
                                                    Z á p i s n i c a

z 23.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v   N e m š o v e j,   konaného dňa
2. augusta 2010  o 16.30 hodine v zasadačke Mestského úradu  N e m š o v á

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

2.   Anton Krchňávek
3.   Ing. František Bagin
4.   Ing. Dušan Duvač
5.   Agnesa Vašíčková
6.   Pavel Chmelina
7.   Stanislav Husár
8.   Eva Vavrušová
9.   Marianna Hladká
10. Jozef Kuruc

 Ing. Nadežda Papierniková, kontrolórka
       

Prizvaní                                                  :       Ing. Jarmila Savková, vedúca FO 
                                                                       Mgr. Beáta Belková, vedúca správneho odd. 
      Ing.  Soňa Prílesanová, vedúca OV
                                                                       Mgr. Ladislav Palička, vedúci VPS                                                                                                                                 
                                                                      

Ospravedlnení                                        :      Marta Bobošíková , MUDr. Peter Daňo,
                                                                       Ján Gabriš, poslanci MsZ
                                                                       Pavel Králik, prednosta úradu
                                                                                                                                                                                                                              

 23.  zasadnutie MsZ  otvoril a viedol  primátor Ján Mindár. Privítal prítomných 
poslancov, kontrolórku mesta a pracovníkov mesta. Dnešné  rokovanie bolo zvolané 
písomnou pozvánkou i s návrhom programu rokovania.

 Konštatoval, že z 13  poslancov je prítomných 10, t.j. 77 %, takže rokovanie je 
uznášaniaschopné.

 Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci Jozef Kuruc a Eva 
Vavrušová.
 Písaním zápisnice poveril Jarmilu Lamačkovú, za skrutátorku určil Mgr. Beátu 
Belkovú,  pracovníčky úradu.

Juraj Raftl Today, 9:48 AM



 Predložil návrh programu dnešného riadneho rokovania nasledovne :

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3. Schválenie spolufinancovania projektu Cezhraničnej spolupráce SR – ČR 
    vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt v zmysle ope-
    račného programu Cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013
4. Informácia o príprave Nemšovského jarmoku
5. Informácia o postupe prác na Materskej škole, Ul. Odbojárov 8A
6. Majetkové a finančné záležitosti
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

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

2. Voľba návrhovej komisie a pracovného predsedníctva

 Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci :  Mgr. Mária Haljaková,   
Marianna Hladká, Anton Krchňávek,  poslanci MsZ.

 Do pracovného predsedníctva bol navrhnutý a schválený  Ing. František Bagin, 
zástupca primátora.
 

3. Schválenie spolufinancovania projektu Cezhraničnej spolupráce SR – ČR 
    vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt v zmysle operačného
    programu Cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013

 Pracovný materiál poslanci obdržali v písomnej forme pred rokovaním a je prílohou č. 
1. Materiál uviedol primátor mesta s konštatovaním, že po vyhlásení výzvy cezhraničnej 
spolupráce a pre krátkosť času bolo potrebné znova zvolať zasadnutie. Informoval o obsahu 
projektu a zvlášť dal do pozornosti, že tento  bude zahŕňať aj usporadúvanie výstav kvetov, 
výstav ovocia a zeleniny, sú to aj prednáškové a ďalšie kultúrne podujatia, čo určite prispeje 
k zvýšeniu  úrovne. Lídrom projektu je mesto Nemšová. Záverom poinformoval o úspešnosti 
vyššie uvedeného projektu v okolitých mestách a obciach.
 Hlasovania za predložený  návrh  sa zúčastnilo 9 poslancov a všetci hlasovali za. Bolo 
prijaté uznesenie č. 42 A/1



4. Informácia o príprave Nemšovského jarmoku

 V krátkosti s harmonogramom zabezpečenia Nemšovského jarmoku, ktorý sa koná 
v dňoch 13. a 14.8.2010 informoval prítomných primátor mesta Ján Mindár. Pracovný 
materiál je prílohou zápisnice č. 2. Informáciu poslanci nepripomienkovali a zobrali ju na 
vedomie. 
5. Informácia o postupe prác na Materskej škole, Ul. Odbojárov 8A

 Ing. Soňa Prílesanová, vedúca odd. výstavby v krátkosti informovala, že na stavbe je 
ukončená konštrukcia kovu a dnešným dňom začalo sa s klampiarskymi prácami. Taktiež je 
ukončená voda a kúrenie. Treba ešte dokončiť stropy, obklady, dlažby a podlahy. 
Poznamenala, že problém je v uhrádzaní faktúr

