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Z á p i s n i c a 
z 9. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 19. júna 2019 o 17.00 

hodine v zasadačke Mestského úradu, ul. J. Palu 2/3, Nemšová,  na  poschodí. 
 

 1.  Otvorenie 
 
     Neplánované rokovanie  MsZ otvoril a viedol zástupca primátora mesta Ján Gabriš. Na úvod privítal 
prítomných poslancov, prednostku úradu, pracovníkov mesta a prítomných občanov. 
 
Zástupca primátora mesta konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 10 
poslancov, t. j. 77 %,  čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Poslanec MUDr. Peter Daňo príde 
na rokovanie s oneskorením. Ospravedlnený poslanec Bc. Oliver Vavro. Neospravedlnená poslankyňa   
Mgr. Petra Šupáková. Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení poslanci Milan Patka a Ing. 
Tomáš Prno. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková. Za skrutátorku bola určená Mgr. Beáta 
Belková. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. S programom 
rokovania boli  poslanci ako aj  verejnosť v dostatočne časovom predstihu oboznámení, zverejnením na 
úradnej tabuli, na webovej stránke mesta a taktiež vyhlásením v mestskom rozhlase. 
Zástupca primátora mesta predložil návrh programu rokovania a v zmysle Rokovacieho poriadku sa 
spýtal na pripomienky alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania. Keďže neboli predložené žiadne 
doplňujúce návrhy, zástupca primátora mesta dal hlasovať o predloženom programe rokovania MsZ.   
Poslanci MsZ Nemšová 9 hlasmi schválili program rokovania: 
 
1. Otvorenie 
2. Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu pre projekt: 
    „ Obnova hasičskej zbrojnice Kľúčové“, spolufinancovanie 
3. Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt:  
    „ Cyklochodníky mesta Nemšová , úsek Ľuborča – Kľúčové“, spolufinancovanie 
4. Záver   
 
Zástupca primátora mesta Ján Gabriš do návrhovej komisie navrhol poslancov MsZ Ing. Zitu Bednárikovú 
a Ing. Rastislava Gugu. O predloženom návrhu dal hlasovať. Ing. Zita Bednáriková a Ing. Rastislav Guga 
boli 7 hlasmi schválení do návrhovej komisie. Ing. Zita Bednáriková a Ing. Rastislav Guga sa hlasovania 
zdržali. 
 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu.  
 
2. Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu pre projekt: 
    „ Obnova hasičskej zbrojnice Kľúčové“, spolufinancovanie 
    Predkladal: Ján Gabriš, zástupca primátora 
 
K bodu 2. zástupca primátora mesta uviedol, že ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu na obnovu 
hasičských zbrojníc. Tento rok mesto urobilo rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice v Nemšovej. Podobne by 
chcelo rekonštruovať Hasičskú zbrojnicu v Kľúčovom. S požiadavkou o obnovu žiadali aj hasiči 
z Ľuborče. S. Husár, poslanec MsZ sa informoval na dôvod, prečo sa nebude obnovovať aj Hasičská 
zbrojnica v Ľuborči. Zástupca primátora mesta reagoval, že hasičské družstvá musia byť zaradené 
v skupine, pokiaľ plánujú čerpať prostriedky zo zdrojov ministerstva vnútra. Hasičská jednotka v Ľuborči 
by mala byť zaradená minimálne v skupine „ B“. Hasičská jednotka v Nemšovej je zaradená v skupine „ 
C“ a v Kľúčovom je zaradená v skupine „ B“ .  S. Husár ďalej reagoval, že v materiáloch je uvedené, že 
jednou z podmienok podania žiadosti je, aby mesto malo dobrovoľný hasičský zbor zaevidovaný do 
kategórie „ C“. Natrvalo. Ing. Prno uviedol, že sa jedná o jednotlivé mestské časti. Každá mestská časť 
funguje ako samostatný hasičský zbor. Zástupca primátora mesta uviedol, že túto podmienku Ľuborča 
nespĺňa. Hasičská jednotka musí mať vyškolených hasičov. Kľúčovská jednotka má vyškolených 10 
hasičov. Mesto dalo vypracovať projektovú dokumentáciu. Financie sa môžu čerpať do výšky 30 000 €. 
Mesto získalo financie na Hasičskú zbrojnicu v Nemšovej. Žiadame aj o financie na Hasičskú zbrojnicu 
v Kľúčovom. Ing. F. Bagin uviedol, že mesto v minulosti plánovalo urobiť v Ľuborči pohotovostné 
družstvo a chcelo požiadať o dotáciu. Uviedol, že sa rozprával s predsedom hasičov v Ľuborči, aby táto 
jednotka bola zaškolená. Ing. Prno reagoval, že momentálne v Ľuborči sú zaškolení traja hasiči. Na 
zaškolení ďalších hasičov pracujú. Zástupca primátora mesta uviedol, že Hasičská jednotka v Ľuborči 
nebola schopná dať družstvo dohromady. Celkový rozpočet na hasičskú zbrojnicu v Kľúčovom je 32.000 
€. Z celkových výdavkov projektu predstavuje spoluúčasť mesta Nemšová  na financovaní projektu vo 
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výške 2.090,64 € s DPH. Zástupca primátora mesta oznámil hasičom z Ľuborče, že je potrebné dať 
dokopy hasičskú jednotku, aby mesto mohlo žiadať o dotácie aj na Hasičskú zbrojnicu v Ľuborči. Ing. T. 
Prno oznámil, že organizácia hasičských zborov nepodlieha mestu, ale ministerstvu dopravy. Je snaha 
mesta, aby v budúcom roku bola rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v Ľuborči. Zástupca primátora 
mesta uviedol, že v minulosti mesto plánovalo na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice v Nemšovej vyčleniť 
finančné prostriedky zo svojich zdrojov. Dodal, že bola vyhlásená výzva cez ministerstvo vnútra, tak 
mesto túto možnosť využilo. Mesto financie na rekonštrukciu získalo, budova je zrekonštruovaná. Ing. 
Bednáriková sa informovala, že v materiáloch je uvedené, že sa zrušia dve garážové brány a nahradia sa 
vstupnými dverami. Zástupca primátora mesta odpovedal, že za garážovými bránami sú ešte dvere napr. 
do kuchynky. Bolo to zle riešené. Nevyžaduje sa, aby tam boli. Zle sa otvárajú. Ďalej uviedol, že z časti 
garáže sa urobila zasadačka. Hasiči z Kľúčového mali taktiež požiadavku, aby boli priestory rozšírené do 
vonkajšej časti. Bolo by potrebné na túto činnosť vyčleniť financie. Termín podania žiadosti by sa ale 
nestihol. Ing. Prno dodal, že do budúcna je riešenie tohto priestoru na zváženie. Osobne túto aktivitu 
podporil. Ing. Guga uviedol, že finančná komisia so zámerom mesta súhlasí. Ing. Prno uviedol, že 
podobne aj stavebná komisia s návrhom súhlasí. Zástupca primátora mesta požiadal návrhovú komisiu 
o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Guga prečítal znenie návrhu. Následne poslanci o návrhu hlasovali.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 9 hlasmi zobralo na vedomie informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpočtu pre projekt:  „Obnova hasičskej zbrojnice Kľúčové“ a súhlasilo:  
a) predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu: „Obnova hasičskej 
zbrojnice Kľúčové“,  v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom 
podpory zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 
stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa 
§ 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky; b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci; c) finančnú spoluúčasť k projektu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice 
z vlastných prostriedkov a to najmenej vo výške 5% z celkových výdavkov projektu. 
 
3. Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre  
    projekt: „ Cyklochodníky mesta Nemšová , úsek Ľuborča – Kľúčové“, spolufinancovanie 
   Predkladal: Ján Gabriš, zástupca primátora 
 
K bodu 3. zástupca primátora mesta uviedol, že o tomto chodníku sa dlho diskutuje. Pozemky sa mestu 
podarili vysporiadať. V súčasnosti je to v štádiu predloženia žiadosti o financovanie tohto projektu. 
Rozpočet projektu je vo výške 478 012,33 €. Spoluúčasť mesta Nemšová 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu na financovaní predstavuje čiastku 23 900,62 € s DPH. Ing. Guga uviedol, že finančná 
komisia návrh odporúča schváliť. Zástupca primátora mesta oznámil, že stavebná komisia taktiež 
odporúča schváliť spolufinancovanie projektu. Ďalej uviedol, že boli problémy, kde majitelia pozemkov si 
dávali podmienky, na základe ktorých musel projektant veci dopracovať. Požiadavky vlastníkov boli 
splnené a boli zapracované do projektu. Ing. Prno reagoval, že momentálne je projekt legislatívne 
v poriadku. Je potrebné odsúhlasiť spolufinancovanie. Zástupca primátora mesta požiadal návrhovú 
komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Bednáriková prečítala znenie návrhu. Následne poslanci 
o návrhu hlasovali. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 9 hlasmi zobralo na vedomie informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) pre projekt: „Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek 
Ľuborča - Kľúčové“ a schválilo a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej 
ŽoNFP) za účelom realizácie projektu „Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek Ľuborča - Kľúčové“ 
realizovaného v rámci výzvy: „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 
zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej 
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“ , kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého 
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta; 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 minimálne 23 900,62 EUR s DPH, čo predstavuje 5% z 
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celkových oprávnených výdavkov; d)  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta.  
 
4.  Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, zástupca primátora mesta  
poďakoval všetkým za účasť a rokovanie MsZ ukončil. 
 
V prípade zverejnenia zápisnice na webovej stránke mesta prílohy k tejto zápisnici tvoria materiály: 

- materiály pod názvom Pracovné materiály na rokovanie MsZ dňa 19.06.2019 
- hlasovanie poslancov MsZ Nemšová konaného dňa 19.06.2019 
- uznesenia z 9. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 19.06.2019. 

 
 
 
 
           Ján Gabriš       Mgr. Jarmila Raftlová 
zástupca  primátora mesta          prednostka úradu    
 
 
 
Overovatelia: Milan Patka 
         
                       Ing. Tomáš Prno 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


