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3.  
Mesto Nemšová                                                                                         

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  28.07.2020 

 
K bodu:      Doplnenie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Nemšová 2014 – 2020“ 
Spracoval:    Ing. Rudolf  Kúkel, PhD. 
Schválil:    JUDr. Miloš Mojto 
Predkladá:   Ing. Rudolf  Kúkel, PhD. 
Materiál obsahuje:  Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu   
Počet výtlačkov:  19 
Rozdeľovník: členovia MsZ  - 13 x 

primátor mesta 
prednosta MsÚ 
MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 
MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku                                      
vedúci VPS. m. p. o. 

 
 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e  

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 
A/ s c h v a ľ u j e 

v súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR dňa 18.8.2014 a to v nadväznosti na novelu Zákona o podpore regionálneho rozvoja 
schválenej vládou SR 18. júna 2014 dopĺňame „Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Nemšová 2014 – 2020“ o nasledujúce body: 
 

v Časti B: Strategická časť,  nadpis  3. Prioritná oblasť - ENVIRONMENTÁLNA sa pred podnadpis 
Mesto Nemšová vkladá odstavec:   
 

Mesto Nemšová s ohľadom na environmentálnu záťaž prostredia pochádzajúcu z priemyselnej 
činnosti na území mesta, ale aj v jeho blízkom okolí, sa bude usilovať o zapojenie sa do projektov 
zlepšujúcich kvalitu života ako aj projektov zlepšujúcich a monitorujúcich kvalitu prostredia. V oblasti 
zefektívňovania používania zdrojov sa jedná najmä o modernizáciu osvetlenia, kde prioritou mesta 
bude zabezpečenie efektívneho a inteligentného využitia energie na pouličné osvetlenie a zároveň 
zabezpečenie moderného prístupu k danej problematike. V rámci monitorovania životného prostredia 
sa bude mesto snažiť monitorovať kvalitu ovzdušia na svojom území a včas informovať svojich 
obyvateľov o aktuálnej situácii a v prípade potreby aj príslušné štátne orgány. V oblasti zlepšovania 
kvality prostredia sa mesto zapojí do environmentálnych projektov zameraných na ekologické 
využívanie dažďovej vody - vodozádržné opatrenia v osídlenej oblasti mesta. Zároveň snahou mesta 
je vybudovanie kamerových systémov, ktoré zabezpečia monitorovanie verejných priestranstiev a tým 
prispejú k znižovaniu priestupkov voči majetku mesta a poškodzovaniu životného prostredia 
(zakladanie nepovolených skládok a pod.).    

 
  
V Nemšovej dňa 23. júla 2020                                             
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Dôvodová správa 
 
K bodu:  Doplnenie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová 2014 – 

2020“ 
  

Dôvodom na doplnenie PHSR je absencia bodov, ktoré by riešili environmentálnu 
problematiku kvality ovzdušia a úspornosti energetických zdrojov a monitorovania verejných 
priestorov. Vzhľadom na vývoj a strategické smerovanie európskych krajín v oblasti enviromentu sa 
do popredia záujmu spoločnosti - miest dostávajú moderné technológie – smart city, ktoré zefektívňujú 
používanie zdrojov (napr. el. energie, dažďovej vody a pod.) a technológie, ktoré komunitám 
umožňujú sledovať vývoj a vplyv kvality ovzdušia na život v zastavanom území.  
Mesto Nemšová vidí potenciál svojho rozvoja a skvalitnenia života na území mesta aj týmto smerom, 
a preto  navrhujeme rozšírenie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová 
2014 – 2020“ o spomenuté body a tým otvorenie možností mesta v budúcom období sa uchádzať 
o konkrétne projekty v daných oblastiach (napr. zamerané na monitorovanie ovzdušia v obci a výmenu 
technicky zastaralého osvetlenia za efektívnejšie úsporenejšie tzv. smart inteligentné osvetlenie, 
kamerový systém na monitorovanie verejných priestorov a pod.)  
 
     
      V Nemšovej dňa 23.júla 2020           
 
 

                                                                     Ing. Rudolf KÚKEL, PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


