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Z á p i s n i c a 
z 11. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 13. januára 2016 

o 16.00 hodine v zasadačke  Mestského úradu, ul. J. Palu 2/3, Nemšová,  na  poschodí. 
 
  
1. Otvorenie 
 
     Neplánované rokovanie MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. František Bagin. Na úvod privítal 
prítomných poslancov, prednostku úradu a pracovníkov mesta. 
     Konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 9 poslancov,  čím je mestské zastupiteľstvo 
uznášaniaschopné. Ospravedlnení poslanci Ing. Stanislav Gabriš, Janka Filová, Mgr. Šupáková. Na rokovanie 
s oneskorením príde Ing. Zita Bednáriková. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne 
s materiálmi. Za overovateľov zápisnice boli určení a 9 hlasmi schválení poslanci Ján Gabriš a Ing. Dušan 
Duvač. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková, za skrutátorku určil primátor mesta Mgr. Beátu 
Belkovú. S programom rokovania boli  poslanci ako aj  verejnosť v dostatočne časovom predstihu 
oboznámení, zverejnením na úradnej tabuli, na internetovej stránke mesta a taktiež vyhlásením v mestskom 
rozhlase. 
Primátor mesta predložil návrh programu dnešného rokovania a spýtal sa na pripomienky alebo doplňujúce 
návrhy k programu rokovania.  
Primátor mesta dal hlasovať o programe dnešného rokovania MsZ. 
Poslanci MsZ 9 hlasmi schválili program dnešného rokovania MsZ.  
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnutí a schválení 9 hlasmi Ján Gabriš a a Alžbeta Gurínová.  
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného programu. 
Na rokovanie MsZ prišla poslankyňa Ing. Bednáriková. Počet prítomných poslancov na rokovaní je 10. 
 
2. Schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  k projektu:  
    „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici, Nemšová“ 
    Predkladala: Ing. Andrea Ondrejičková, projektová manažérka  
 
