Zápisnica
z 28. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 03.
júna 2021 o 17.00 hodine v sále Kultúrneho centra, ul. SNP č. 1, Nemšová, na prízemí.
________________________________________________________________________
1. Otvorenie
Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta JUDr. Miloš
Mojto. Na úvod privítal prítomných poslancov, prednostu úradu, pracovníkov mesta
a všetkých prítomných.
Primátor mesta konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 10
poslancov, t. j. 77 %. Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení poslanci Milan
Patka a Ján Gabriš. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková a za skrutátorky
boli určené JUDr. Tatiana Hamarová a Frederika Šupáková. 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
prítomných poslancov na pripomienky alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania.
Milan Patka, zástupca primátora mesta predložil návrh na zmenu programu rokovania,
bod 2.IBV Pod horou Kľúčové – prideľovanie pozemkov žiadateľom, zaradiť za bod 4.2.
Primátor mesta dal hlasovať o predloženom návrhu.
Hlasovanie o zmene programu v zmysle návrhu zástupcu primátora mesta: ÁNO: 10;
NIE: 0; ZDRŽALI SA: 0
Primátor mesta dal hlasovať o zmenenom, doplnenom návrhu programu rokovania.
Poslanci MsZ Nemšová jednohlasne schválili program rokovania:
Program:
1.
Otvorenie
2.
Zmena uznesenia č. 217 z 24.9.2020 – spolufinancovanie Žiadosti o poskytnutie
NFP k projektu:„Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2,
Nemšová“
3.
Majetkové záležitosti:
3.1 Zámer a prenájom pozemkov v areáli NTS - Mestský podnik služieb
Nemšová, s.r.o.
3.2 Uzatvorenie nájomnej zmluvy so Spoločenstvom bývalých urbárnikov
a lesomajiteľov Nemšová, poz. spoločenstvo
4.
IBV Pod horou Kľúčové – prideľovanie pozemkov žiadateľom
5.
Diskusia
6.
Záver
Primátor mesta pre spracovanie uznesení z MsZ Nemšová navrhol do návrhovej
komisie poslancov MsZ Ing. Zitu Bednárikovú a Ing. Rastislava Gugu. O návrhu dal
hlasovať. Primátor mesta konštatoval, že Ing. Zita Bednáriková a Ing. Rastislav Guga boli
schválení do návrhovej komisie.
Hlasovanie : ÁNO:8; NIE: 0; ZDRŽALI SA: 2 (Ing. Zita Bednáriková, Ing. Rastislav
Guga)
Na rokovanie MsZ Nemšová prišiel poslanec MUDr. Peter Daňo. Počet prítomných
poslancov je 11.
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2. Zmena uznesenia č. 217 z 24.9.2020 – spolufinancovanie Žiadosti o poskytnutie
NFP k projektu:„Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2,
Nemšová“
Prednosta úradu uviedol, že dňa 12.05.2021 bola doručená Mestu Nemšová
Ministerstvom životného prostredia SR, riadiacim orgánom pre Operačný program
Kvalita životného prostredia Výzva na doplnenie Žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku k projektu: „Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka
Palu 2, Nemšová“ na upresnenie spolufinancovania. MsZ Nemšová uznesením č. 217 zo
dňa 24.09.2020 sa uznieslo na spolufinancovaní projektu na Základnej škole, ul. Janka
Palu 2, Nemšová vo výške 34 192,35 Eur. Reálnymi nákladmi podľa predloženej žiadosti
5 % spoluúčasť mesta Nemšová predstavuje sumu 34 640,80 Eur. Poskytovateľ NFP
žiada, aby táto suma bola presná, preto navrhujeme uznesenie č. 217 zo dňa 24.09.2020
zmeniť, sumu z 34 192,35 Eur zmeniť na sumu 34 640,80 Eur a tým naplniť požiadavku
poskytovateľ NFP. Primátor mesta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Keďže nikto nemal
k tomuto bodu pripomienky, primátor mesta požiadal členov návrhovej komisie
