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Z á p i s n i c a 
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 20. septembra 2017 o 17.00 hodine 

v zasadačke  Kultúrneho centra, Ul. SNP č. 1, Nemšová,  na  poschodí. 
 

 1.  Otvorenie 
 
     Rokovanie  MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. František Bagin. Na úvod privítal prítomných 
poslancov, hlavnú kontrolórku mesta, prednostku úradu, pracovníkov mesta a občanov. 
     Konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 11 poslancov, t. j. 85 %,  čím je 
mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnený poslanec: Ing. Dušan Duvač. MUDr. Peter 
Daňo príde s oneskorením. Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení poslanci Ing. Stanislav 
Gabriš a Pavol Vavruš. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková, za skrutátorky určil 
primátor mesta Mgr. Jarmilu Raftlovú a Bc. Barboru Koníčkovú. 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 internete mesta a taktiež vyhlásením 
v mestskom rozhlase. 
Primátor mesta predložil návrh programu dnešného rokovania a v zmysle Rokovacieho poriadku spýtal sa 
na pripomienky alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania.  
Primátor mesta dal hlasovať o programe rokovania MsZ.  Poslanci MsZ Nemšová 11 hlasmi schválili 
program dnešného rokovania. 
 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 9 hlasmi Ing. Zita Bednáriková 
a Alžbeta Gurínová.  Ing. Zita Bednáriková a Alžbeta Gurínová sa hlasovania zdržali. 
 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení   
    Predkladá: Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka mesta Nemšová  
 
Ing. Papierniková, hlavná kontrolórka, predložila kontrolu plnenia uznesení č. 296, č. 297, č. 298, č. 299, 
uznesenia z 27. zasadnutia MsZ zo dňa 26.6.2017 č. 277, č. 280, č. 281, č. 282, č. 284, č. 285, č. 286, č. 
288, č. 289, č. 290, č. 292, č. 293, uznesenie z 23. zasadnutia MsZ zo dňa 22.2.2017 č. 246, uznesenia č. 
240 z 22. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 14.2.2017, uznesenia z 21. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 
14.12.2016 č. 234, č. 235, uznesenie z 20. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 9.11.2016 č. 209, uznesenie 
z 8. zasadnutia MsZ v Nemšovej zo dňa 16.09.2015 č. 91, z 5. zasadnutia MsZ v Nemšovej zo dňa 
22.04.2015 uznesenie č. 68, uznesenia z 2. zasadnutia MsZ zo dňa 11.02.2015 č. 437, č. 443,uznesenia 
z 32. zasadnutia MsZ zo dňa 25.6.2014 č. 402 + 445 ( zmena uznesenia zo 17.09.2015), kontrolu plnenia 
uznesení z 27. zasadnutia MsZ zo dňa 11.12.2013: uznesenie č. 351, kontrolu plnenia uznesena z 25. 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 18.9.2013 č. 299. Konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne.  
Na rokovanie MsZ prišiel poslanec MUDr. Peter Daňo. Počet prítomných poslancov je 12. 
Mgr. Šupáková sa informovala na zámennú zmluvu medzi mestom Nemšová a SBUL Nemšová a 
požiadala o uvedenie dôvodu k neschváleniu zámeny. Ing. Jurisová uviedla, že spol. SBUL nesúhlasí 
s takto navrhnutým spôsobom zámeny pozemkov / zámena v podieloch/.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej kontrolu plnenia uznesení zobralo na vedomie uznesením č. 300. 
 

3.   A) Správa o činnosti  a hospodárenie Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh s. r.o.    

           Nemšová za rok 2016 

      B) Správa o činnosti  a hospodárenie Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh s.r.o.  

