  Nemšová  za  obdobie  od 
1.1.2009 do 31.12.2009, ktorá bola vypracová dňa 1.3.2010, prečítal prednosta úradu Pavel 
Králik a je prílohou zápisnice č. 3. Bolo k nej prijaté uznesenie č. 38 A/6.

6. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k     záverečnému účtu mesta Nemšová za r. 2009  

Písomné  stanovisko  hlavného  kontrolóra  k záverečnému  účtu  mesta  Nemšová 
k 31.12.2009  poslanci  obdržali  písomne  a toto  prečítala  kontrolórka  mesta  Ing.  Nadežda 
Papierniková. K stanovisku poslanci prijali uznesenie č. 38 A/7.



7. Záverečný účet VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2009

Pracovný materiál –záverečný účet, plnenie rozpočtu a finančného plánu k 31.12.2009 
poslanci  obdržali  písomne a je prílohou č.  5.  V krátkosti  materiál  uviedla  ekonómka VPS 
Katarína Strečanská. K záverečnému účtu bolo prijaté uznesenie č. 38 A/8,9 a C/3,4.

8. Výrok nezávislého audítora z     overenia ročnej účtovnej závierky VPS, m.p.o. Nemšová  
     za obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009

Správu  nezávislého  audítora  Ing.  Mgr.  Anny  Šutovskej,   Licencia  SKAU  č.  961 
určenej  zriaďovateľovi  spoločnosti  VPS, m.p.o.  z auditu účtovnej  závierky za obdobie od 
1.1.2009  do  31.12.2009,  ktorá  bola  vypracovaná  23.4.2010,   prečítal  vedúci  VPS  Mgr. 
Ladislav Palička a je prílohou zápisnice č. 6. Bolo k nej prijaté uznesenie č. 38 A/10.

9. Schválenie výsledku hospodárenia Mestskej pálenice Nemšová s.r.o. za rok 2009

K prejednávanému bodu bol  predložený materiál -  hospodárenie kotolní Ul. Janka 
Palu  a Odbojárov,  hospodárenie  pálenice  a zápisnica  zo  zasadnutia  dozornej  rady zo  dňa 
21.4.2010 s tým, že tento uviedla členka dozornej rady a poslankyňa Agnesa Vašíčková a je 
prílohou zápisnice č. 7. 
-primátor  –  konštatoval,  že  stav  pálenice  je  na  dobrej  úrovni,  čo  sa  odzrkadľuje 
i v hospodárení kotolní za rok 2009, ale i v hospodárení pálenice.

K hospodáreniu pálenice bolo prijaté uznesenie č. A/11 a C/5.

10. Informácia o     bezpečnostnej a     dopravnej situácii v     meste Nemšová  

Zástupca  riaditeľa  Obvodného  oddelenia  PZ  v Nemšovej  Mjr.  Mgr.  Roman  Ďuriš 
informoval o bezpečnostnej a dopravnej situácii v meste Nemšová za obdobie za ostávajúci 
rok 2009 v zmysle prílohy č. 8. 

- Jozef Kuruc – informoval sa na toleranciu prekročenia rýchlosti v obci
- Ing. Dušan Duvač – spýtal sa, akou cestou treba postupovať, aby na území celého 

mesta (vrátane ms.častí) cyklisti nemuseli používať prilby
- Mjr.Ďuriš – reagoval, že mimo obce je povinnosť používania cyklistických prilieb 

a jediná možnosť je zrušiť názvy ms. častí, teda umiestniť tabuľu názvu „Nemšová“ 
na začiatku a až na konci územia

- Marta  Bobošíková-požiadala,  aby  policajti  merali  rýchlosť  nielen  na  štátnych 
cestách, ale i na MK, kde je ďaleko väčší pohyb občanov a detí, a práve na týchto 
dochádza zo strany vodičov k prekročeniu povolenej rýchlosti

- Anton Krchňávek  –  spýtal  sa,  či  policajti  vykonávajú  kontroly  počas  hudobných 
produkcií