- primátor – konštatoval, že aby budova zodpovedala vonkajšej úprave a modernizácii 
treba určitým spôsobom zmeniť a doplniť i vnútorné zariadenie. Vyslovil 
presvedčenie, že rekonštrukcia bude ukončená v plánovanom termíne

- Ing. František Bagin, zástupca primátora – v krátkosti podal informáciu o vykonaných 
prácach vnútorných priestorov budovy  Základnej školy, Ul. Janka Palu v Nemšovej,  
konkrétne   v triedach boli vyhodené parkety,  urobili sa  podlahy a bude sa lepiť PVC 
podlaha. Ďalej  z dôvodu havarijného stavu bol rozobraný a následne aj vymurovaný 
hlavný  komín. Vo všetkých triedach sa urobila výmena obkladačiek, umývadiel 
a rozvodov vody a kanalizácie a výmena vstupných dverí do tried v počte 30 kusov.  
Celková hodnota všetkých prác predstavuje sumu 50 tis. €, ktoré mestu boli 
poskytnuté z Ministerstva školstva. Čo sa týka telocvične podlaha bola opravená 
a prelakované parkety 

- primátor – informoval, že bývalá zástupkyňa ZŠ v Nemšovej, Mgr. Eva Šedivá, 
požiadala, aby znova bola prijatá na svoju funkciu, z ktorej bola neoprávnene 
odvolaná. Neoprávnenosť  odvolania zamestnávateľa potvrdil rozsudkom Krajský súd 
Trenčín na základe odvolania odporcu proti rozsudku Okresného súdu Trenčín.
Informáciu poslanci zobrali na vedomie.

6. Majetkové a finančné záležitosti

- MUDr. Peter Daňo – neodporučil, aby v tejto zložitej finančnej situácii sa uskutočnila 
viacdňová pracovná cesta poslancov, ale len jednodňová, napr. návštevou parlamentu

- Ing. Soňa Prílesanová – uviedla, že zajtra, t.j. 3.8.2010 sa uskutoční o 13.00 hodine 
kolaudácia múzea. V týchto dňoch sa odstraňujú drobné nedostatky, treba namontovať 
výlevky, hasiace práškové prístroje, doplniť na poschodí kuchynskú linku. Termín 
dokončenia vonkajších plôch je do 15.8.2010 a treba dodať sedadlá, stoly  a predajné 
stánky. Treba ešte doplniť k prevádzke rôzne certifikáty

- primátor – doplnil, že mesto Hluk otvára svoju časť v Hluku dňa 6.8.2010 o 18.00 
hodine a informoval, kto sa tejto akcie za mesto Nemšová zúčastní

- ďalej uviedol, že mesto bolo oslovené ZMOS-om  a Úniou miest, aby v rámci 
solidarity sa podieľalo  na škodách vzniknutých pri povodniach na východnom 
Slovensku. Vedenie mesta rozhodne, či príspevok bude adresný, resp. cez Úniu miest 
a obcí SR



- Anton Krchňávek – spýtal sa, či už bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľa 
múzea, načo odpovedal zástupca primátora s tým, že inzerát bolo zverejnený 
v týždenníku Pardon, na web stránke, úradných tabuliach mesta, mestskom rozhlase 
a iných ďalších organizáciách ( múzeum Trenčín, VÚC )

- primátor – dal do pozornosti, že mesto Hluk má správcu, ktorý na požiadanie 
sprevádza návštevníkov

- Pavel Chmelina – informoval o postupe prác na stavbe Agroturistického zariadenia 
v č. Trenč. Závada s tým, že sa ukončujú vodovodné práce a možno do konca 09/2010 
stavebník požiada o vydanie kolaudácie. V súvislosti s touto informáciou poukázal, že 
verejný  vodovod a to len s malým priemerom končí pri rodinnom dome Michala 
Patku, Ul. Kúty. Odporučil vetvu rozšíriť a napojiť i zostávajúce rodinné domy. Jedná 
sa cca o 124 m a cena za práce by bola 11 tis. €

- Ing. Soňa Prílesanová – dala do pozornosti, že podľa platného zákona každú prípojku 
hradí vlastník od hlavného potrubia do vodovodnej šachty

- primátor – dobudovaním verejného vodovodu na Ul. Kúty sa mesto bude zaoberať 
a návrh riešenia predložený zastupiteľstvu.

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

 Primátor mesta poďakoval prítomným za účasť  rokovanie MsZ ukončil.

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

Overovatelia : Jozef Kuruc v.r.
                        Eva Vavrušová v.r.