           Nemšová k 30.06.2017 

  C) Informácia o stave plnenia projektu k 31.08.2017 
  D) Plnenie opatrení  pre zabezpečenie dostatočnej tvorby cash – flow Projektu,  
        požiadavka  RVS Vlára – Váh, s.r.o.  na  úpravu nájomnej zmluvy s mestom Nemšová 
  E) Návrh riešenia smerujúceho k zmene výšky  obchodných podielov po kolaudácii projektu  
       Predkladali: Ing. Zita Bednáriková, ekonómka spoločnosti 
                            Ing. Roman Múčka, projektový manažér spoločnosti pre realizovaný projekt 
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K bodu A) Ing. Bednáriková uviedla, že za posledného 1,5 roka sa na každom mestskom zastupiteľstve 
preberala vodárenská spoločnosť. Správa o činnosti a hospodárení bola prerokovaná na pracovnej porade 
poslancov uplynulý týždeň. V r. 2016 dostala spoločnosť financie z MŽP SR na projekt. ÚRSO schválilo 
ceny na obdobie rokov 2017 – 2021. Maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody 0,9363 €/m3   bez 
DPH a za stočné cenu 0,8108 €/m3 bez DPH. Spomenula vybrané kľúčové ukazovatele: vyrobená voda 
215.720 m3, nakúpená voda od TVK, a. s. 208.009 m3, dodaná voda 269.607 m3, nefakturovaná voda 
17.050 m3, odkanalizovaná voda 501.001 m3, dovoz žumpových vôd 12.377 m3, dĺžka vodovodnej siete 
44,4 km, dĺžka kanalizačnej siete 39,5 km. Hospodárenie spoločnosti: výnosy spolu 670.070 €, náklady vo 
výške 588.323 €. Výsledok hospodárenia pred zdanením 81.747 €. Valné zhromaždenie spoločnosti v júni 
r. 2017 schválilo účtovnú závierku za rok 2016, výsledok hospodárenia a rozdelenie výsledku po zdanení 
vo výške 73.769,57 € a to 5 % do rezervného fondu a zvyšok na účet nerozdeleného zisku. V materiáloch 
je uvedené ako vzrastajú investície na projekt. Taktiež vývoj nákladov a výnosov. K dnešnému dňu  je na 
účte na projekt 15 miliónov €. Správa obsahuje účtovnú závierku a správa audítora. Audítor spoločnosti je 
Ing. Mgr. Anna Šutovská, ktorá vyjadrila, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie spoločnosti k 31.12.2016.  MUDr. Daňo sa informoval, či sú v uzávierke zarátané aj financie za 
prenájom, ktorý má byť uhradený mestu Nemšová. Ing. Bednáriková uviedla, že všetky prenájmy za rok 
2016 sú zaplatené.   
K bodu B) a C) Ing. Múčka uviedol, že spoločnosť zvláda projekt aj popri inej činnosti o čom svedčia 
ukazovatele hospodárenia. V r. 2017 sú náklady vyššie vzhľadom k prebiehajúcemu projektu. Banka 
poskytla finančné prostriedky vo výške 3,8 milióna €. Bolo spomenuté, že budeme budovať 80.000 m. 
zberačovými líniami. V tabuľke sú uvedené vetvy v celkovej dĺžke 65.133,91 m. K 31.08.2017 je celkovo 
vybudovaných 56,8 %. V Hornej Súči to je 71,1 % ,v Dolnej Súči 50,2 %, v Skalke nad Váhom 22,8 % a 
v Nemšovej 22,8 %. V Slávnici 97,6 %, v Kameničanoch 83,1 %, v Bolešove 60,3 %. Zhotoviteľ takýmto 
spôsobom deklaruje plnenie. Stavebné práce predbiehajú procesy fakturácie. Nasleduje zameranie 
a odsúhlasenie prác a napokon prebiehajú reálne úhrady. Prioritne sú v projekte riešené práce na 
zberačoch stokách, ktoré prebiehajú na štátnych komunikáciách. Existujú na to zvláštne povolenia od 
Slovenskej správy ciest, ktoré majú platnosť do určitého obdobia. Tým obdobím je november 2017, kedy 
je povinnosť subjektu, ktorý rozkopal, uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. T. z. až po asfaltový 
koberec. Realizáciou tohto projektu pre mikroregión sa vybuduje cca 71.000 m asfaltových plôch na 
štátnych cestách od Hornej Súče až po Slávnicu. Spoločnosť vyvolala rokovania s TSK, kde predložila 
logickú požiadavku. V miestach, kde sa na jednej strane vozovky robila kanalizácia bude asfalt a druhú 
polovicu vozovky aby opravil TSK. Obce Horná Súča, Dolná Súča a Skalka nad Váhom už podali  v tejto 
veci žiadosť na TSK. Dodal, že práce sa na štátnych cestách ukončia a premiestnia sa na miestne 
komunikácie v jednotlivých obciach od výkopových prác až po asfaltovanie. Budú sa riešiť medziobecné 
zberače. Popri týchto prácach prebieha prestavba intenzifikácie ČOV –ky v meste Nemšová. Okresný úrad 
