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Z á p i s n i c a 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 31. januára 2019 o 17.00 hodine v 

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

 1.  Otvorenie 
 
     Rokovanie  MsZ otvoril a viedol primátor mesta JUDr. Miloš Mojto. Na úvod privítal prítomných 
poslancov, pracovníkov mesta a občanov. 
Primátor mesta konštatoval, že z celkového počtu 12 poslancov je prítomných 10 poslancov, t. j. 77 %,  
čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Poslanci Stanislav Husár a Bc. Oliver Vavro prídu na 
rokovanie s oneskorením. Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení poslanci Milan Patka a Ing. 
František Bagin. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková. Za skrutátorky boli určené  Mgr. 
Jarmila Raftlová 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. 
Na rokovanie MsZ prišiel poslanec Stanislav Husár. Počet prítomných poslancov je 11. 
Primátor mesta predložil návrh programu rokovania a v zmysle Rokovacieho poriadku sa spýtal na 
pripomienky alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania. Keďže žiadne pripomienky alebo návrhy 
neboli predložené, primátor mesta dal hlasovať o predloženom programe rokovania MsZ.   
Poslanci MsZ Nemšová 11 hlasmi schválili program dnešného rokovania: 
 
1.        Otvorenie  
2.         Voľba návrhovej komisie 
3.        Zánik mandátu primátora mesta Nemšová 
4.        Zmena v orgánoch spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váh, s r. o.  
           Nemšová a v Mestskom podniku služieb, s r. o. Nemšová 
5.        Informácia o zámere prevádzkovania areálu NTS 
6.        Návrh Memoranda o spolupráci Futbalovej Akadémie TSK pri FK Dubnica nad  
           Váhom s mestom Nemšová 
7.        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 1 
8.        Majetkové záležitosti: 
           8. 1 Zriadenie vecného bremena – elektrická prípojka, ALEX N s.r.o., kat. územie  
                  Nemšová 
           8. 2 Zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.,     

      Bratislava (investor : REALLINE, s.r.o.)  
9.        Návrh na zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti 
10.      Diskusia 
11.      Záver 
 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
 
2. Voľba návrhovej komisie 
    Predkladal: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 
 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnutí poslanci MsZ Ing. Zita Bednáriková a Ing. 
Rastislav Guga. O návrhu dal hlasovať. Ing. Zita Bednáriková a Ing. Rastislav Guga boli 8 hlasmi 
schválení do návrhovej komisie. Ing. Zita Bednáriková a Ing. Rastislav Guga sa hlasovania zdržali. 
 
3. Zánik mandátu primátora mesta Nemšová 
    Predkladal: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 
 
Primátor mesta informoval, že na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR vo veci volebnej sťažnosti 
navrhovateľa Františka Bagina proti odporcom Stanislavovi Gabrišovi a Milošovi Mojtovi proti výsledku 
komunálnych volieb v meste Nemšová konaných dňa 10.11.2018, ktorý bol vyhlásený dňa 10.01.2019, 
zaniká mandát primátora Nemšovej dňom nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozhodnutia. Keďže 
František Bagin  a Stanislav Gabriš boli v konaní zastúpení advokátom je vysoko pravdepodobné, že títo 
rozhodnutie Ústavného súdu SR už prevzali a po prevzatí rozhodnutia súčasným primátorom mesta 
Nemšová rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Po zániku mandátu primátora zvoleného vo voľbách 
10.11. 2018 oprávnenia primátora preberá v celom rozsahu zástupca primátora. Dodal, že rozhodnutie má 



 2

uložené na pošte, rozhodol sa toto prevziať 1.2.2019. Dňom 1.2.2019 nastane skutočnosť, kedy dôjde 
k zániku mandátu súčasného primátora. Všetky kompetencie primátora mesta zajtrajším dňom preberá 
zástupca primátora, ktorým je poslanec Ján Gabriš. Primátor mesta ďalej oznámil skutočnosť, že dňa 
30.1.2019 bola doručená na Mestský úrad v Nemšovej písomná informácia vtedajšieho poslanca Ing. 
Stanislava Gabriša, ktorý sa písomne vzdal mandátu poslanca MsZ za m. č. Trenčianska Závada. Zánik 
mandátu vzniká dňom, kedy bolo oznámenie doručené, dňa 30.01.2019. Z toho vyplýva, že MsZ tvorí 12 
poslancov MsZ, bez zástupcu – poslanca za m. č. Trenčianska Závada. V zmysle zákona o obecnom 
zriadení a zákona o voľbách mesto v takomto prípade, pokiaľ nie je náhradník, má povinnosť toto oznámiť 
ministerstvu vnútra so žiadosťou o zabezpečenie volieb poslanca za m. č., v ktorej mandát zanikol. Mesto 
Nemšová si túto skutočnosť zajtra splní, skutočnosť oznámi MV SR. Mesto urobí všetko pre to, aby voľby 
primátora ako aj poslanca za m. č. Trenčianska Závada boli v jednom termíne.  
Na rokovanie MsZ prišiel poslanec Bc. Oliver Vavro. Počet prítomných poslancov je 12. 
Primátor mesta k prerokovávanému bodu otvoril diskusiu. Mgr. Šupáková, poslankyňa MsZ sa spýtala 
zástupcu primátora na skutočnosť, ktorá bola aj na verejnom prerokovaní, ktoré mal primátor mesta, ako 
sa rozhodol s postom prednostu úradu. Informovala sa, či sa na post prednostu vráti p. Jurisová, či si už 
vybral. J. Gabriš uviedol, že p. Jurisová sa na post prednostu úradu nevráti. Prednostu úradu už vybral 
a terajšiemu primátorovi mesta navrhol na pozíciu prednostu úradu z radu zamestnancov úradu. Zajtra 
bude oficiálne predstavená. Ďalej sa poslankyňa Mgr. Šupáková informovala, či zástupca primátora bude 
funkciu vykonávať na polovičný úväzok. Primátor mesta oznámil, že zástupca primátora bude 
vykonávať funkciu na plný úväzok. Ing. Bednáriková sa informovala na financie. Primátor mesta 
uviedol, že od 01.02.2019 je v platnosti nový zákon. Zástupcovi primátora prináleží odmena vo výške 70 
% základného platu primátora mesta. Osobne s tým nie je stotožnený. Myslí si, že by mu mal patriť 100 % 
platu. Podporil by to. Právna úprava je však takáto. B. Krajči, poslanec MsZ sa informoval, či sa jedná 
100 % platu s navýšením, alebo základného platu. Primátor mesta odpovedal, že sa jedná o plat bez 
navýšenia. Mgr. Šupáková uviedla, že ju mrzí vzniknutá situácia tak, ako asi každého z prítomných 
a dodala, že dúfa, že tí, ktorí sú za to zodpovední, si vstúpia do svedomia. To pozastavenie rozvoja mesta, 
ktoré nás čaká kým nebudú vyhlásené voľby, ktoré hrozia asi až v septembri. Málokto si to vie reálne 
predstaviť. Dodala, že si to tu zjavne uvedomujú a je to obrovská strata. Mrzí ju, že sa to takýmto 
spôsobom celé zvrtlo a Ústavný súd takto rozhodol. Mgr. Šupáková poďakovala primátorovi mesta za 
doteraz vykonanú prácu. MUDr. Daňo, poslanec MsZ na margo povedaného uviedol, že si nemyslí, že 
mesto Nemšová zostane paralizované. Su tu poslanci, ktorí dostali dôveru voličov. Tiež mestský úrad. 
Dúfa, že si bude plniť funkciu voči občanom a terajším partnerom. Dodal, že nevidí dôvod, prečo by 
mesto malo strácať nejaký čas. Iste, že je to aj v stabilnom primátorovi mesta, ale sú tu poslanci, aby sa 
dali dokopy a pohli sa dopredu. J. Gabriš, zástupca primátora uviedol, že veci, ktoré sú rozbehnuté, musia 
bežať. Dostali sme dotáciu na obnovu hasičskej zbrojnice, na materskú škôlku. Projekty ako výstavba 
chodníka v Ľuborči, tie, ktoré sú schválené, môžu bez problémov prebiehať. Ing. Prno, poslanec MsZ 
podporil myšlienku poslanca MUDr. Daňu. Dodal, že nevidí dôvod, aby sa robila panika. Apeloval na 
kolegov poslancov, aby ukľudnili emócie a občanom toto logicky vysvetlili. Legislatíva na tento status 
pamätá. Právne je stav vyriešený a ošetrený. Súhlasí, že je to neštandardná situácia. Dodal, že musíme 
potiahnuť spoločne. Mgr. Šupáková uviedla, že to nechcela armagedonizovať. Chcela poukázať na to, že 
to malo nejakú príčinu. Bolo by dobré, aby sa to pomenovalo tak, ako to bolo. Ing. Prno dodal, že je 
potrebné ukľudniť emócie. To, kto vedel a kto nevedel, by nebolo vhodné do toho sa púšťať. Informácie tu 
boli. Dodal, že poslancom nebol. Je treba veci riešiť konštruktívne a nie robiť paniku. Mgr. Šupáková 
uviedla, že jej príspevok takto nesmeroval. Povedala svoj názor a chcela sa poďakovať ešte stále 
súčasnému primátorovi mesta. Chcela vyjadriť svoj pocit. Primátor mesta k tomuto bodu ukončil diskusiu. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi zobralo na vedomie informáciu o zániku mandátu primátora mesta 
Nemšová. 
 