- primátor-doplnil,  že  povolenie  každej  hudobnej  produkcie  je  zaslané  na  vedomie 
i polícii

- Mgr. Mária Haljaková – poukázala na hlučné produkcie  a rušenie nočného kľudu 
v prevádzke Fans na Ul. Janka Palu (budova kina)

- Eva  Vavrušová  –  mala  dopyt  na  kontroly  prevádzkových  hodín  v reštauračných 
a pohostinských zariadeniach

- požiadala o nápravu vo veci parkovania vozidiel firmy CARGO v budove hasičskej 
zbrojnice na Ul. Trenčianska, čím znemožňujú vstupu do priestorov zbrojnice

- Pavel Králik – odporučil merať rýchlosť pri školách



- primátor – dal do pozornosti, že z dôvodu začatia stavebných prác zo strany železníc 
a firmy  Systemtube budú viac frekventované Ul. Púchovská a Dubnická

- opätovne  sa  dotkol  mestského  kamerového  systému,  ktorý  bude  mať  možnosť 
využívať i polícia a kamerového systému na ČOV v Ľuborči, ktorým sa monitoruje 
aj nelegálny vývoz odpadu 

- čo  sa  týka  hudobných  produkcií,  vo  väčšine  prípadov  ich  konanie  je  písomne 
nahlásené na políciu.  Možno by stálo za zváženie znova do tejto činnosti  zapojiť 
i komisiu verejného poriadku tak, ako tomu bolo v minulých rokoch

- Ing. František Bagin – uviedol, že od 14.6.2010 bude odstávka žel. priecestia smerom 
na Horné Srnie, o čom budú občania včas informovaní

- Pavel  Králik  –  informoval,  že  od  7.5.2010  bude  úplne  uzatvorené  železničné 
priecestie cez Príles.

K informácii o dopravnej a bezpečnostnej situácii bolo prijaté uznesenie č. 38 A/12.

11. Majetkové a     finančné záležitosti  

V prejednávanom  bode  vedúca  FO  a správy  ms.  majetku  Ing.  Jarmila  Savková 
predložila nasledovné žiadosti a materiály :

- dohodu o odstúpení od kúpnej zmluvy medzi mestom a Ing. Pavlom Mikulom – byt 
č. 102 v bytovom dome s.č.681 Nemšová v zmysle prílohy č. 9. K návrhu dohody 
bolo prijaté uznesenie č. 38 B/1

- žiadosť  o odkúpenie  nehnuteľnosti  s.č.  47  a pozemkov  na  Ul.  J.Palu,  Nemšová 
spoločnosťou Invest  consult,  s.r.o.  v zmysle  prílohy č.  10.  K žiadosti  bolo prijaté 
uznesenie č. 38 A/13

- žiadosť  Rímskokatolíckej  cirkvi,  Farnosť  Nemšová  ohľadne  vysporiadania 
pozemkov pod kaplnkou v č. Kľúčové tak, ako je uvedené v prílohe č. 11

- Eva Vavrušová – spýtala sa koľko voľného pozemku ešte zostane smerom k PD
- Ing. Savková – odpovedala, že mesto pripraví podklad a o výsledku bude informovať 

zastupiteľstvo. K žiadosti bolo prijaté uznesenie č. 38 A/14 a C/6
- žiadosť spol.  ALEX N   ohľadne prevodu pozemkov v k.ú.  Nemšová v prospech 

mesta  Nemšová  s tým,  že  mesto  vybuduje  prepojovaciu   MK  Ul.Šidlíkové 
a Bernolákova tak, ako je uvedené v prílohe č. 12. Žiadosť doplnila o informáciu o 
vzájomnej dohode medzi s.r.o. ALEX N a mestom tak, že spoločnosť vybuduje celú 
infraštruktúru a mesto vybuduje cestu. K predloženej žiadosti bolo prijaté uznesenie 
č. 38 A/16 a C/8

- žiadosť spoločnosti T PRINT ohľadne predĺženia doby trvania zmluvy o poskytovaní 
mestského internetového pripojenia tak, ako je uvedené v prílohe č. 13. K žiadosti 
bolo prijaté uznesenie č. 38 A/15 a C/7