ŽP v Trenčíne vydal rozhodnutie na obtokovanie ČOV, t. z., že sa legitímne uznalo, že ČOV nie je 
funkčná. Týmto povoľuje obtok splaškových vôd do recipientu Váh v určitých limitoch. V mesiaci august 
nastala nepríjemná situácia, kedy došlo k úhynu rýb reálne od Nemšovej až po stavidlá v Trenčíne. 
Vodárenská spoločnosť pri kontrolách dodržala všetky limity. Nevzniklo žiadne porušenie.  Avšak boli 
sprísnené podmienky pre ČOV  na triedenie vôd. Práce na ČOV – ke prebiehajú na hlavných nádržiach. 
30.11.2017 je koniec platnosti rozhodnutia o obtokovaní ČOV –ky. Po tomto termíne sa začnú napĺňať 
nádrže a budú aktivovať stupne čistenia. Pokiaľ sa naplnia nádrže uplynie doba 5 týždňov. V decembri by 
mali práce finišovať. Starostovia obcí sú v kontakte s projektovým manažérom. Plnenie kritérií voči banke 
je zvládnuté. Spoločnosť k dnešnému dňu neeviduje žiadne záväzky voči zhotoviteľom diela po lehote 
splatnosti.  
K bodu D) Ing. Múčka uviedol, že nad projektom prebieha kontrola. Spoločnosť predložila podklady pre 
tvorbu cash – flow projektu. Vyplýva to z povinnosti voči banke a voči mestu. Banka by mala predložiť 
dodatok k refundácii prostriedkov. Po podpise budú poukázané prostriedky na účet mesta. Bez podpísania 
dodatku sa finančné prostriedky nemôžu čerpať. Do banky boli predložené základné opatrenia pre 
zabezpečenie dostatočnej tvorby cash – flow projektu. To sú opatrenia pre vodné a stočné. Je to úprava 
ceny  za stočné. Toto opatrenie sa dotkne každého – nárast o 4 % v rámci rozhodnutia ÚRSO a v zmysle 
platného cenového normatívu pre túto spoločnosť. Dlhé roky bola cena rovnaká. Toto bolo prvé opatrenie. 
Druhé opatrenie bola úprava nájomnej zmluvy s mestom Nemšová. Jedná sa o použitie zdrojov z nájmu na 
podporu projektov a riešení sietí. V TVK rešpektujú rozhodnutia ÚRSO. Pre občanov sú dôležité 
opatrenia pri stočnom, ktoré hovoria o tom, že výber splaškovej vody má byť nediskriminačný. Aby sa 
nejaké práce v r. 2018  zrealizovali, musia byť kompletne pripravené. Ďalším z opatrení je, že 
inštalovaním redukčného ventila na trase z vodojemu TVK je možné dosiahnuť zníženie tlaku v sieti, čím 
nebude dochádzať k pretláčaniu vody z TVK vodojemu do siete RVS-ky. Ďalej je nevyhnutné spracovať 
v spolupráci s mestom Plán obnovy vodovodu v meste, aby v budúcnosti nedochádzalo k vysokým stratám 
vody v sieti. Napokon je to využitie vlastného vodného  zdroja pri kúpalisku a prepoj vodovodov 
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Nemšová – Ľuborča. Kritický stav nastane momentom kolaudácie – vyčerpanie prostriedkov a povinnosť 
platiť istinu voči banke. Nových potenciálnych zákazníkov by malo byť 2.245, ktorí by mali splaškové 
vody púšťať do vybudovanej kanalizácie. Povinnosťou spoločnosti bude platiť si záväzky a vytvárať 
zdroje na prevádzku. Bude nová ČOV-ka. Je potrebné prijať komplexnosť opatrení, aby spoločnosť bola 
funkčná. Uviedol, že objem nakupovanej vody od TVK, je v tomto roku 25.000 – 30.000 m3 vody. Súvisí 
s únikom vody. Tento únik systém nedokáže rýchlo definovať. Kým ho zistí, unikne 20.000 m3 vody, čo 
je 15.000,00 €. Toto je realita. Je to potrebné definitívne vyriešiť napojením vodného zdroja pri kúpalisku. 
Toto momentálne prebieha a dá sa ľahko eliminovať. Je potrebné sa zamerať na kontrolu toho, čo sa bude 
diať po realizácii projektu – čo najväčšia napojiteľnosť na verejnú kanalizáciu. Kto si čo splnil a nesplnil. 
Aby sa prvé splátky platili z vlastných zdrojov a nie z úveru. TSK má určených 14 miliónov € v rámci 
výzvy na podporu vôd a vodovod. Z tohto dôvodu spoločnosť pripravuje žiadosť pre pripojenie časti obce 
Skalka nad Váhom a v časti Újazd. S cieľom optimalizácie vypúšťania splaškových vôd do recipientu 
požiadal Ing. Múčka prítomných o nahlásenie možných vývozcov splaškových vôd.  
K bodu E) Ing. Múčka ďalej uviedol, že stanovisko sa nemení. Pred tromi mesiacmi bola splatnosť 
uznesenia z Valného zhromaždenia spoločnosti. Termín dodržaný nebol. Ing. Bagin uviedol, že dňa 