4. Zmena v orgánoch spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váh, s r. o. Nemšová a v  
    Mestskom podniku služieb, s r. o. Nemšová 
    Predkladal: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 
 
Primátor mesta uviedol, že z dôvodu zániku mandátu primátora mesta Nemšová, ktorý zastupoval 
záujmy mesta Nemšová v pozícii konateľa v spoločnosti RVSVV, s.r.o. ako aj s ohľadom na písomné 
vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. Ing. Františka Bagina je 
potrebné zrealizovať zmeny v štatutárnom orgáne týchto spoločností. S poukazom na hore uvedené 
navrhol, aby sa členom štatutárneho orgánu spoločnosti RVSVV, s.r.o. stal zástupca primátora Nemšovej 
Ján Gabriš a rovnako, aby sa členom štatutárneho orgánu spoločnosti Mestský podnik služieb Nemšová, 
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s.r.o. stal Ján Gabriš, príp. aby členom štatutárneho orgánu boli Milan Koníček a Jozef Petrík, s tým, že 
každý z konateľov, by bol oprávnený, konať samostatne za spoločnosť . Z pozície konateľa spoločnosti 
RVS – ky zvolal na 11. februára 2019 Valné zhromaždenie / ďalej VZ / s jediným bodom programu a to je 
zmena v orgánoch spoločnosti. Na tomto VZ sa aj vzdá funkcie konateľa spoločnosti. Logicky sa mu 
zdalo, aby do tejto funkcie bol ustanovený zástupca primátora, ktorý bude naďalej hájiť záujmy mesta 
Nemšová.  V mestskom podniku služieb máme doteraz konateľa Ing. Františka Bagina. Keďže sa vzdal 
mandátu, rozhodol sa, že nebude robiť obštrukcie k tomuto a ešte dnes, prípadne zajtra zástupca primátora 
zvolá VZ, alebo titulom rozhodnutia jediného spoločníka zmenil konateľa spoločnosti v mestskom 
podniku služieb. Osobne sa priklonil za alternatívu č. 1, že by v mestskom podniku služieb bol tak isto 
konateľom spoločnosti Ján Gabriš. So zástupcom primátora sa o tomto rozprávali. Predpokladá, že 
s návrhom zástupca primátora súhlasí a odovzdal mu slovo. J. Gabriš povedal, že o tejto záležitosti sa 
s primátorom mesta rozprávali. Dodal, že keď bude konateľom v jednej spoločnosti, nech to pokračuje 
tak, aby sa to ukľudnilo. Primátor mesta k bodu otvoril diskusiu. Keďže sa nikto do diskusie neprihlásil, 
túto ukončil a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. Ing. Bednáriková 
predložila návrh uznesenia. Primátor mesta dal o návrhu hlasovať. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi súhlasilo s menovaním nových konateľov: v spoločnosti RVS VV, s r. o. 
– Ján Gabriš a v spoločnosti Mestský podnik služieb Nemšová, s r. o. – Ján Gabriš. 
 
5. Informácia o zámere prevádzkovania areálu NTS 
    Predkladal: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 
 
Primátor mesta uviedol, že dňa 1.1. 2019 zostalo užívateľom areálu NTS v Nemšovej mesto Nemšová 
ako vlastník nehnuteľností nachádzajúcich sa, resp. tvoriacich areál NTS Nemšová. V súčasnej dobe sú 
priestory, ktoré môžu slúžiť na prevádzkovanie podnikateľských aktivít v oblasti ubytovania 
a reštauračných služieb nevyužívané. Nakoľko sa v roku 2018 nepodarilo predmetný areál NTS prenajať 
za podmienok ponúkaných mestom Nemšová a vyhliadkovo je málo pravdepodobné, že by sa našiel 
záujemca, ktorý by bol ochotný prevádzkovať uvedený areál a súčasne podporovať športové aktivity a to 
najmä futbal, je potrebné začať uvažovať aj o možnosti prevádzkovania areálu samotným mestom 
Nemšová. Ako alternatíva prichádza do úvahy odovzdanie areálu do užívania Mestskému podniku služieb 
Nemšová, s.r.o. ako 100% dcérskej spoločnosti mesta Nemšová s tým, že by táto začala za podpory mesta 
vyvíjať činnosť smerujúcu k získaniu oprávnení na prevádzkovanie reštauračných služieb a ubytovania 
a následne začať tieto aj prevádzkovať. Primátor mesta dodal, že počas výkonu funkcie primátora mesta 
túto situáciu riešil, riešila sa aj v r. 2018. V spolupráci so zamestnancami mestského úradu riešil 
a vychádza mu ako najprijateľnejšia alternatíva tá, ktorú teraz predložil. Pokúsili by sme sa prevádzkovať 
areál NTS vo vlastnej réžii s tým, že areál by prevádzkoval mestský podnik služieb / ďalej MsPS /, ktorý 
už zabezpečuje rekreačné aktivity tým, že zabezpečuje prevádzku kúpaliska. Poznamenal, že by to nebola 
výlučne aktivita MsPS. Je dobre rozbehnutá spolupráca futbalových nadšencov, ktorí popri tejto situácii sa 
snažia udržať aspoň mládežnícky, žiacky, prípravku futbal, pri živote.  Konkrétne sa jedná o B. Ďuriša 
a L. Kresánka. Do budúcna nevylučuje ani to, že pokiaľ by sa našiel nový záujemca, ktorý by bol ochotný 
areál prevziať do nájmu, bude potrebné priestory čiastočne rekonštruovať. Priestor dať do prijateľného, 
užívateľného stavu. Tieto aktivity by sme preniesli na MsPS. Výdavky súvisiace s opravami by sme vedeli 
optimalizovať. Dodal, že by bol veľmi rád, keby sa rozbehol futbal mužskej kategórie, ale sme v takej 
situácii, že sa toto riešenie javí ako reálne. Musíme sa zamerať na to, aby areál zostal schopný prevádzky. 
Dodal, že sa nebráni ani iným iniciatívam, pokiaľ by niekto mal iniciatívu, ktorá by pomohla sfunkčniť 
areál, alebo nejakým spôsobom dať myšlienku, ktorá by nám pomohla. To, čo máme, riadnym spôsobom 
obhospodarovať, užívať a využívať na športovo – rekreačné aktivity. Následne primátor mesta otvoril 
k tomuto bodu diskusiu. Dodal, že je to informácia, ktorá sa berie na vedomie. Ing. Prno sa informoval na 
to, kedy areál reálne prejde pod mesto. Bude treba vyhradiť finančné prostriedky zrejme rozpočtovým 
opatrením. Primátor mesta uviedol, že areál je v majetku mesta. O majetok sa už staráme. V spolupráci 
s VPS-kou sa odhŕňa sneh. Otázka smerovala, kedy sa začne do tohto investovať. Ing. Prno dodal, že je 
schválené a narozpočtované hokejbalové ihrisko, investícia do areálu ako takého, bude. Koncepcia 
možného využitia by sa mala čo najskôr predložiť na rokovanie, aby sa vedeli postaviť priority. Jedná sa 
o vybavenie. Bude potrebné vyčleniť financie. Je potrebné vedieť, čo spraviť, ako to spraviť. M. Patka, 
poslanec MsZ uviedol, že v stredu je plánovaná komisia kultúry, školstva a športu. Na zasadnutí komisie 
toto začnú intenzívne preberať a hľadať nejaké alternatívne riešenia. Také riešenia, aby sa mohlo začať 
fungovať. S. Husár sa informoval na personálne obsadenie v MsPS. Primátor mesta odpovedal, že to 
pôjde v obmedzenom režime.  Majetok mesto plánuje previesť do správy alebo dať do prenájmu. Toto by 
mohol robiť MsPS, ktorý si začal vybavovať povolenia. Musíme udržať aj ubytovacie kapacity. 
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K povoleniu na ubytovanie sa vyjadruje aj hygiena. Ing. Prno a M. Patka uviedli, že komisia kultúry, 
školstva a športu k návrhu dá stanovisko. J. Gabriš dodal, že riešením by bolo podobne ako na kúpalisku, 
dať toto do prenájmu. Ten, kto má víziu. Je potrebné, aby NTS –ka bola prevádzkyschopná, aby to 
fungovalo. Primátor mesta doplnil, že návrh zo strany prevádzkovateľov futbalového klubu bol 
doručený. Chcelo by to jedného správcu, jedného prevádzkara. Návrh smeroval tak, aby to čo najmenej 
zaťažovalo rozpočet mesta. Tiež je veľký priestor pre možnosti poskytovania ubytovania v tomto roku. Vo 
Vetropack-u sa plánuje rekonštrukcia. Je predpoklad, že tu budú ubytovaní pracovníci mimo Nemšovej. 
Cesta je asi taká, že MsPS v úzkej spolupráci s futbalovým klubom Nemšová. Po komisii v stredu budeme 
vedieť bližšie informácie. Ing. Prno dodal, že o výsledku rokovania z komisie budú informovať. Ing. 
Bednáriková uviedla, že to bude finančne aj personálne náročné. Chcelo by to nejakého nadšenca. Nedá 
sa to robiť len s MsPS a VPS-kou. Ľudia tam už teraz chýbajú. Doporučila, aby sa ľudia na VPS – ku 
zobrali a nie, aby sa používali na ihrisko. M. Patka doplnil, že ľudia tam budú musieť prísť. Prevádzka sa 
nedá robiť s ľuďmi, ktorí sú momentálne na VPS –ke. Primátor mesta uviedol, že takýto zámer teraz nie 
je. Zámer je zamestnať prevádzkara na dohodu, ktorý by bol platený z MsPS nie z VPS –ky. Prípadne ešte 
ďalšiu osobu. Je potrebné si toto nakalkulovať, zistiť, čo, kde, je potrebné urobiť. Podľa jeho názoru, je 
priorita dať do poriadku ubytovacie priestory. Následne kuchyňu a bar. Čo sa týka vonkajšej starostlivosti 
o areál, príde koniec marca a prvé bude čistenie a kosenie. M. Patka dodal, že na začiatok sa musí počítať 
s 3 osobami, ktoré tam budú permanentne. Aby to fungovalo. Ing. Prno reagoval, že ako spomenul 
primátor mesta, návrh je. Sú tam exaktne uvedené sumy, ktoré sú potrebné. Čísla sú a bude na poslancoch, 
kde nájsť na financovanie a ako to spoločne s nadšencami zachrániť. Dodal, že podľa jeho názoru je areál 
futbalovo -  športový a spolu s kultúrnym domom sú to dva subjekty, ktoré by mali byť celoročne využité 
a nejakým spôsobom si na seba finančne zarobiť. Nechať ho zaniknúť by bola katastrofa a pre NTS –ku 
likvidačné. Vieme, v akom stave je ihrisko vzadu. Je to preto, lebo bolo vzadu. Začali sa tam stretávať 
ľudia, ktorí sa hrať veľmi nechceli. Bude potrebné, dať na toto pozor a spraviť koncepciu. Na komisii 
v stredu to preberú a výsledok na najbližšom rokovaní predložia. B. Krajči dodal, že si myslí, že je 
potrebné ísť touto cestou. Aby sa NTS – ka zobrala. Primátor mesta diskusiu ukončil a požiadal o 
predloženie návrhu. Ing. Guga predložil návrh uznesenia. Následne primátor mesta dal o návrhu hlasovať. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi zobralo na vedomie informáciu o zámere prevádzkovania areálu NTS. 
 