- žiadosť  Jána  Bračíka  o poskytnutie  priestorov  v Dome  smútku,  Ul.  Moravská, 
Nemšová za účelom používania  chladiaceho zariadenia.  Žiadosť je prílohou č.  14 
a bolo k nej prijaté uznesenie č. 38 A/17 a C/9

- žiadosť  Spoločenstva  vlastníkov  bytov  Ul.  Osloboditeľov  ohľadne  odkúpenia 
pozemkov pod hospodárskymi budovami tak, ako je uvedené v prílohe č. 15. Ing. 
Savková  predloženú  žiadosť  doplnila  o skutočnosť,  že  vzhľadom   k tomu,  že 
hospodárske budovy sú dlhodobo užívané žiadateľmi bolo doporučené pri prevode 
majetku posudzovať odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa. K žiadosti bolo 
prijaté uznesenie č. 38 A/18 a C/10

- návrh na prevod hnuteľného majetku mesta Nemšová – zriadenie počítačovej učebne 
a nákup  počítačovej  techniky  vo  výške  38.556,00  €  do  vlastníctva  ZŠ.  K návrhu 
prevodu bolo prijaté uznesenie č. 38 A/19 a C/11



- záverom predložila návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 442,73 € 
od dlžníka Ľuboša Držiaka v zmysle prílohy č. 17. K návrhu bolo prijaté uznesenie č. 
38 A/20 a C/12.

12. Rozprava

- primátor  – dal do pozornosti  poslancov ďalšie pracovné materiály,  ktoré poslanci 
obdržali písomne a tvoria prílohu zápisnice č. 18

- Ing.  Savková  –   informovala  o predloženom  návrhu  s.r.o.  VI-JA   ohľadne 
komplexnej  rekonštrukcie  areálu,  vybudovania  športovísk  a skvalitnenie  služieb 
v areáli mestského kúpaliska tak, ako je uvedené v prílohe č. 18

- primátor – podporil predložený návrh s poukázaním, že spoločnosť si plní dohodnuté 
podmienky a predĺženie nájmu údajne je potrebné k žiadosti o dotácie z fondov

- MUDr. Peter Daňo – uviedol, že nemá problém predložený návrh podporiť, ale podľa 
jeho   názoru  s predĺžením  nájmu na 45 rokov by ešte počkal  nakoľko  spoločnosť 
pôsobí v meste len krátko a bude treba nájomnú zmluvu odborne pripraviť

- Ing. Dušan Duvač – odporučil  tento návrh doplniť o jednoduchú štúdiu a žiadateľ 
zistí, že jeho plán nebude možné zrealizovať z hygienického hľadiska

- Stanislav Husár – podľa neho sa jedná o zaujímavý návrh a treba ho určite podporiť
- Pavel Chmelina – podľa jeho názoru stačí nájomná zmluva len na 5 rokov, pretože 

žiadne štrukturálne fondy nežiadajú takú dlhú dobu nájmu.
K návrhu  na  rekonštrukciu  mestského  kúpaliska  spoločnosťou  VI-JA bolo  prijaté 
uznesenie č. 38 A/21

- Anton  Krchňávek  –  spýtal  sa  z akého  dôvodu  nebola  na  dnešnom  rokovaní 
prerokovaná žiadosť Ing. Zuzany Sepešiovej, ktorá je súčasťou prílohy č. 18

- Ing. Savková – reagovala, že žiadosť bola predložená na pracovnej porade 14.4.2010 
a FO všetko úsilie  sústredilo  pracovným materiálom k záverečnému účtu.  Taktiež 
žiadosť pred rokovaním bude ešte prerokovaná s právnym zástupcom mesta a ďalej 
žiadostí  o odkúpenie  pozemku  bolo  viac  podaných  s tým,  že  žiadatelia  boli 
informovaní, že na pozemku nemôže byť postavená garáž

- primátor  –  priklonil  sa  k názoru,  že  žiadosť  MsÚ  obdržal  14.4.2010  a treba  ju 
posúdiť v príslušných komisiách