o prečítanie návrhu uznesenia. Ing. Rastislav Guga prečítal návrh uznesenia, primátor
mesta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: ÁNO: 11 ; NIE: 0; ZDRŽALI SA: 0
Primátor mesta konštatoval, že MsZ Nemšová schválilo zmenu uznesenia č. 217 zo
dňa 24. septembra 2020 v bode B, písm. c) nasledovne: 1. Vypúšťa sa pôvodné
znenie: c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov
projektu a žiadaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci – povinné
spolufinancovanie bude vo výške minimálne 34 192,35 EUR s DPH, čo predstavuje
5% z celkových oprávnených výdavkov; a nahrádza sa novým znením: c)
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci – povinné spolufinancovanie bude vo
výške maximálne 34 640,80 EUR s DPH, čo predstavuje 5% z celkových
oprávnených výdavkov; 2. Úplné znenie uznesenia č. 217, bod B po zmene: a)
predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) pre projekt
„Vodozádržné opatrenia v meste Nemšová – ZŠ Janka Palu 2, Nemšová“ v rámci
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, kód výzvy: OPKŽPPO2-SC211-2020-62; b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci; c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov
projektu a žiadaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci – povinné
spolufinancovanie bude vo výške maximálne 34 640,80 EUR s DPH, čo predstavuje
5% z celkových oprávnených výdavkov; d) Zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Dôvodová správa tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
3. Majetkové záležitosti:
3.1 Zámer a prenájom pozemkov v areáli NTS - Mestský podnik služieb
Nemšová, s.r.o.
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3.2 Uzatvorenie nájomnej zmluvy so Spoločenstvom bývalých urbárnikov
a lesomajiteľov Nemšová, poz. spoločenstvo
K bodu 3.1 JUDr. Tatiana Hamarová, referentka finančného oddelenia uviedla, že MsZ
v Nemšovej, uzneseniami č. 192 a 193 zo dňa 25.06.2020 schválilo zámer a prenájom
časti budovy pre šport a rekreačné účely so súpisným číslom 506 postavenej na
pozemkoch, C KN parcele č. 3818, 3819, 3820 (budovy „NTS“), zapísanej na LV č. 1,
katastrálne územie Nemšová podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138//1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa
spoločnosti Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o., IČO: 36315109 so sídlom:
Rybárska 92/15, 91441 Nemšová za účelom prevádzkovania reštaurácie a ubytovacieho
zariadenia. Na základe týchto uznesení bola medzi mestom Nemšová ako prenajímateľom
a Mestským podnikom služieb Nemšová, s.r.o. ako nájomcom uzavretá nájomná zmluva,
ktorá bola zverejnená pod č. 141/2020. Z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb je
navrhnuté rozšíriť súčasný predmet nájmu okrem budovy aj o pozemky, C KN parcelu č.
3810 ostatná plocha o výmere 1393 m2 a C KN parcelu č. 3811 ostatná plocha o výmere
1370 m2, C KN parcelu č. 3816 ostatná plocha o výmere 187 m2, zapísané na LV č. 3713,
katastrálne územie Nemšová, na ktorých sú umiestnené tenisové kurty, čo prispeje
k lepšiemu využitiu areálu. Materiál je pripravený tak, že sa postupuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zámer prenájmu aj samotný prenájom sa schvaľuje na jednom zastupiteľstve potrebnou
3/5 väčšinou všetkých poslancov, zámer je v súlade so zákonom odôvodnený a bol
zverejnený na úradnej tabuli odo dňa 18. 05.2021 až do dnešného dňa. Primátor mesta
otvoril k tomuto bodu diskusiu. Ing. Zita Bednáriková sa informovala, či vieme, komu
budeme budovu prenajímať a za akú sumu. Primátor mesta oznámil, že je to v rokovaní.