6.7.2017 bolo rokovanie MsZ, kde bola stanovená predajná cena a mesto na tomto naďalej trvá. MUDr. 
Daňo sa informoval na výkopové práce, ktoré teraz prebiehajú. Informoval sa, či bude opravená polovica 
cesty alebo len tá časť, ktorá je vykopaná. Ing. Múčka uviedol, že existujú dve kategorizácie 
komunikácie: štátna a miestna. V zmysle rozhodnutia o profile, pre štátne cesty 2. a 3. triedy,  platí úprava 
na celý jazdný pruh. Či je to 3 m alebo 2,8 m. Keď pôjde v strede štátnej cesty a ďalej, je doporučenie, 
ktoré hovorí, aby sa odbočenie stoky realizovalo tzv. pretláčaním popod komunikáciu. Tam, kde sa to 
nedá a cesta sa rozkope, je povinnosť na celú šírku štátnej cesty. Reálne je to kopírovanie výkopu.  Mgr. 
Šupáková sa informovala, či je zakúpené zariadenie na vyhľadávanie porúch. Ing. Kiačik uviedol, že 
zariadenie je zakúpené. Mgr. Šupáková pokračovala, že v materiáli sú uvedené opatrenia, ktoré sa majú 
spĺňať. Je tam často spomenuté zníženie na 25 % . Podarilo sa niečo vyhľadať a opraviť ? Ing. Kiačik 
uviedol, že  zariadenie sa už používalo. Niektoré poruchy sa našli  nielen s týmito zariadeniami. Používajú 
aj staršie zariadenie, ktorým lokalizujú body poruchy. Poruchy sú v jedných a tých istých lokalitách v časti 
Nemšovej. Mgr. Šupáková sa informovala, či je stále 30 % únik. Ing. Kiačik reagoval, že v Nemšovej 
určite. Sú to poruchy na ul. Mlynská, ul. SNP, ul. Šidlíkové, kde najviac opravujú. Mgr. Šupáková 
uviedla, že v rámci opatrení je návrh, že sa požiada o financie z envirofondu. Čo ak neuspejeme? Ing. 
Bagin reagoval, že už sme požiadali. V projekte je uvedená vysúťažená cena 270.000 €. Dnes vyšla 
výzva, kde môžeme získať 200.000 €. Vysúťažená firma požaduje 250.200 €. Mesto asi bude doplácať 
50.000 €.  Ak neuspejeme, potom na budúci rok si mesto zoberie úver. Potrebujeme to urobiť. Je tam 
veľký únik vody. Dodal, že v Dolnej Súči našli únik denne 250 m3, avšak vodu nekupujú ako my. 
V našom meste je potrebné hľadať miesta úniku vody. Ing. Múčka dodal, že mesto nakupuje drahú vodu. 
Cez vodný zdroj v Hornom Srní nie je reálne, aby sa zvýšila kapacita zásobovania siete. Bolo by potrebné 
rozkopať v Hornom Srní, aby sa upravila dimenzia potrubia. Ďalším riešením je využitie vodného zdroja 
pri kúpalisku. Mgr. Šupáková sa informovala, kto bude žiadať financie cez IROP pre Skalku nad Váhom. 
Ing. Bagin uviedol, že spoločníci sa rozhodli, že žiadosť podá RVS VV. Ing. Múčka uviedol, že IROP je  
obchodno- technicky neobmedzené. Jedná sa o projekt, kde medzi Skalou a Skalkou nad Váhom je 
kopček, ktorý bude výškovo náročne riešený. Podrobnosti sú uvedené v stavebnom povolení. Je platné pre 
RVS VV. Mgr. Šupáková sa informovala na spolufinancovanie projektu. Ing. Múčka uviedol, že RVS 
VV rokovala s bankou a má úverový prísľub. Ing. Gabriš sa informoval na alternatívny vodný zdroj, 
ktorý by sme chceli pripojiť. V materiáloch je uvedené, že TSK nám nemusí povoliť prípoj do Ľuborče. 
Ing. Bagin reagoval, že TSK s týmto nemá nič spoločné. Ing. Kiačik dodal, že dnes prišlo vyjadrenie 
z TSK, kde si definovali podmienky a nebolo tam žiadne obmedzenie. Ing. Gabriš ďalej reagoval , že vo 
vyjadrení pre ČSOB, v tabuľke č. 2 je uvedené, že v r. 2016 vykazuje RVS VV tržby vo výške 585.000 €, 
kde do tržieb ide len Horné Srnie a Nemšová. Do r. 2026 bude v tržbách započítaný aj úsek od Slávnice až 
po Hornú Súču. Spýtal sa, či tržby narastú len o 80.000 € ? A náklady sa znížia o 20.000 €. Dodal, že 
pribudne 10 obcí a nám sa znížia náklady. Prepočet sa mu zdá divný. Ing. Jurisová uviedla, že materiál 
navrhovala Ing. Kleinertová a bol súčasťou žiadosti o úver. Spoločnosť preukazovala, ako je schopná 
riešiť svoje výhľadové obdobie v čase, keď bude splácať úver. MUDr. Daňo dodal, že vieme o čo sa 
v tabuľke jedná, ale je to paradox. Počet odberných miest sa zvýši. Napojiteľnosť bude vyššia ako je teraz. 
Ing. Bagin reagoval, že v súčasnosti je 4.000 odberných miest a bude 17.000. Vodné zostáva len 
v Nemšovej. Stočné bude vo všetkých 10 obciach.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 301. 
 