6. Návrh Memoranda o spolupráci Futbalovej Akadémie TSK pri FK Dubnica nad Váhom  
    a mestom Nemšová 
    Predkladal: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 
 
Primátor mesta uviedol, že prezident FK Dubnica nad Váhom spolu s riaditeľom FA TSK pri FK 
Dubnica nad Váhom sa listom obrátili na mesto Nemšová s návrhom spolupráce v oblasti zabezpečenia 
rozvoja futbalu v Dubnici nad Váhom a v Nemšovej. Východiskové zámery spolupráce sú uvedené 
v návrhu Memoranda o spolupráci, ktoré tvorí prílohu tohto materiálu. Z uvedeného memoranda 
nevyplývajú žiadne konkrétne záväzky, ktoré by mali finančný dopad na rozpočet mesta Nemšová 
a uvedené memorandum len vytvára podmienky pre konkretizovanie budúcej možnej spolupráce, ktorá by 
bola podporovaná aj Slovenským futbalovým zväzom a Trenčianskym samosprávnym krajom. Z tohto 
dôvodu navrhujem podporiť uvedený projekt podpisom navrhovaného memoranda. Dodal, že poslanci 
obdržali spolu s listom aj návrh Memoranda o spolupráci. Informoval o skutočnosti, že s p. Gergelym – 
prezidentom FK Dubnica nad Váhom osobne jednal. Snažil sa zistiť, aká je predstava. Vysvetlené je to 
takým spôsobom, že memorandum slúži len ako podkladový materiál pre rokovanie so Slovenským 
futbalovým zväzom, ktorý vyžaduje, aby sa pustil do takéhoto projektu garancie, že tento projekt má 
podporu regionálnych zástupcov miest na strednom Považí, kde už istým spôsobom tradícia futbalu je 
etablovaná. Pokiaľ sú do tohto projektu získaní partneri, potom Slovenský futbalový zväz / ďalej SFZ /  sa 
rozhodne, či poskytne určitú podporu, aj finančnú. Až na základe tohto rozhodnutia sa môžeme baviť 
o konkrétnej spolupráci medzi futbalovou akadémiou a jednotlivými členmi, ktorí podpísali memorandum. 
Do spolupráce by začlenili Nemšovú, je tam obec  Beluša, Bánovce nad Bebravou, Trenčianske Teplice 
a Nové Mesto nad Váhom. Pokiaľ by sa futbalovej akadémii podarilo presvedčiť SFZ na podporu takéhoto 
projektu, bolo by to prospešné aj pre mesto Nemšová. Upozornil na to, že už pri rokovaní o  konkrétnej 
spolupráci by sme mali byť obozretní, aby boli podmienky pre nás výhodné. Aby sme mali stále kontrolu 
nad využívaním nášho areálu prioritne nemšovčanmi,  aby sme mali kontrolu nad našimi hráčmi, juniormi. 
V prípade takejto spolupráce, aby nám bolo umožnené využívať aj futbalovú plochu v Dubnici nad 
Váhom počas jarnej prípravy. Osobne takýto prísľub mal. Toto by bolo predmetom dohody. Mohli by tám 
trénovať žiaci, dorastenci. Zápasy by tam mohli hrávať muži Ľuborče a muži Kľúčového. Z tohoto dôvodu 
si dovolil tento materiál zaradiť na dnešné rokovanie. Podpísanie tejto dohody považuje za imidžovú 
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záležitosť. Prezentáciu toho, že tento projekt má podporu v regióne stredného Považia a na konkrétnu 
spoluprácu s právami, povinnosťami by bol krok č. 2. Prichádzal by do úvahy niekedy začiatkom jari. 
V prípade, že by mesto dostalo konkrétne návrhy, potom by sme poslancov informovali. Primátor mesta 
k prerokovanému bodu otvoril diskusiu. MUDr. Daňo uviedol, že táto akadémia je dosť protežovaná na 
TSK, tak isto ako hotelová akadémia, volejbalové centrum. Isto ste zaregistrovali, že je zrušené športové 
gymnázium – je premenované na strednú odbornú školu, kde bude zabezpečovaný nielen športový, ale aj 
profesionálny rast športovcov. Pokiaľ by to malo byť v deklaratívnej rovine, tak toto víta a svojim 
spôsobom nás k ničomu nezaväzuje. Pokiaľ si ustrážime výzvy tohto športového areálu tak, aby to bolo 
prioritne v prospech nás, takúto aktivitu víta. S. Husár k memorandu uviedol, že v článku 3 ods. 2: 
...akékoľvek zmeny je potrebné vykonať formou písomných dodatkov podpísaných zúčastnenými 
stranami. Navrhol tak, ako uviedol primátor mesta, aby všetky zmeny boli schvaľované v MsZ. Primátor 
mesta reagoval, že všetky zmeny je potrebné schvaľovať v MsZ. Tie, ktoré by vyplývali zo zmluvy, 
zaväzovali by nás, napríklad využívanie areálu. Je to náš majetok a tam kompetencia poslancov je 
zákonom daná. Za seba prisľúbil, že akékoľvek návrhy pôjdu poslancom a tiež do komisií. Dodal, že majú 
takú predstavu, že by získali financie na trénerov, ktorí by boli platení z futbalovej akadémie a boli by 
k dispozícii školám a krúžkom alebo klubom. Oni by rotovali počas celého týždňa. V rámci týchto klubov 
by chodievali na tréningy. Dodal, že to je jedna vec, ktorá ho zaujala. Ďalšie možnosti sú také, že SFZ, 
keby mal záujem poriadať rôzne mládežnícke turnaje, prípravné zápasy tak, ako kedysi. Tiež rôzne turnaje 
a zrazy západoslovenského výberu SFZ. To je do budúcna. Dnes je na prerokovanie predložené 
memorandum, že sme ochotní takýto zámysel podporiť. Keďže v diskusii nikto nevystúpil primátor mesta 
požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu. Ing. Guga prečítal návrh uznesenia a primátor mesta dal 
o návrhu hlasovať. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi súhlasilo s podpisom Memoranda o spolupráci Futbalovej Akadémie 
TSK pri FK Dubnica nad Váhom s mestom Nemšová v zmysle písomného návrhu, ktorý tvorí 
prílohu tohto materiálu.  
 
7. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 1 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
 
Ing. Savková predložila návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na r. 2019 – RO č. 1. Predmetom RO 
č. 1 je zakúpenie cisterny na prepravu pitnej vody. Táto by sa využívala v prípade výpadkov dodávky 
pitnej vody z dôvodu poruchy verejného vodovodu. V prípade  Trenčianskej Závady, kde je spôsobený 
nedostatok vody v nádržiach vodného zdroja. V súčasnosti naša regionálna vodárenská spoločnosť 
využíva na prepravu cisternu, ktorá je v majetku obce Horná Súča. Mesto Nemšová ani RVS-ka nevlastnia 
žiadnu takúto nádobu na prepravu pitnej vody. Na pracovnej porade primátora mesta dostal za úlohu 
vedúci VPS Mgr. Palička získať predbežnú hodnotu cisterny od dodávateľa. Vedúci VPS sa rozhodol, že 
by to mala byť cisterna na viacúčelové vozidlo Mercedes s dieselovým motorom a pohonom 4 x 4. Ponuka 
je od dodávateľa, ktorý sa na to špecializuje a vyrába aj  ďalšie nadstavby na toto vozidlo. Je to prvá 
ponuka. Nie je jediná. V rozpočte je navrhnutá čiastka 45.000 €. Na rokovaní finančnej komisie bolo 
podobne ako na pracovnej porade primátora mesta uvedené, že táto čiastka bude podstatne nižšia. Z tohto 
dôvodu sa navrhlo, že by sa vypísalo verejné obstarávanie na dodávku cisterny s uvedením základných 
technických požiadaviek. Ponuky, ktoré v rámci verejného obstarávania prídu, budú predložené na 
rokovanie na porade poslancov MsZ alebo na rokovaní MsZ. Údaje by sa porovnali a prerokovali 
a verejné obstarávanie by sa vyhodnotilo. Nevyhnutnosť a potreba zakúpenia tejto cisterny je zrejmá. 
Taktiež v lete boli veľké výpadky dodávky pitnej vody. Sídliská zostali bez pitnej vody. Cena by sa 
znížila, keďže  RVS-ka  objednáva cisternu cez obec Horná Súča. Primátor mesta k prerokovávanému 
bodu otvoril diskusiu. Mgr. Šupáková uviedla, že vozidlo je v majetku mesta. Cisterna by sa prenajímala 
RVS – ke v prípade, že by sa používala na územia ostatných obcí. V prípade, ak by to bolo pre mesto 
Nemšová, by to bolo bezplatne? Alebo celkovo by si cisternu vodárenská spoločnosť prenajímala od 
mesta? J. Gabriš odpovedal, že nestačí kúpiť len cisternu. Musí tam byť aj čerpadlo. Pre samotnú 
Nemšovú by stačila len cisterna. Pokiaľ chceme vodu dovážať do Trenčianskej Závady, kde vodu treba 
vytlačiť, v terajšom počasí, je treba, aby bolo aj čerpadlo, ktoré vodu vytlačí. Preto je cena taká vysoká. 
Samotná cisterna by bola lacnejšia. Mesto v rámci programu ochrana ovzdušia získalo vozidlo. Je 
potrebné zakúpiť na toto vozidlo nadstavbu. Je tam cisterna, ale nevyhovuje na prepravu pitnej vody. 
Mgr. Šupáková doplnila, že ju zaujíma finančný vzťah. Vzhľadom k tomu, že vozidlo je v majetku 
mesta, v akom vzťahu bude vozidlo poskytnuté RVS –ke? Prenájmom, alebo bude využívané zadarmo 
a ostatné obce si ho budú prenajímať? Primátor mesta odpovedal, že pokiaľ máme vozidlo v majetku 
mesta, cisterna bude zabudovaná do vozidla, tak prepravu vody bude zabezpečovať mesto Nemšová. Je 
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možná alternatíva, že by vozidlo využíval mestský podnik služieb alebo verejno – prospešné služby. 
Záležalo by od toho, čo by bolo pre mesto najvýhodnejšie. Pokiaľ teraz vodárenská spoločnosť platí obci 
Horná Súča za každý dovoz pitnej vody, potom je úplne logické, že dovoz pitnej vody budeme 
zabezpečovať my. Vodárenská spoločnosť tak, ako platila obci Horná Súča, tak bude platiť mestu 
Nemšová. Dodal, že si myslí, že mesto by toto vedelo zabezpečiť za výhodnejšiu cenu za prepravu. Popri 
tom by sa získavali finančné prostriedky, ktoré by nám čiastočne kompenzovali náklady, ktoré sme 
vynaložili. Musíme si uvedomiť, že mesto ako samosprávny subjekt by sme mali byť pripravený na 
mimoriadne situácie, kedy naši obyvatelia nemajú pitnú vodu. Niečo takéto sa ešte nestalo. Keď 
v Trenčianskej Závade nebola voda v 15 domoch, k pitnej vode sa ani nedostali. Taktiež v meste 
Nemšová, na ul. Janka Palu, keď bola pred cca 1 rokom porucha,  bola taká istá situácia. Pokiaľ mesto 
bude mať takúto cisternu, vozidlo sa pristaví a obyvatelia budú mať možnosť vodu načerpať. Mgr. 
Šupáková podporila tento návrh. Chcela vedieť finančný vzťah s vodárenskou spoločnosťou voči mestu. 
Ing. Bednáriková uviedla, že a priori nie je proti zakúpeniu cisterny,  ale podľa nej je suma veľmi 
vysoká. Problém s dodávkou pitnej vody do Trenčianskej Závady nevyrieši. Je potrebné sa na to pozrieť 
analyticky a logicky, čo s vodu v Tr. Závade. S bývalým riaditeľom viackrát písali listy, tiež to bolo na 
rokovaniach MsZ. Je to časovaná bomba, cisterna to nevyrieši. Ďalej, či sa cisterna dostane na rozmočené 
polia. Verejné obstarávanie bude trvať ½ roka. Riešenie je urobiť prepoj z Ľuborče do Trenčianskej 
Závady. Vodu budeme dovážať cisternou 20 rokov? Vieme o tomto, boli robené kamerové skúšky. 
Prameň je treba vyčistiť. M. Patka reagoval, že nejde o prameň. Ide o meliorácie. Mgr. Šupáková 
uviedla, že zrejme sa cisterna zaobstará cez aukciu. Primátor mesta poznamenal, že jeho interpretácia 
bola poslankyňou Ing. Bednárikovou zle chápaná. Nebolo by to dobré riešenie. Bolo by to plátanie diery, 
ktorú momentálne máme. Problém je to asi od septembra, októbra minulého roka, keď sa začala pitná 
voda navážať do Tr. Závady. Dodal, že bol 2 týždne vo funkcii, keď bol za obyvateľmi v Tr. Závade, 
pýtať sa na situáciu a predostretím návrhu riešenia. Toto je akútny bod. Druhý bod je ten, že vypracujeme 
plán. Obyvatelia Trenčianskej Závady sa obrátili na mesto petíciou, kde požadujú, aby sa systémovo 
riešila voda. Ďalej je to, že sa budú kontrolovať potrubia od prameňa až k vodojemu a tretia vec, že sa 
bude kontrolovať tesnosť vodojemu. Máme na dohodu pracovníkov, ktorí zisťujú úniky vody vo 
vodovodnej siete v Trenčianskej Závade. Toto je v riešení. To, čo uviedla poslankyňa Ing. Bednáriková sa 
výhľadovo dá riešiť a pokiaľ sa voda v dostatočnom množstve nezabezpečí do vodojemu, v rámci 
projektu, ktorý tu bol, sme nevedeli zabezpečiť, aby sa voda dotiahla do Tr. Závady. To bola uniknutá 
šanca kolosálneho významu a dodal, že si myslí, že sa to dalo. Nevenovala sa tomu pozornosť tak, že teraz 
budeme veci dobiehať. Za naše peniaze. Možno, ak získame financie z fondov. Bude nás to stáť tvrdé 
peniaze, tak ako nás bude stáť aj rekonštrukcia vodovodu v samotnej Nemšovej. Bc. Vavro, poslanec 
MsZ uviedol, že cisternu určite treba. Nemáme možnosť vykrývať takéto núdzové stavy. V rámci 
dlhodobého výhľadu určite poriešime vodu v Tr. Závade. Aby sme sa zle nechápali. 45.000 € je niečo, čo 
zabezpečí vodu. Bez vody človek nevydrží. S. Husár, poslanec MsZ uviedol, že na internete je 4.500 l 
cisterna za 10.000 € a neverí, že čerpadlo bude stáť 30.000 €. V ponuke sú aj podstatne lacnejšie 
alternatívy. Mgr. Šupáková reagovala, že to uvidíme cez obstarávanie. Ing. Prno uviedol, že je to 
cisterna na pitnú vodu, nie na polievanie. J. Gabriš dodal, že cisternu potrebujeme. V nedeľu nebola voda 
na ul. Šidlíkové. Týmto občanom je potrebné cisternu pristaviť, aby si mali možnosť vodu načerpať. 
Podobne na sídlisku. Dodal, že si nevie predstaviť fungovať bez vody. Vozidlo je univerzálne. Je potrebná 
špeciálna cisterna. Primátor mesta uviedol, že ponuka je od firmy Kobit, ktorá si možno myslí, že 
automaticky dostane objednávku. Nebráni sa tomu. Na to je verejné obstarávanie, aby sme si to vedeli 
nastaviť. Potrebujeme takú cisternu, ktorú si vieme umiestniť na vozidlo. Je to štvorkolka, dostane sa do 
terénu. Prítomní o problematike diskutovali. Cisterna bude využívaná aj pre okolité obce. M. Patka, 
uviedol, že cisterna musí byť zapísaná do technického preukazu. TVK cisternu na zásobovanie pitnou 
vodou nemá. Ing. Prno reagoval, že tu vyčleňujeme 45.000 €. Cena môže byť iná, nižšia, ale aj vyššia. J. 
Gabriš dodal, že sa musia nastaviť kritériá. K problematike nedostatku vody v Tr. Závade uviedol, že 
potrubie má 60 rokov, diery, kadiaľ nateká voda, sú prerastené pýrom. Možno je to jedna z príčin, prečo 
nie je voda. M. Patka reagoval, že to je hlavná príčina na 99 %. J. Gabriš pokračoval, že hydrogeológ 
posúdi, či treba kopať alebo nejakým spôsobom potrubie treba vyčistiť. Prípadne uložiť nové potrubie. 
Situáciu to možno teraz porieši. M. Patka uviedol, že je potrebné vedieť na akej veľkej ploche sú 
meliorácie spravené. Je zbytočné vyčistiť 3 - 5 m. Meliorácií tam môže byť 0,5 km, aj viac. Ďalej uviedol, 
že na kamerovom zázname je vidieť, že na 24 m rúre sú usadeniny a v akej výške. Rúra má do polovice 
usadený vodný kameň a preteká 20 %. Cez perforačné diery je prerastený pýr. Je potrebné to revitalizovať. 
S. Husár uviedol, že občania Tr. Závady platia 10 rokov vodárenskej spoločnosti za dodávku vody. Za 10 
rokov sa tam nič neinvestovalo z vodárenskej spoločnosti. Prítomní diskutovali o jestvujúcom prameni 
vody, o potrebe vyčistenia prítokových rúr. Ing. Bednáriková dodala, že v čase keď sa vykonávali 
kamerové prieskumy, títo povedali, že TVK má v pláne zakúpiť tzv. krta na prečistenie potrubia. Ing. 
Prno navrhol menovať tým ľudí, odborníkov, ktorí by sa problematike venovali. M. Patka reagoval, že 
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odborníkov majú, avšak je momentálne ťažko situáciu riešiť, keďže je veľa snehu. Je potrebné to vidieť. 
Tiež boli v teréne pozrieť druhý vodný zdroj, za hájenkou, ktorý je z hydrogeologického hľadiska 