Vlastníkom budovy, v ktorej sú nebytové priestory je spol. PP Ten, s. r. o . a s touto
firmou prebieha rokovanie. Nachádza sa tu zázemie pre tých, ktorí by využívali tenisové
kurty. Bližšie informácie poskytne na MsZ Nemšová dňa 24. júna 2021. Prenájom bude
len do 30.09.2021. O podnájom požiadali tenistky sl. Gergely a sl. Zacharová, ktoré sa
vrátili z Ameriky. Tieto priestory by využívali odplatne do 30.09.2021. Ing. Zita
Bednáriková reagovala, že prenájom by nemal byť za 1 euro. Primátor mesta oznámil,
že určite prenájom za 1 euro, ani za 100 euro nebude. Keďže už nikto nemal príspevok,
primátor mesta požiadal členov návrhovej komisie o prečítanie návrhu uznesenia. Ing.
Zita Bednáriková prečítala návrh uznesenia, primátor mesta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: ÁNO: 11 ; NIE: 0; ZDRŽALI SA: 0
Primátor mesta konštatoval, že MsZ Nemšová schválilo: 1. pozemky, C KN parcelu
č. 3810 ostatná plocha o výmere 1393 m2, C KN parcelu č. 3811 ostatná plocha
o výmere 1370 m2, C KN parcelu č. 3816 ostatná plocha o výmere 187 m2, zapísané
na liste vlastníctva č. 3713, katastrálne územie Nemšová ako dočasne prebytočný
majetok mesta Nemšová; 2. zámer prenajať pozemky, C KN parcelu č. 3810 ostatná
plocha o výmere 1393 m2, C KN parcelu č. 3811 ostatná plocha o výmere 1370 m2, C
KN parcelu č. 3816 ostatná plocha o výmere 187 m2, zapísané na liste vlastníctva
č. 3713, katastrálne územie Nemšová podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 10 bod 4 písm.
c) VZN Mesta Nemšová č. 04/2012 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Nemšová ako dôvod hodný osobitného zreteľa spoločnosti Mestský podnik
služieb Nemšová, s.r.o., IČO: 36315109 so sídlom: Rybárska 92/15, 91441 Nemšová,
nájomné 1,00 €/ročne, doba nájmu: neurčitá. Zdôvodnenie prenájmu ako prípad
hodný osobitného zreteľa: Mesto Nemšová je výlučným vlastníkom budovy pre
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šport a rekreačné účely so súpisným číslom 506, ktorá je súčasťou bývalého areálu
„NTS – Nemšovského telovýchovného spolku“. Na základe nájomnej zmluvy
č. 141/2020 mesto prenajalo reštauračnú a ubytovaciu časť tejto budovy Mestskému
podniku služieb Nemšová, s.r.o. za účelom prevádzkovania reštaurácie
a ubytovacieho zariadenia. Z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb dochádza
k rozšíreniu súčasného predmetu nájmu o pozemky, C KN parcely č. 3810,
3811,3816, na ktorých sú umiestnené tenisové kurty, čo prispeje k lepšiemu využitiu
areálu. 3. prenájom pozemkov, C KN parcely č. 3810 ostatná plocha o výmere 1393
m2, C KN parcely č. 3811 ostatná plocha o výmere 1370 m2, C KN parcely č. 3816
ostatná plocha o výmere 187 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 3713, katastrálne
územie Nemšová podľa § 9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa spoločnosti
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o., IČO: 36315109 so sídlom: Rybárska 92/15,
91441 Nemšová, nájomné 1,00 €/ročne, doba nájmu: neurčitá. Zdôvodnenie
prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa: Mesto Nemšová je výlučným
vlastníkom budovy pre šport a rekreačné účely so súpisným číslom 506, ktorá je
súčasťou bývalého areálu „NTS – Nemšovského telovýchovného spolku“. Na
základe nájomnej zmluvy č. 141/2020 mesto prenajalo reštauračnú a ubytovaciu
časť tejto budovy Mestskému podniku služieb Nemšová, s.r.o. za účelom
prevádzkovania reštaurácie a ubytovacieho zariadenia. Z dôvodu skvalitnenia
poskytovaných služieb dochádza k rozšíreniu súčasného predmetu nájmu
o pozemky, C KN parcely č. 3810, 3811,3816, na ktorých sú umiestnené tenisové
kurty, čo prispeje k lepšiemu využitiu areálu. Uznesenie 1 bolo schválené
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Uznesenie 2, 3 bolo schválené
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvodová správa tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
K bodu 3.2 JUDr. Tatiana Hamarová, referentka finančného oddelenia uviedla, že
Mesto Nemšová plánuje vybudovať stavbu „Chodník pred oplotením veľkoskladu Lidl, k.