4. A) Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2017 
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         Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
    B) Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.06.2017 
        Predkladala: Katarína Strečanská, ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová 
       
K bodu 4 A) Ing. Savková na rokovaní predložila plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2017 vrátane 
monitorovacej správy k programovému rozpočtu. Celkové príjmy sa naplnili vo výške 2,289.105,61 €, čo 
je plnenie na 49,53 %. Celkové výdavky sa naplnili vo výške 2,097.165,62 €, čo je plnenie na 45,38 %. 
Celkovo sa rozpočet k 30.06.2017 javil ako prebytkový. Na účtoch mesta Nemšová bolo k 30.06.2017 
444.825,97 €. Materiál bol podrobne prerokovaný na finančnej komisii a taktiež na pracovnej porade 
poslancov. Ing. Gabriš uviedol, že materiál bol prerokovaný na finančnej komisii a táto odporučila 
materiál zobrať na vedomie. Mgr. Šupáková sa informovala na chodníky na ul. Železničná. Termín 
vyhotovenia bol september 2017 a ešte sa stále nezačalo s prácami. Ing. Bagin uviedol, že projekt je 
spracovaný, dodávateľ vysúťažený. ZsE sa odmieta podieľať na spolufinancovaní uloženia vzdušného 
vedenia elektriky do zeme. Mesto dalo na tieto práce vyhotoviť projekt. Finančnú čiastku za tieto práce 
nepoznáme. Mgr. Šupáková sa spýtala na termín začatia prác. Ing. Bagin uviedol, že tento rok sa začne  
s prácami, urobia sa chodníky pri bytovkách. Ing. Jurisová dodala, že pripojením na iné napojenie na 
elektrickú energiu sa ušetria finančné prostriedky, za ktoré by sa spolufinancovala pokládka vedenia do 
zeme. Dodávateľ mal začať pred týždňom. Potom by práce boli do 6 týždňov urobené. Dodávateľ má už 
na budúci rok naplánované iné práce.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2017 a monitorovaciu správu programového 
rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2017 zobralo na vedomie uznesením č. 302. 
 