perspektívnejší ako vodný zdroj pri Uhliskách. S. Husár dodal, že môže vzniknúť situácia, že 
hydrogeológovia  zistia, že vody nie je. Čo potom. Vhodnejším riešením by bolo postaviť vodovod tak, 
ako navrhuje poslankyňa Ing. Bednáriková.  Keď sa bude za dva roky rozmýšľať, potom to bude za ďalšie 
4 roky reálne. Primátor mesta poznamenal, že popri probléme s vodou v Tr. Závade, je problém 
v Nemšovej na ul. SNP a ul. Šidlíkové. Aj táto situácia sa musí riešiť. Niektorí povedia, že im je to jedno. 
Na envirofonde je žiadosť na prefinancovanie vo výške cca 200.000 €. Ten, kto to vybavoval, nie je snaha, 
aby sa to dotiahlo do konca. Ing. Bagin, poslanec MsZ uviedol, že tak, ako boli vybavené financie na 
projekt odkanalizovanie mikroregiónu, je podaná žiadosť aj na túto akciu. Firma je vysúťažená. Zaplatíme 
povinných 5 % spoluúčasti. V polovici februára sa žiadosti budú prehodnocovať. Jedná sa o firmu Inpek. 
Firma vyhrala verejné obstarávanie na dodávku vodovodu ul. Šidlíkové a ul. SNP. Projekt je vo výške 
220.000 €. Primátor mesta uviedol, či vieme spolupracovať s firmou Inpek. Je treba aktivity dotiahnuť 
do konca. Ten, kto s nimi rokoval, by mohol priložiť ruku k dielu a ísť za nimi. Dodal, že si myslí, že 
majú možnosti, aby sa proces nasmeroval a projekt získali. Primátor mesta požiadal Ing. Bagina, či je 
ochotný s firmou o tomto rokovať. Ing. Bagin súhlasil. Dodal, že na ul. Šidlíkové býva a vie, čo to je. So 
spoločnosťou je v kontakte.  Dodal, že minulý rok, kedy bol urobený vodovod HVL 2, bol tento využitý 
pri veľkej poruche na vodovode na ul. Šidlíkové. V opačnom prípade by vodu nemali občania polovice 
Nemšovej. J. Gabriš dodal, že o túto investíciu mesto žiada už druhý rok. Ing. Prílesanová dodala, že 
mesto má platné stavebné povolenie. Do mája máme platného dodávateľa. Mgr. Šupáková uviedla, že aj 
to sa dá predĺžiť. Primátor mesta uviedol, že budúci týždeň príde na mestský úrad za zástupcom 
primátora, aby dojednali stretnutie s firmou Inpek a navštívia ich . S návrhom súhlasil aj poslanec Ing. 
Bagin. Prípadne by firmu zavolali na rokovanie na mestský úrad.  S. Husár uviedol, že je uistený v tom, 
že keď sa Tr. Závada začne riešiť projekčne, sú to práve 2 roky. J. Gabriš reagoval, že bývalý primátor 
dal zamerať cestu cez malé rieky. Tadiaľ by bol možný prívod vody z Ľuborče do Tr. Závady. Na tomto sa 
tiež pracuje. Včera bol p. Sedláček kvôli zameraniu. Ing. Bagin reagoval, že projekt je vyhotovený. Ako 
bývalý primátor toto možno podcenil. Projekt je spravený. Kanalizácia, vodovod a cyklotrasa je 
spracovaná až po ihrisko pri kaplnke v Tr. Závade. Doporučili nám nepodať dva projekty, niektorý by 
mohli vylúčiť. Keďže býva na ul. Šidlíkové a ako primátor mesta pre tú ulicu neurobil nič, chcel urobiť 
nový vodovod, novú šípovú alej, takú, ako bola kedysi. Za toto sa ospravedlnil p. Chmelinovi. Projekt je 
vyhotovený. Ing. Bagin uviedol, že projekt nepodal. Bral do úvahy priority, ktoré boli výhodnejšie pre 
mesto. Vodu nedovážame len my. Podobne je to na strednom Slovensku. Uznal svoju vinu. Ďalej ku kúpe 
auta uviedol, aby sa kupovalo tak, aby sme nemuseli platiť DPH, a to mestský podnik služieb. Podobne je 
to v obci Horná Súča, ktorá dostala od ministerstva vnútra hasičskú striekačku. Využívajú ju len pre seba. 
Keďže môžu na tom zarobiť, dali ju na obecný podnik  služieb. Ušetria nielen na nafte, na poplatkoch. 
Vozidlo treba dať do majetku spoločnosti, ktorá nie je platcom DPH. Ing. Bednáriková navrhla dať 
vozidlo vodárenskej spoločnosti. S návrhom prítomní nesúhlasili. Primátor mesta dodal, že Ing. Bagin 
prezentoval niečo iné. Nejdená sa o to, že my budeme kupovať a my ho budeme užívať. Teraz 
vyčleňujeme financie z rozpočtu, aby sa to kúpilo. To, kto to bude v končenom dôsledku užívať. Keby 
cisternu kupoval mestský podnik služieb, aj tak by žiadal financie od mesta. Taktiež v Hornej Súči to takto 
nie je. Nevieme, či majú certifikáty od hygieny. Toto treba povedať. Ak niečo mesto kúpi, musí to spĺňať 
všetky hygienické parametre. Nemusí to byť ani antikor. Možno bude cisterna z plastu a bude to lacnejšie. 
Na záver uviedol, pokiaľ sa budeme baviť o rekonštrukcii vodovodnej siete, dnes bol na stretnutí 
spoločníkov vodárenskej spoločnosti. Padol tu jednoznačný návrh, že všetky rekonštrukčné práce, 
materiály, ktoré RVS –ka zabezpečuje v Nemšovej, bude vyžadovať od mesta Nemšová. Nebude to 
jednoduché. Tlaky od vodárenskej spoločnosti, aby sme si to platili, budú len silnieť. Tak ako bude silnieť, 
aby sme sa vzdali nájomného, čo poslanec Ing. Bagin podporil ako jediný. Nájomné za vodovodné 
a kanalizačné siete, ktoré nám vodárenská spoločnosť platí. Musíme si stanoviť, že kto to bude robiť. Či 
mesto alebo vodárenská spoločnosť. Osobne si myslí, že v našich silách vzhľadom na hlasovacie práva nie 
je v možnostiach presvedčiť, aby do tohto projektu išla vodárenská spoločnosť.  To je fakt. MUDr. Daňo 
reagoval, že potom nastane situácia, že vodárenská spoločnosť sa zbaví všetkých neatraktívnych činností, 
bude vytvárať zisk a ten pôjde inam. Treba sa nad tým zamyslieť. Primátor mesta doplnil, že na jednej 
strane nám spoločníci vyčítajú, že máme poruchy, na strane druhej nejakým spôsobom ťažko akceptujú 
fakt, že keď spoločnosť vytvára zisk, tak je to v prvom rade z vody z Horného Srnia, ktorá sa predáva 
v Nemšovej. Financie vo výške 200.000 €, ktoré sme spoločnosti požičali, berú ako samozrejmosť. Ako 
spoločník sa pýta, prečo nie sú napojený na kanalizáciu v obciach, pretože každým dňom nám uchodia 
peniaze. Tie by mohli prísť do vodárenskej spoločnosti. Mesto môže reagovať len do výšky 34 % 
hlasovacích práv, viac nie.   Potrebujeme 80%. Takto to bolo nastavené. Dodal, že sa obáva, že sa to asi 
nezmení v blízkej dobe. Starostovia obcí chcú, aby do vodárenskej spoločnosti vstúpili obce Borčice, 
Bolešov, Kameničany, Slávnica. Títo do vodárenskej spoločnosti nechcú dať financie za vybudovanie 
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prípojok. Ing. Bednáriková uviedla, že to sa nedá. Musia byť obce spoločníkmi. Primátor mesta 
reagoval, že spôsob sa vždy nájde. 5 rokov nemôžu byť spoločníkmi, po dobu udržateľnosti projektu. 
Mgr. Šupáková sa informovala na víziu s vodárenskou spoločnosťou. Zástupca primátora bude 
zastupovať mesto Nemšová. J. Gabriš dodal, že všetky rozhodnutia, ktoré by sa mali prijať, budú riešené 
na ms. zastupiteľstve. Nedovolí si nič urobiť bez súhlasu MsZ. Bc. Vavro uviedol, že keď sa pripravovala 
vodárenská spoločnosť, keď sa vyrokovávali podmienky vodárenskej spoločnosti, ako to bude zastúpené, 
bude mesto v nevýhodnej pozícii. Mesto najviac investuje. Máme 34 %. Ing. Bagin doplnil, že mesto je 
majoritný vlastník. Máme majetok 89 %. Máme hlasovacie práva. Primátor mesta dodal, že z tých 89 % 
nemáme nič. Ak by sme chceli rozdeliť potencionálny zisk, potrebujeme o tom rozhodnúť. MUDr. Daňo 
uviedol, že ak by sme neboli ustúpili v hlasovacích právach, tak celý projekt by bol zastavený a zostala by 
nám čistička, ktorá potrebuje na revitalizáciu 8 miliónov eur. Toto treba povedať. Musela sa zmeniť 
štruktúra hlasovacích práv, zmeniť štruktúru majetkovú. V tomto sa ustúpilo, aby sa projekt mohol 
realizovať. Tlačil čas. Z tohto dôvodu došlo k takejto situácii. Kvôli ničomu inému. Mgr. Šupáková sa 
informovala, či sa dohodlo na  konsenze, či bude jeden konateľ, ktorý bude mimo, štatutárnym zástupcom 
obcí a miest, alebo sa to nepodarilo dohodnúť. Primátor mesta povedal, že isto sa nedohodli. Okrajovo to 
predostrel. Momentálne je situácia veľmi výhodná pre ostatné obce. Podľa neho je to kontraproduktívne, 
pretože spoločnosť nemá manažéra a nemá kto tlačiť na obce, od Borčíc po Slávnicu, aby sa začali 
pripájať a podpisovať zmluvy. Vodárenská spoločnosť prichádza o veľké peniaze.  Ing. Bednáriková toto 
potvrdila. Ďalej primátor mesta uviedol, že v prípade, že by sa obce pripájali, samotné tlaky na Nemšovú 
by neboli také. Osobne si myslí, že bude ťažšie hľadať konsenzus, pretože tlaky, aby sme si to sami 
zafinancovali, budú väčšie a väčšie. Keď sa vodárenská spoločnosť jedného dňa rozhodne, že nám 
prestane financovať opravy, neurobíme nič. Ako spoločník, ako konateľ, nemáme možnosť vydať pokyn, 
aby sa to zrealizovalo z finančných prostriedkov vodárenskej spoločnosti. To je fakt. Ing. Bednárková 
poznamenala, že toto je ošetrené v zmluve. Opravy vykonáva vodárenská spoločnosť. Rekonštrukcie robí 
mesto. Pokiaľ nie je zmluva vypovedaná. Primátor mesta uviedol, že potom sa budeme súdiť. To je 
najhoršie, čo môže byť. Koncepčné veci nie sú absolútne poriešené. Nevieme aké sú straty v Hornom Srní, 
v Hornej Súči, prečo nemajú vodu vo vodárenskej spoločnosti. Nie je to dobre nastavené. Je potrebné 
dokončiť projekt, začne sa pracovať na pripojení na kanalizačnú sieť a potom riešiť tieto veci. Ing. Guga 
uviedol, že rozpočtové opatrenie bolo prerokované na finančnej komisii a odporúča toto rozpočtové 
opatrenie schváliť s tým, že bude verejné obstarávanie ku kúpe cisterny. Primátor mesta požiadal 
návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. Ing. Bednáriková prečítala znenie uznesenia. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi schválilo zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 1 
v zmysle predloženého materiálu. Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 sa 
rozpočtujú vo výške 6.610.606,00 € a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 sa 
rozpočtujú vo výške 6.610.606,00 €.  
 