ú. Nemšová“, ktorá bude spočívať v napojení cyklochodníka Rybárska – Lidl na
plánovaný chodník za účelom bezpečného prístupu zamestnancov do práce na bicykli.
Jedná sa o dočasnú stavbu zo zatrávňovacích vegetačných tvárnic. Výstavbou tejto stavby
budú dotknuté pozemky vo vlastníctve členov Spoločenstva bývalých urbárnikov
a lesomajiteľov Nemšová, poz. spol., zapísané na LV č. 2793, k. ú. Nemšová, pozemok,
C KN parcela č. 3496/1 trvalé trávne porasty o výmere 45 447 m² (predpokladaný záber
o výmere 7 m2), C KN parcela č. 3496/3 ostatné plochy o výmere 5 051 m²
(predpokladaný záber o výmere 95 m2). Dňa 19.05.2021 sa na Mestskom úrade
v Nemšovej uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili predstavitelia urbáru,
spoločnosti Lidl a mesta Nemšová. Na tomto stretnutí boli dohodnuté bližšie detaily
a podmienky plánovanej stavby ako aj podmienky majetkoprávneho vyporiadania
predmetných pozemkov formou nájomnej zmluvy, čo je kľúčovým predpokladom pre
vydanie právoplatného stavebného povolenia pre stavbu. Uvedené pozemky sú
v súčasnosti predmetom nájomnej zmluvy so spoločnosťou Lidl, preto sa k prenájmu
pozemkov mestu vyjadril aj zástupca Lidla. Predstavitelia urbáru na základe písomnej
žiadosti mesta vo svojom písomnom vyjadrení zo dňa 27.05.2021 súhlasili s prenájmom
týchto pozemkov, podobne súhlasil aj zástupca Lidla. Podmienky nájmu sú rovnaké ako
v obdobných prípadoch – nájom na dobu určitú, 5 rokov, nájomné 0,70 €/m2/rok bez
DPH.
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Primátor mesta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Keďže nikto nemal k tomuto bodu
pripomienky, primátor mesta požiadal členov návrhovej komisie o prečítanie návrhu
uznesenia. Ing. Rastislav Guga prečítal návrh uznesenia, primátor mesta dal o návrhu
hlasovať.
Hlasovanie: ÁNO: 11 ; NIE: 0; ZDRŽALI SA: 0
Primátor mesta konštatoval, že MsZ Nemšová schválilo uzatvorenie nájomnej
zmluvy medzi Spoločenstvom bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová,
pozemkové spoločenstvo ako prenajímateľom a mestom Nemšová ako nájomcom
na pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 2793, katastrálne územie Nemšová: C
KN parcelu č. 3496/1 trvalé trávne porasty o výmere 45 447 m² (časť o výmere 7
m2), C KN parcela č. 3496/3 ostatné plochy o výmere 5 051 m² (časť o výmere 95
m2) za podmienok: na dobu určitú – 5 rokov, účel: napojenie cyklochodníka
Rybárska – Lidl na plánovaný chodník pred oplotením veľkoskladu Lidl, k. ú.