K bodu 4 B) K. Strečanská  na rokovaní predložila plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. 
Nemšová k 30.06.2017, ktorý bol predmetom rokovania finančnej komisie a na pracovnej porade 
poslancov. Príjmy na hlavnej činnosti boli naplnené vo výške 177.294 €, čo je plnenie na 51 %. Výdaje na 
hlavnej činnosti boli naplnené vo výške 178.278 €, čo je plnenie na 51 %. Nad rámec hlavnej činnosti 
vykonáva organizácia podnikateľskú činnosť, kde tržby k 30.06.2017 boli vo výške 14.545 €, čo je plnenie 
67 %. Náklady boli naplnené vo výške 12.807 €, čo je plnenie 59 %. Organizácia k 30.06.2017 vykazuje 
zisk vo výške 754 €.    
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.06.2017 zobralo na 
vedomie uznesením č. 303. 
 
5.   Správa o činnosti a hospodárenia Mestského podniku služieb, s r. o. Nemšová za r. 2016 
      Predkladala: Marta Krchňávková, ekonómka spoločnosti 
 
M. Krchňávková predložila správu o hospodárení spoločnosti za rok 2016. Pálenica v r. 2016 mala 
náklady vo výške 95.616,03 €, výnosy vo výške 114.417,84 €. Hospodársky výsledok je zisk vo výške 
18.807,46 €. Kotolňa na ul. Janka Palu: náklady boli vo výške 109.739,92 €, výnosy vo výške 111.692,93 
€. Hospodársky výsledok bol zisk vo výške 1.953,01 €. Kotolňa na ul. Odbojárov: náklady boli vo výške 
31.565,61 €, výnosy 29.739,09 €. Hospodársky výsledok : strata vo výške 1.826,52 €. Stredisko kúpalisko: 
náklady vo výške 133.919,49 €, výnosy boli vo výške 96.690,54 €. Hospodársky výsledok bola strata vo 
výške 37.228,95 €. Celkovo hospodársky výsledok za spoločnosť činí stratu vo výške 18.295,00 €. Bola 
zaplatená daňová licencia vo výške 960,00 €. Daň z príjmu bola 0,00 €. Spotrebná daň za vypálený liter 
absolutu bola: 5,40 €, služba 3,08 € za 1 lt absolutu, DPH vo výške 0,62 € za 1 lt absolutu. Vypálené litre 
absolutu v pálenici za rok 2016: 37.096 litrov, t. j. 114.417,84 €. Odvedená spotrebná daň bola vo výške 
200.317,05 €. Zaplatené nájomné mestu za priestory a tech. zariadenie 5.976,00 €, za litre absolutu 
2.448,00 €, za priestory kancelárie 757,60 €. Počet pracovníkov strediska pálenica 1 trvalý pracovný 
pomer, 2 pracovníci na dohodu o vykonaní práce, 1 dohoda o vykonaní práce. Kotolne cena tepla 
variabilná zložka 0,06650 € /kWh, fixná zložka: 158,9638 €/kW. Vyrobené a dodané množstvo tepla za 
rok 2016:  kotolňa na ul. Janka Palu vyrobila dodala teplo a teplú vodu pre byty v 4 bytových domoch na 
ul. Janka palu  a byty v správe SBD Trenčín. Dodané množstvo tepla na ohrev vody a na kúrenie bolo 
celkom v sume 111.589,58 €. Kotolňa na ul. Odborárov vyrobila a dodala teplo a teplú vodu pre byty, 
ktoré spravuje VPS Nemšová a pre CSS Nemšová celkom v sume 29.739,09 €. Zaplatené nájomné mestu: 
za priestory kotolní 13.853,00 €, za priestory kancelárie 757,60 €. Počet pracovníkov: 3. Rekonštrukcia 
areálu kúpaliska začala v marci r. 2016. Hlavným investorom bola firma Prestav Trenčín, ktorá na základe 
zmluvy o dielo preinvestovala čiastku 859,387,90 €. Okrem tejto firmy sa na tejto akcii podieľali aj firma 