8. Majetkové záležitosti: 
    8. 1 Zriadenie vecného bremena – elektrická prípojka, ALEX N s.r.o., kat. územie Nemšová 
    8. 2 Zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s.,  
           Bratislava (investor : REALLINE, s.r.o.)  
   Predkladal: Ján Gabriš, zástupca primátora 
 
K bodu 8.1 J. Gabriš uviedol,  že spoločnosť Alex N požiadala mesto o zriadenie vecného bremena na 
zriadenie elektrickej prípojky na pozemku parcela č. 1898/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2960 
m2. Jedná sa o pozemok pri športovej hale, v materiáloch je priložený náčrt. Spoločnosť má v pláne stavať 
dva bytové domy. Ako predseda komisie výstavby uviedol, že komisia odporúča zriadenie vecného 
bremena schváliť. Ing. Guga, predseda finančnej komisie uviedol, že finančná komisia odporúča schváliť 
zriadenie vecného bremena. S. Husár sa informoval, či sa v tých miestach neplánuje detské ihrisko. Ing. 
Prílesanová uviedla, že trasovanie prípojky je okrajom pozemku. Žiadnym spôsobom pozemok 
neznehodnotí. Zástupca primátora požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. 
Bednáriková predložila návrh uznesenia. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi schválilo v súlade s článkom 11 ods. 1 VZN Mesta Nemšová č. 04/2012 – 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nemšová zriadenie bezplatného časovo 
neobmedzeného vecného bremena na pozemok, C KN parcelu č. 1898/6 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2960 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, 
okres Trenčín  v prospech vlastníka pozemkov, C KN parcely č. 1898/233 ostatné plochy o výmere 
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663 m2, C KN parcely č. 1898/234 ostatné plochy o výmere 733 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 
2679 katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín  (vlastníkom  pozemkov je 
v podiele 1/1 spoločnosť ALEX N s.r.o., Jaseňová, Nemšová). Vecné bremeno „in rem“ spočíva:  
v práve zriadenia, uloženia a užívania  elektrickej prípojky na pozemku, C KN parcele č. 1898/6 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2960 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie 
Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, v práve vstupu, prechodu a prejazdu na  pozemok, C KN 
parcelu č. 1898/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2960 m2, zapísanú na liste vlastníctva č. 1 
katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín  za účelom údržby, kontroly, opráv 
a rekonštrukčných prác na elektrickej prípojke a to v ktoromkoľvek čase a ročnom období – 
mechanizmami ako i oprávnenými pracovníkmi oprávneného z vecného bremena. Podmienky 
zriadenia vecného bremena: vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, vecné bremeno sa 
zriaďuje bezodplatne, vecné bremeno „in rem“- v prospech vlastníka pozemkov, C KN parcely č. 
1898/233, 1898/234, prípojka bude vedená podľa projektu, všetky náklady súvisiace so zriadením 
vecného bremena (správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností, náklady za 
vyhotovenie geometrického plánu......) uhradí oprávnený z vecného bremena. 
 