- prednosta – v krátkosti informoval o harmonograme zabezpečenia volieb do NR SR 
dňa 12.6.2010 s tým, že do 18.5.2010 voličom musí byť doručené oznámenie o čase 
a mieste  konania  volieb  a 29.4.2010  sa  uskutoční  prvé  zasadnutie  komisií.  Pre 
informáciu dodal, že do volieb vstúpilo 18 politických strán a hnutí

- Eva Vavrušová – informovala sa,  koľko nájomca pohostinstva v budove kaštieľa v č. 
Kľúčové zaplatí  mestu  za  spotrebu energií  a vody a taktiež  ako je  to  s hradením 
poplatkov v budove hasičskej zbrojnice

- Ing.  Savková  –  uviedla,  že  mesto  platí  za  elektromer  a spotrebu  energie  hradí 
nájomca p. Holúbek. Čo sa týka spotreby vody v zbrojnici, odpočty predkladá Štefan 
Vavruš. MsÚ zabezpečí preverenie stavu vodomerov a výsledok bude predložený na 
MsV č. Kľúčové

- Ján  Gabriš  –  spýtal  sa  na  činnosť  Regionálnej  vodárenskej  spoločnosti,  načo 
odpovedal primátor, že sa uzatvárajú zmluvy s fyzickými a s právníckymi osobami 
o dodávke vody z vodovodu a odvádzania  odpadových vôd kanalizáciou s tým, že 
doteraz je podpísaných cca 80% zmlúv

- Agnesa Vašíčková – informovala o zázname z rokovania, na ktorom boli predložené 
dohody  o pracovnej  činnosti  za  mesiac  9-11/2009  v zmysle  záznamu,  ktorý  je 
prílohou zápisnice č. 19



- Marianna  Hladká  –  Ul.  Slnečná,  kedy  sa  budú  riešiť  stavebné  pozemky  v časti 
Kľúčové

- Pavel  Chmelina  –  tento  stav  rieši  Pozemkový  fond  z dôvodu  uplatnenia  si 
reštitučného nároku

- primátor  –  informoval,  že  sa  pripravujú  hydrogeologické  merania  na  zúženie 
ochranného pásma pri vodnom zdroji Nemšová s tým, že ich prípravou sa zaoberá 
RNDr. Dovina 

- čo sa týka investičného zámeru spoločnosti  Invest  – consult  na Ul.  Janka Palu – 
lokalita  Potraviny  365 Nemšová  je  taký  stav,  že  investor  nie  je  schopný naplniť 
požiadavky vlastníkov a zrejme ich zámer bude ťažko realizovateľný

- začalo sa s pokračovaním budovania II.  etapy vodného zdroja Trenč. Závada
- dňa  27.4.2010  sa  v Nemšovej  -  obradnej  sieni  uskutoční  Krajská  prehliadka 

programov ZPOZ Trenčianskeho kraja
- ďalej informoval o pokračujúcich prácach – realizácii elektrorozvodov v lokalite IBV 

Vlárska 
- stavanie  májov sa uskutoční  dňa 28.4.2010,  ktorého sa zúčastní  premiér  s členmi 

vlády a na stretnutie pozval i poslancov
- uviedol, že projekty na nájomné byty boli úspešné a začne sa s výstavbou 8 b.j. na 

Mládežníckej  ulici.  Čo sa  týka  projektu  „Rekonštrukcie  a nadstavby Zdravotného 
strediska Nemšová“ zabezpečuje sa príprava tak, aby žiadosť bola podaná. Taktiež sa 
v krátkej dobe začne s realizáciou úspešného projektu verejného osvetlenia v meste.

     Na vznesené dopyty,  návrhy a pripomienky priebežne počas rokovania zodpovedali 
primátor, zástupca primátora, prednosta a vedúce oddelení. 

Primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a riadne rokovanie MsZ ukončil.

       Ján  M i n d á r            Pavel  K r á l i k
     primátor         prednosta úradu

Overovatelia :