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NOVUX s.r.o., Elexgas s.r.o., Berndorf s.r.o., Pekná záhrada s r. o., Ropspol sr. o., Dalimont a iné, spolu 
preinvestovali čiastku 67.560,83 €. Celkom pri rekonštrukcii kúpaliska bolo preinvestovaných 927.948,73 
€. Investície boli hradené nasledovne: úver z VÚB 500,000,00 €, dotácia na kapitálové výdaje z mesta 
Nemšová 360.000,00 €, dotácia na kapitálové výdaje z mesta Nemšová 40.000,00 €, dotácia na kapitálové 
výdaje z mesta Nemšová 20.000,00 €, dar od firmy VRTY s r. o. 1.350,00 €, vlastné zdroje / zo zisku 
spoločnosti z r. 2015/, 6.598,73 €, investície celkom 927.948,73 €. Kúpalisko bolo pre verejnosť otvorené 
od 1.7.2016 a sezóna sa skončila 4.9.2016. Počas tohto obdobia bolo slnečných 46 dní a na vstupnom sa 
získalo 44.819,57 €. Z reklamných panelov bol zisk 335,00 €. Tržby z dvoch bufetov činili sumu 
37.145,30 €. Celkom príjmy činili 82.299,87 €. Kúpalisko získalo tiež dotáciu od mesta vo výške 5.000,00 
€. Celkom na prevádzku kúpaliska bolo k dispozícii 87.299,87 €. Prevádzkové náklady kúpaliska činili 
97.759,78 €. Rozdiel vo výške 10.459,91 € bol hradený z prostriedkov zo zisku spoločnosti z r. 2015  
3.401,27 € a 7.058,64 € zo strediska kotolní. Najväčšou nákladovou položkou boli mzdy spolu 
s poistením. Boli zaúčtované odpisy budovy a zariadenia kúpaliska vo výške 32.331,00 €, zároveň sa 
účtovali a uhrádzali úroky z úveru vo výške 1.833,33 € a musela sa uhradiť daňová licencia vo výške 
960,00 €. Na stredisku kúpalisko sa tým dosiahla strata 37.228,95 €. Spoločnosť za rok 2016 vykázala 
stratu vo výške 18.295,00 €. Ing. Bagin a Mgr. Šupáková sa informovali na dôvod vykázanej vysokej 
straty na kúpalisku. M. Krchňávková uviedla, že investície museli byť zaradené do používania podľa 
jednotlivých skupín. Odpisy predstavovali sumu 32.331,00 €. Z toho dôvodu sa náklady navýšili a vznikla 
takáto strata. Mgr. Šupáková uviedla, že dva krát po sebe chcela od p. Petríka – konateľa, aby predstavil 
na mestskom zastupiteľstve podnikateľský plán. Alebo návrh príjmov a výdajov na kúpalisku, aby sa 
dopredu vedelo, ako bude hospodárenie vyzerať. 46 slnečných dní bola veľmi dobrá sezóna. V pláne by 
bral do úvahy otvorenie kúpaliska v Novej Dubnici a v Trenčíne. Taktiež by do plánu zahrnul 
nepredpokladané výdavky na opravy a pod. Informovala sa, prečo tento plán p. Petrík nevypracoval 
a navrhla, aby sa pre budúcu sezónu plán spravil. Stratu na kúpalisku vykrývajú ziskom z pálenice a z 
kotolní.  Ing. Papierniková upozornila, že aj keď sa odpočítajú náklady na odpisy, tak sme stále v strate 
viac ako 19.000,00 € . Zdôraznila, že je potrebné vypracovať reálny finančný plán, na základe ktorého sa 
bude postupovať. Vytvárať 20.000,00 € straty mimo odpisov je neskutočné. Splátku započítala, aj tak je 
strata veľká. Nedá sa to kryť so ziskom z kotolne. Je to krátkodobá záležitosť. Takto sa dostane do 
obdobia spred 10 rokov, kedy sme boli v mínuse. Mgr. Šupáková uviedla, že ešte sa musí splácať úver. 
Ing. Bagin spomenul práce, ktoré boli vykonané na kúpalisku. Mgr. Šupáková opätovne uviedla, že je 
potrebné vypracovať finančný plán, aby nedošlo v budúcnosti k takejto strate. A. Krchňávek uviedol, že 