Nemšová za účelom bezpečného prístupu zamestnancov do práce na bicykli,
nájomné 0, 70 € /m2/rok bez DPH.
Dôvodová správa tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
4. IBV Pod horou Kľúčové – prideľovanie pozemkov žiadateľom (II. kolo)
Primátor mesta informoval, že vzhľadom na záujem odpredať pozemky na individuálnu
bytovú výstavbu v lokalite IBV Pod horou v m. č. Kľúčové berúc do úvahy aktuálne
protiepidemické opatrenia, prideľovanie pozemkov žiadateľom prichádza do úvahy za
účasti žiadateľov na rokovaní mestského zastupiteľstva. Žiadatelia sú v II. kole občania
mesta Nemšová. Primátor mesta oznámil podmienky prideľovania pozemkov. V rámci
tohto bodu rokovania prebiehalo prideľovanie pozemkov týmto spôsobom. Konštatoval,
že bola uskutočnená prezentácia žiadateľov. Následne bude žrebovanie žiadateľov tak, že
prvý vyžrebovaný si vyberie jeden konkrétny, ešte nepridelený pozemok, ďalší
vyžrebovaný si vyberie jeden z voľných nepridelených pozemkov a takto sa bude
pokračovať až po posledného žiadateľa, ktorý si vyberie z voľných pozemkov. Žrebovať
bude vopred určená osoba z prítomných zamestnancov mestského úradu. K dispozícii
bude veľký výkres s lokalitou IBV Pod horou, v ktorom sa počas žrebovania označil
pozemok, ktorý si vybral práve vyžrebovaný záujemca. Na zákonnosť žrebovania
dohliadala prítomná notárka Mgr. Zuzana Karasová, ktorá o tejto právne významnej
skutočnosti spíše notársku zápisnicu. Žrebovanie bude audio vizuálne monitorované,
pričom monitoring bude online na web stránke mesta Nemšová dostupné aj verejnosti.
Mesto Nemšová bude akceptovať tak, ako v I. kole, prípadnú zámenu pozemkov medzi
dvoma vyžrebovanými žiadateľmi pokiaľ takúto zámenu písomne oznámia na Mestský
úrad Nemšová obaja žiadatelia na jednej listine najneskôr do 14 dní od žrebovania. Po
skončení žrebovania prítomní žiadatelia môžu zotrvať na rokovaní MsZ, ktoré bude ďalej
pokračovať. Po schválení predaja jednotlivých pozemkov konkrétnemu žiadateľovi
mestským zastupiteľstvom budú žiadatelia vyzvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy na
Mestskom úrade v Nemšovej. Primátor mesta požiadal o samotné vykonanie žrebovania
pozemkov.
Počas rokovania MsZ rokovaciu sálu opustil poslanec Ing. Rastislav Guga a poslanec
Ing. Tomáš Prno.
Počet prítomných poslancov je 9.
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Primátor mesta dal pokyn na uskutočnenie samotného žrebovania. Požiadal prítomných
o trpezlivosť a disciplinovanosť. Prednosta úradu prítomným oznámil spôsob a priebeh
žrebovania: po prečítaní vyžrebovaného čísla, tento vstane, príde k mape a svojim
podpisom si zaberie pozemok, ktorý chce. Pozemok sa prečiarkne, aby ho ďalší nemohol
získať. Zároveň podpíše list, na ktorom je číslo pozemku, ktorý si vybral. Bolo pristúpené
k žrebovaniu. Počas rokovania mestského zastupiteľstva boli postupne vybraté pozemky
žiadateľmi, ktorí sú uvedení v prílohe č. 5 tejto zápisnice.
Dôvodová správa tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.
5. Diskusia
Primátor mesta otvoril diskusiu. Mgr. Petra Šupáková požiadala o bližšie informácie
k III. kolu prideľovania pozemkov v lokalite IBV Pod horou. Prednosta úradu oznámil,
že v III. kole sa bude postupovať v zmysle zákona, verejnou obchodnou súťažou.