K bodu 8.2 J. Gabriš predložil doplňujúcu žiadosť k predchádzajúcej žiadosti, Ing. Arch. P. Dunajovec  
v mene investora spoločnosti Alex N požiadal o prenájom pozemku p. č. 3400 ostatné plochy o výmere 
956 m2, k. ú. Nemšová pre účel územného konania obchodného domu Terno, ktorý je ako uviedli, 
kľúčovo dôležitý pre časovanie predrealizačnej prípravy investičnej akcie, ktorá bude slúžiť celému 
mestu. Jedná sa o zriadenie vecného bremena v prospech tejto spoločnosti. Je to pozemok pri kruhovom 
objazde, ktorý vlastní spol. Realline. Na pozemku sú siete vysokého napätia. Plánujú ich uložiť do zeme. 
V mieste, kde je pozemok patriaci mestu Nemšová, by končilo vzdušné vedenie a odtiaľ by bolo 
trasovanie do zeme. Na komisii výstavby bolo zriadenie vecného bremena doporučené. Primátor mesta 
k bodu otvoril diskusiu. Mgr. Šupáková sa informovala na podnikateľský zámer spoločnosti. Ing. Prno 
uviedol, že v časti pri kruhovom objazde smerom na Horné Srnie po ľavej časti spoločnosť plánuje stavať 
polyfunkčný dom. P. Ďuriš, konateľ spoločnosti Alex N uviedol, že sa jedná o 10 m podľa projektu. Jedná 
sa o 550 m uloženia vedenia do zeme pri horných kasárňach. V budove by bola prevádzka hypermarketu, 
volá sa Náš kraj. Bližšie informácie sú na stavebnom úrade. Budovu nebude stavať spol. Alex N ani spol. 
Realline. Vecné bremeno vybavujú v prospech spoločnosti, ktorá polyfunkciu bude stavať.  Ing. Guga, 
predseda finančnej komisie uviedol, že finančná komisia odporúča schváliť zriadenie vecného bremena. 
Primátor mesta požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Bednáriková 
predložila návrh uznesenia.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi schválilo v súlade s článkom 11 ods. 1 VZN Mesta Nemšová č. 04/2012 – 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nemšová zriadenie bezplatného časovo 
neobmedzeného vecného bremena na pozemok, C KN parcelu č. 3400 ostatné plochy o výmere 956 
m2,  zapísanú na liste vlastníctva č. 3713, katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres 
Trenčín  v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava 
v rozsahu podľa geometrického plánu č. 45682925-07/2019 v súvislosti so zmluvou o spolupráci č. 
181830000-ZoS medzi Západoslovenskou distribučnou, a. s. ako prevádzkovateľom a spoločnosťou 
REALLINE, s.r.o., Bernolákova 355/28, Nemšová ako žiadateľom. Vecné bremeno bude spočívať 
v práve zriadiť, umiestniť a prevádzkovať zariadenia prevádzkovateľa a v práve vstupu, prechodu 
a prejazdu za tým účelom (v zmysle zmluvy o spolupráci) Podmienky zriadenia vecného bremena 
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, na dobu 
neurčitú, rozsah vecného bremena je vyznačený na geometrickom pláne č. 45682925-07/2019, 
vyhotovenom dňa 25.01.2019 Ing. Janou Masárovou, všetky náklady súvisiace so zriadením vecného 
bremena (správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností, náklady za vyhotovenie 
geometrického plánu ako i ďalšie) uhradí žiadateľ . 
 
9. Návrh na zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti  
    Predkladal: JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 
 
K bodu 9 primátor mesta uviedol, že dňa 22.01.2019 bola na Mestský úrad v Nemšovej doručená 
sťažnosť  zaevidovaná pod č. j.: 172/2019 na nečinnosť hlavnej kontrolórky mesta Nemšová. MsZ 
v Nemšovej v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na 
základe § 11 ods.1 § 26 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach vydalo na 24. zasadnutí MsZ 
Nemšová dňa 29.09.2010 uznesením č. 43 B/5 Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach 
Mesta Nemšová. V zmysle vyššie uvedených Zásad článok 5 ods. 1  komisiu zriaďuje Mestské 
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zastupiteľstvo. Komisia má 3 – 5 členov a 1 náhradníka iba z radov poslancov. Komisiu navonok 
zastupuje predseda komisie, ktorého si zvolí komisia zo svojich radov. Na základe vyššie uvedených 
skutočností nakoľko mesto Nemšová nemá zriadenú Komisiu pri MsZ na prešetrovanie a vybavovanie 
sťažností, predkladáme návrh na zriadenie komisie na vyriešenie predmetnej sťažnosti. Táto komisia bude 
ad hoc zriadená na prešetrenie tohto konkrétneho prípadu. Primátor mesta k prerokovávanému bodu 
otvoril diskusiu. B. Krajči, poslanec sa informoval, či mená, ktoré sú uvedené v materiáloch, platia. 
Primátor mesta predložil návrh zloženia komisie. Uviedol, že poslanec B. Krajči požiadal o vyňatie 
z návrhu na členstvo v komisii a navrhol M. Patku. Náhradníkom je Ing. R. Guga. Ing. Guga uviedol, že 
niektorí poslanci sú členmi aj vo dvoch komisiách. Primátor mesta uviedol, že sa sťažoval občan 
Nemšovej na nečinnosť hlavného kontrolóra pri riešení sťažnosti na už bývalého zamestnanca mestského 
úradu. V kompetencii hlavného kontrolóra takáto kompetencia nevyplýva. Dodal, že si myslí, že táto 
sťažnosť mala byť adresovaná niekomu inému. Požiadal Ing. Gugu, či súhlasí, aby pracoval v uvedenej 
komisii ako člen. Ing. Guga s návrhom súhlasil. S. Husár navrhol, aby v komisii pracovalo 5 členov. 
Primátor mesta uviedol, že to nie je potrebné a uzatvoril diskusiu. Požiadal návrhovú komisiu 
o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Guga prečítal znenie uznesenia. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 11 hlasmi zriadilo Komisiu pri Mestskom zastupiteľstve Nemšová na prešetrenie 
sťažnosti, zaevidovanej pod č. j.: 172/2019 smerujúcej voči hlavnej kontrolórke mesta Nemšová 
a zvolilo členov Komisie pri Mestskom zastupiteľstve Nemšová na prešetrenie sťažnosti poslancov: 
Stanislava Husára, Milana Patku, Ing. Rastislava Gugu a náhradníka Branislava Krajčiho. Ing. 
Guga sa hlasovania zdržal. 
 