Ing. Jurisová informovala, že mesto Nemšová už jednu žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku k tomuto projektu podalo na Environmentálny fond, avšak mesto nebolo úspešné. Teraz máme 
pripravenú žiadosť a taktiež je predpripravený projekt. Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu 
pre špecifický cieľ zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov s termínom predbežného 
vyhodnocovania do 15.01.2016. Primátor mesta zvolal neplánované rokovanie MsZ z dôvodu, že lehota na 
predkladanie žiadostí je krátka. mesto v tomto období dopracováva žiadosť s presným vyčíslením finančných 
prostriedkov. Ing. Ondreji čková uviedla, že ako dôvod podania žiadosti je ten, že budova materskej školy 
bola uvedená do prevádzky v 50-60 rokoch minulého storočia a nie je zrekonštruovaná. Vymenená bola len 
časť okien. Strešná krytina je plechová, avšak stav jej hydroizolačnej vrstvy je na mnohých miestach 
nevyhovujúci. Obvodový plášť je z hľadiska tepelnoizolačných vlastností na dnešné pomery nevyhovujúci. 
Na základe uvedeného si objekt vyžaduje celkovú rekonštrukciu, ktorej náklady v zmysle rozpočtu 
projektovej dokumentácie predstavujú sumu: 118 810,87 Eur s DPH. Nakoľko mesto Nemšová nemá finančné 
prostriedky na rekonštrukciu, našou snahou je získať nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie. 
ďalej uviedla popis rekonštrukčných prác: v rámci objektu Materskej školy na Trenčianskej ulici v Nemšovej 
sú navrhované stavebné práce, ktoré budú pozostávať z rekonštrukcie obvodového plášťa a výmeny osvetlenia 
za energeticky úspornejšie. Cieľom rekonštrukčných prác je úprava so zámerom znížiť energetickú náročnosť 
popisovaného objektu, ktorá je z pohľadu dnešných požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov značná. 
Hlavný účel objektu zostane aj po zrealizovaní navrhovaných opatrení totožný, budova bude naďalej slúžiť 
pre potreby mesta ako Materská škola. Žiadne dispozičné zmeny objektu sa nepredpokladajú. Všetky 
pripojenia objektu na inžinierske siete zostávajú pôvodné. Rekonštrukčné práce sa budú venovať hlavne 
zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností obvodových stien a strešného plášťa, plánuje sa vyhotoviť kompletné 
zateplenie obvodových stien realizáciou kontaktného zateplenia s hrúbkou tepelnoizolačnej vrstvy 200 mm. 
Sanácia strešnej konštrukcie časti objektu s materskou školou predstavuje výmenu existujúcej poškodenej 
plechovej strešnej krytiny za novú plechovú krytinu s imitáciou škridle. Z tepelnoizolačného hľadiska bude 
strešný plášť sanovaný osadením 400 mm minerálnej tepelnej izolácie, ktorá bude situovaná na pôvodnom 
strope najvyššieho podlažia. Plánuje sa taktiež zrealizovať výmena všetkých výplní okenných otvorov 
a otvorov zasklených stien, ktoré ešte neboli vymenené za plastové so zasklením izolačným trojsklom 
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a taktiež bude zrealizovaná úprava osvetlenia. Výška spoluúčasti mesta Nemšová ako žiadateľa o nenávratný 
finančný príspevok predstavuje čiastku vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Rozpočet 
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je nasledovný: rekonštrukčné práce: 118 810,87 
Eur s DPH ( pred realizáciou súťaže verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela) – oprávnený výdavok, 
stavebný dozor: 2 732,40 Eur s DPH – oprávnený výdavok, povinná rezerva:  2 852,40 Eur s DPH, 
energetický audit: 840,00 Eur s DPH – oprávnený výdavok, energetický certifikát ku kolaudácii: 750,00 Eur 
s DPH – oprávnený výdavok, riadenie projektu: 3 719,60 Eur s DPH – oprávnený výdavok, publicita 
a informovanosť: 36,00 Eur s DPH – oprávnený výdavok, celková suma oprávnených výdavkov:   129 741,27 
Eur s DPH. Z toho 5% spoluúčasť mesta Nemšová 6 487,06 Eur s DPH, Riadiaci orgán však doporučuje 
schváliť maximálnu výšku celkového spolufinancovania projektu  z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 
sumu 8 000,- Eur. Projektová dokumentácia: 3 240,00 Eur s DPH – neoprávnený výdavok. Ďalej upresnila, že 
ku každému výdavku bude vyhlásené verejné obstarávanie. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí  prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
Ing. Jurisová poznamenala, že už dnes bude vyhlásené verejné obstarávanie na rekonštrukciu budovy MŠ. 
MUDr. Daňo sa informoval na rozdiel medzi energetickým auditom a energetickým certifikátom, ďalej na 
položku vo výške 3.000 Eur určenú na riadenie projektu. Ing. Ondreji čková odpovedala, že riadenie projektu 
bude taktiež zabezpečovať externá spoločnosť. Prítomní poslanci diskutovali o riadení projektu firmou, 
stavebnom dozore, prečo má toto byť zvlášť narozpočtované. Ing. Duvač uviedol, že stavebná firma si 
nemôže delegovať stavebný dozor. Toto je oprávnený výdavok, je vo výške 1,5 % z celkovej sumy. Ing. 
Jurisová uviedla, že financie na stavebný dozor musíme dať. 5 % spoluúčasť je cca 8.000 €, je zo strany 
mesta. Projekt musíme vysúťažiť.  Neoprávnený výdavok bude na opravu projektu. Prítomní poslanci ďalej 
diskutovali o možnosti podania projektu aj na bývalé jasle v m. č. Ľuborča, na rozšírenie MŠ a ZUŠ 
v Ľuborči.  
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi schválilo: a) predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie 
energetickej náročnosti   objektu MŠ na Trenčianskej ulici, Nemšová“ v rámci výzvy, kód výzvy: OPKZP-
PO4-SC431-2015-6 vyhlásenej SIEA ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita 
životného prostredia, b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, c) 
výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových  oprávnených 
výdavkov, t.j. sumu 8 000,- Eur s DPH. 
 
3. Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval všetkým 
za účasť a neplánované rokovanie ukončil. 
 
 
Ing. František Bagin       Ing. Iveta Jurisová 
   primátor  mesta                    prednostka úradu 
 
 
Overovatelia:  Ing. Dušan Duvač 
            Ján Gabriš 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