Pozemky budú ocenené znaleckým posudkom. Na základe toho budú pozemky za
minimálne ocenenú cenu predávané. Predaj už nebude obmedzený trvalým pobytom ani
majetkoprávnymi vzťahmi žiadateľov. Ktokoľvek si môže pozemok kúpiť. Aj
koľkokoľvek. Janka Filová sa informovala na možnosť kúpy pozemku tými záujemcami,
ktorí nemali podanú žiadosť. Ján Gabriš sa informoval, či budú pri znaleckom posudku
zarátané všetky náklady. Prednosta úradu odpovedal, že kúpiť pozemky v lokalite IBV
Pod horou si bude môcť ktokoľvek. Pri znaleckom posudku budú zarátané všetky
náklady. Ďalej uviedol, že siete ako voda, kanál, plyn, vsaky sú osadené. Chýba len časť
na ul. Slnečnej. Je urobená nosná vrstva cesty, v súčasnosti sa zakopáva vysoké napätie,
napojí sa do trafostanice. Následne sa budú robiť prípojky el. energie na jednotlivé
pozemky. Ján Gabriš sa ďalej informoval na termín výstavby cyklochodníka Ľuborča –
Kľúčové. Prednosta úradu reagoval, že tu je problém. Daný chodník križuje optický
kábel. Z tohto dôvodu bolo včera rokovanie so spoločnosťou Telekom. Bude potrebné
pripoloženie dvoch chráničiek, v prípade možného poškodenia v budúcnosti, aby si
spoločnosť mohla tzv. dofúknuť optické vlákna do týchto chráničiek. Predpokladá
zvýšené náklady. Projekt je vysúťažený a čakáme na schválenie súťaže. Mesto je na 100
% pripravené, dúfa, že tento rok bude cyklochodník hotový. Prítomní o problematike
diskutovali. Ing. Zita Bednáriková sa informovala, že dokedy budú výkopy na ul. Janka
Palu a či sa rozšíria aj do m. č. Ľuborča a Kľúčové. Prednosta úradu uviedol, že sa
jedná o projekt SPP. Menia nevyhovujúce potrubia. Na mnohých miestach dochádza
k úniku plynu. Práce mesto koordinuje s SPP. Na ul. Janka Palu je potrubie najstaršie,
mení sa potrubie kovové za plastové. Tam, kde sa to dá, potrubie pretláčajú avšak sa veľa
ciest rozkopáva. Povolenie na rozkopávku má SPP do 31.10.2021. Budú pokračovať aj na
ďalších uliciach. Podobne bude Telekom meniť optické siete tento a na budúci rok. Bude
to prebiehať v 4 etapách. Práce by mali začať na ul. Sládkovičova, následne po ul.
Odbojárov, Hornov a ulica vedená poza tržnicu na ul. Janka Palu. Mesto má projekty na
rekonštrukciu pripravené. Rekonštrukcia je veľmi potrebná. Na mestský úrad prišlo
viacero žiadostí zo strany občanov mesta na ich opravu. Na rokovaniach s SPP aj
s Telekom sa dojednalo, aby sa tieto ulice z dôvodu plánovanej rekonštrukcie
uprednostnili.
6. Záver
Primátor mesta na záver oznámil, že budúce rokovanie MsZ Nemšová bude 24. júna
v m. č. Trenčianska Závada. Poďakoval poslankyniam, poslancom MsZ a zamestnancom
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MsÚ za účasť a rokovanie MsZ ukončil.
JUDr. Miloš Mojto
primátor mesta
Dňa.................................

Ing. Rudolf Kúkel, PhD.
prednosta úradu
Dňa.............................

Overovatelia: Milan Patka, dňa...........................................................
Ján Gabriš, dňa.................................................................
Zapísala: Mgr. Beáta Belková, dňa 16.06.2021
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