10. Diskusia 
 
Primátor mesta otvoril diskusiu, v ktorej dal priestor na vyjadrenie poslancom MsZ a taktiež občanom 
mesta Nemšová. Mgr. Šupáková sa informovala na projekt Centrum integrovanej zdravotnej 
starostlivosti, ktorý bol podaný v minulom roku. Mal negatívnu správu, avšak išli sme aj do druhého kola 
a informovala sa, či je pravda, že niektorí lekári, ktorí v tomto centre pôsobia, im bolo oznámené, že 
s nimi bude vypovedaná zmluva. Konkrétne sa jedná o MUDr. Haninca. Primátor mesta reagoval, že má 
informácie, že zmluva platí. Výpoveď mu nebola daná. Či sa výpoveď chystá, nevie. MUDr. Daňo 
uviedol, že  jedna z podmienok bola, aby v týchto priestoroch bol zubár, aby projekt mohol byť podaný. 
Boli by sme sami proti sebe. Primátor mesta dodal, že počul, že mal také úmysly. Momentálne má platnú 
zmluvu. Projekt je podaný na Ministerstve zdravotníctva SR. MUDr. Daňo doplnil, že do konca apríla by 
malo byť rozhodnuté. V programe je vyčlenených 123 miliónov eur na Centrá integrovanej zdravotnej 
starostlivosti. Projekty, ktoré prešli ako vyhovujúce, sú v objeme 62 miliónov eur. Dodal, že je reálna 
šanca, že mesto Nemšová vyše 700.000 € získa. To, že je tam veľká rezerva, je dané tým, že nie všetci 
žiadatelia zadeklarovali v žiadostiach obsadenosť centier personálne. Mestu Nemšová sa toto podarilo, 
splnili sme podmienky. Mnohí žiadatelia neuspeli z tohto dôvodu. Nedokázali zabezpečiť obsadenosť 
lekármi v uvažovaných centrách. Mgr. Šupáková uviedla, že ide o to, že alokácia je rozdelená aj na 
krajské mestá. T. z., že je tam 16 rôznych alokácií, presne pre to má Nemšová negatívnu správu. Na 
trenčiansky kraj, kde Nemšová patrí, sa alokácia minula. Dodala, že nehovorí, že šancu nemáme. J. 
Gabriš doplnil, že lekári, MUDr. Dráb, MUDr. Škunta, MUDr. Kotleba, zubný lekári a taktiež detská 
lekárka, podpísali zmluvu. MUDr. Daňo uviedol, že požiadal župana, aby v tejto veci na ministerstve 
zaloboval. Pred týždňom spolu rozprávali a uviedol mu, že pre Nemšovú to vyzerá veľmi nádejne. 
Primátor mesta reagoval, že napriek tomu, že od zajtra už nie je primátorom, je pripravený za to 
zalobovať na príslušných inštitúciách a má to aj v pláne.  E. Vavrušová, poslankyňa sa informovala na 
zástupcu primátora, ktorý je poslanec, aké bude mať hlasovacie práva, keď bude zastupovať primátora. 
Ing. Šumichrast, občan mesta reagoval, že poslanecký mandát mu nekončí. Bude mať hlasovacie práva. 
Mgr. Šupáková uviedla, že ak vstupuje do kompetencií štatutára, tak nemôže mať hlasovacie práva. Ing. 
Šumichrast doplnil, že nie je zvolený primátor, je len zastupujúci primátor. To je veľký rozdiel. Zisťovali 
to v inej samospráve.  Primátor mesta dodal, že zákon rieši, keď vykonáva zástupca primátora mandát 
a keď vykonáva zástupca primátora mandát za primátora, ktorého mandát zanikol. Dodal, že toto ešte zistí. 
J. Gabriš poďakoval terajšiemu primátorovi mesta za prácu, ktorú zatiaľ vykonal a poprial mu do ďalšej 
práce veľa úspechov a vo voľbách, ktoré budú vyhlásené má ďalšiu šancu. Primátor mesta poďakoval 
a poprial veľa úspechov, aby sa všetko zdarilo a aby sme pracovali v prospech celej Nemšovej. Ďalej 
uviedol, že sa na neho obrátili občania m. č. Ľuborča, ul. Závadská, ktorí požiadali mesto o dobudovanie 
kanalizačnej prípojky v rozsahu asi 60 m. Akcia bola plánovaná v rámci projektu vodárenskej spoločnosti. 
Tento návrh nebol zohľadnený v rozpočte na r. 2019. Predpokladá, že na najbližšom MsZ 28.02.2019 sa 
otázka dobudovania tejto kanalizačnej odbočky dorieši. Uviedol, že pokiaľ toto bolo prisľúbené, a bola 
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možnosť to urobiť, keď tam boli mechanizmy a neurobilo sa to, tak si myslí, že by sa to urobiť malo. 
Závisí to od toho, či poslanci tento návrh podporia. M. Patka sa informoval, z akého dôvodu sa toto 
neurobilo. Odpovedal Ing. Bagin, nebolo to v projekte. Mesto dalo spraviť 5 m odbočku, kde mimo 
šachty je už vyvedený otvor. Dodal, že v najhoršom scenári nás čaká za cca 15.000 € kanalizačná prípojka 
s odbočkami v dľžke 51m na pozemok, kde sme čakali na kolaudáciu, aby sa občania začali napájať na 
kanalizáciu. Kolaudácia bola v novembri, projekt stále beží. Podáme návrh na zmenu stavby pred 
dokončením. Využijeme klauzúlu napojenia mikroregiónu  Vlára – Váh . Ing. Korienek, občan mesta 
reagoval, že tam majú krízovú situáciu. Rodičia sú napojený na kanalizáciu, žumpu odstavia. Budú musieť 
hľadať nejaké ďalšie riešenie. Potrebujú, aby sa to dokončilo. Uviedol, že sa cítia ako keby ani nepatrili do 
Ľuborče. Cítia veľkú krivdu. Keby poslanci odhlasovali finančné prostriedky, nie sú veľké, pomohlo by 
im to. Ing. Bagin uviedol, že sa postaví za to, čo nedokončil. Toto by podporil spolu s ostatnými 
poslancami. P. Ďuriš reagoval, že občania spomínajú, že niečo nemajú. Uviedol, že on vybudoval celé 
Šidlíkové – ulicu, ktorá na túto ulicu nadväzuje sám, na svoje náklady. Suma sa blíži k 200.000 €. Jediný 
problém je s dokončením elektriky. Toto riešili s bývalým primátorom. Je treba zokruhovať 1,7 km 
elektriky kvôli jeho 150 m. Chcel povedať, že aj on chce využiť, aby sme to definitívne ukončili, aby 
nebol martýr Nemšovej, ktorý platí státisíce eur za občanov. Dodal, že má dve možnosti. Bývalý primátor 
ako štatutár vodárenskej spoločnosti vybavil čo sa týka vody, prácu na ich náklady. Ostatné zabezpečoval 
on sám. Dodal, že je za to, aby sa to týmto občanom dobudovalo. Navrhuje, aby tá minca bola na rovnakej 
strane pre všetkých občanov Nemšovej. Požiadal mestské zastupiteľstvo, aby mu pomohlo dobudovať 
lokalitu IBV Šidlíkové, kde už platil tri projekty. Len projekt prekládky elektriky  ZsE vzrástol vďaka p. 
Ďurišovej, ktorá nechcela stĺp, druhý krát to bolo predpripravené, malo to prebrať mesto, nezobralo to 
a tretí krát SBUL, ktorý sa v r. 2009 zaviazal zmluvou po trafostanicu 9 m. Momentálne nie je funkčný 
v 1/1 a ZsE vyžaduje pozemok pod trafostanicou v 1/1 –ine. O tomto probléme povedal jednému 
poslancovi, ktorý uviedol, že nie je problém, aby trafostanica bola na mestskom pozemku. Požiadal 
poslancov, že na rokovanie MsZ v mesiaci február príde s projektantom, ktorý by toto vysvetlil, aby sa to 
doriešilo. Poprial občanom Ľuborče, aby sa im kanalizácia dobudovala. Ing. Šumichrast uviedol dva 
podnety: k vecným bremenám uviedol, či by poslanci pre budúcnosť nezvážili, aby vecné bremená, kde 
nikoho netlačíme do toho, že je to pre mesto výhodné, pri všetkých iných podmienkach, aby vecné 
bremená boli spoplatnené. Má prehľad, že vo väčšine samospráv bývajú vecné bremená spoplatnené. 
Možno toto treba predložiť ako návrh na finančnej komisii . Nebývalo zvykom poplatky za vecné bremená 
vyberať. Pre mesto je vždy vecné bremeno znevýhodnenie pozemku mesta. Len na mestský majetok 
a pozemky sa schvaľuje vecné bremeno. Druhý podnet smeroval na poslanca Ing. Bagina ako bývalého 
primátora, možno aj na dvoch. Aby sme mali informácie z prvej ruky čo najobjektívnejšie. Týka sa to 
zastupiteľstva v júni r. 2018 . Vtedy mal byť bod zánik mandátu poslanca S. Gabriša.  Predpokladá, že 
primátor vtedy viedol to zastupiteľstvo. Ing. Bagin toto potvrdil. Ing. Šumichrast sa ďalej informoval, či 
tento zánik bol vykonaný na základe dokumentu z Okresného súdu sprievodným listom, ktorý mal prísť na 
mesto. Ing. Bagin uviedol, že bolo. Dodal, že všetko je uvedené v zápisnici z rokovania MsZ. Ing. 
Šumichrast poďakoval za odpoveď. Primátor mesta k tomuto doplnil, že nevie, či je všetko v zápisnici. 
Viditeľne záhadným spôsobom nebolo poslancom riadnym spôsobom oznámené na základe čoho mandát 
poslanca zanikol. Pretože sprievodný list, ktorý bol z Okresného súdu Trenčín, citoval: „ nakoľko zo 
súdneho spisu vyplynulo, že Ing. Stanislav G. je poslancom, zasielame Vám s poukazom na § 25 ods. 2 
písm. d) rovnopis vyššie uvedeného rozsudku. Tento § 25 ods. 2 písm. d) hovorí, že zaniká mandát 
poslanca v prípade, ak bol odsúdený za úmyselný trestný čin, ale v materiály, ktorý išiel na ms. 
zastupiteľstvo, záhadným spôsobom neobsahoval toto písmeno d. Odkazoval len odkaz na § 25. Urobte si 
každý o tom úsudok. Viac by túto záležitosť neotváral. Bolo to ako to bolo urobené. Síce to bolo robené 
úmyselne, aby sa nezverejnilo, aký bol skutočný dôvod. Pri tejto príležitosti sa na záver poďakoval 
všetkým, poslancom, mestskému zastupiteľstvu, zamestnancom mestského úradu a všetkým obyvateľom 
mesta Nemšová. Za tie dva mesiace, ktoré mohol vo funkcii vykonávať,  oboznámil sa s vecami, ktoré 
boli pre neho prínosom. Naučil sa veľa vecí. Pogratuloval svojmu konkurentovi Františkovi Baginovi 
k úspechu. Jemu, jeho podporovateľom aj tým, o ktorých možno  nevedel, že ho podporujú. Dodal, že sa 
to podarilo a zablahoželal Ing. Baginovi. Ing. Bagin poďakoval.  
 
11.  Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta ešte raz 
poďakoval a poprial prítomným, aby sme robili všetci tak, aby sme mali čo najmenej komplikácií 
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 31.01.2019 
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-    hlasovanie poslancov MsZ Nemšová konaného dňa 31.01.2019 
-    uznesenia zo 4. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 31.01.2019. 

 
 
 
  
                                                                                                          JUDr. Miloš Mojto  
                                                                                                            primátor  mesta   
           
 
Overovatelia: Milan Patka 
 
                       Ing. František Bagin 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