počasie nie je možné ovplyvniť. Mgr. Šupáková uviedla, že vo finančnom pláne môže počítať aj 30 
slnečných dní. Možno by to vyšlo aj horšie. A. Krchňávek uviedol, že kúpalisko nikdy nebude ziskové. 
Ing. Gabriš dodal, že sa vedelo, že sa úver bude splácať, ale aspoň prevádzka aby sa vykryla. Informoval 
sa, prečo na rokovaní nie je niekto z konateľov, aby predložil víziu do budúcna. Ing. Bagin oznámil, že na 
najbližšie rokovanie MsZ bude predložený materiál ohľadne kúpaliska. Nemôžeme dotovať kúpalisko. 
Ing. Savková uviedla, že tento rok Mestský podnik služieb nevráti návratnú finančnú výpomoc vo výške 
20.000,00 €, pretože spoločnosť má problémy. Na druhej strane spoločnosť potrebuje 2 roky na rozbeh. 
Podobne to bolo aj pri pálenici. Chceli urobiť všetko hneď, ako napr. prerábku bufetov. Na ich opravu si 
požičali. Urobili aj sociálne zariadenia. Je škoda, že nie sú na rokovaní a toto si neobhája. Ekonómka 
o tomto vie. MUDr. Daňo uviedol, že konateľ mohol prísť povedať, že práce , ktoré sa vykonali tento rok 
už na budúci rok robiť nemusia. Na rok budú takéto náklady a takéto príjmy očakávame. Ing. Jurisová sa 
informovala, či tento rok bude väčšia strata. M. Krchňávková uviedla, že tento rok by to malo byť lepšie. 
Avšak sa robili bufety. Tvrdia, že práce, ktoré mala robiť firma Prestav ako investíciu na kúpalisku v sume 
cca 900,00 €; v máji sa kúpalisko otvorilo a ešte sa dorábali práce na detskom bazéne, ktoré sa mali robiť 
z tejto čiastky. Mesto dalo spoločnosti pôžičku 20.000,00 € a tie sa použili znovu na investíciu. Poslanci 
sa informovali, prečo sa práce neurobili. Ing. Bagin uviedol, že praskli čerpadlá. Mgr. Šupáková navrhla, 
aby sa tento bod prerokoval za prítomnosti konateľov. Ing. Bagin toto prisľúbil s tým, že sa prerokuje na 
najbližšom rokovaní MsZ problematika týkajúca sa plánu spoločnosti. J. Kiačik sa informoval, z čoho 
vznikla strata na kotolni na ul. Odbojárov. M. Krchňávková uviedla, že toto by vysvetlil p. Petrík. 
Kotolňa vyrába menšie množstvo tepla a je zastaralá. J. Kiačik uviedol, že kotle sú nové. M. 
Krchňávková uviedla, že je nový len 1 kotol zo 4. Ing. Bagin uviedol, že sa vykurovali aj objekty 
lekárov, boli úniky vody a muselo sa dokurovať.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 304. 
 
6.  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 - RO č. 4 
     Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
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Ing. Savková predložila návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 - RO č. 4. Návrhy na 
zmenu vzišli na rokovaní komisie finančnej a pracovnej porady poslancov. V časti výdaje: vzdelávanie, 
školenia, semináre sa zvyšuje o 1.000,00 €; Dobrovoľné hasičské zbory – nákup oblečenia pre hasičov 
čiastku navyšujeme o 1.800,00 €;  oprava budovy hasičskej zbrojnice v Nemšovej znižuje sa položka 
o 7.660,00 €, táto bude zrealizovaná pri prácach na Kultúrnom centre; náklady na sprevádzkovanie 
vodného zdroja pri športovej hale vo výške 4.000,00 €; údržba verejných priestranstiev sa navyšuje 
o sumu 4.000,00 €; oprava plochy cintorín ul. Moravská o sumu 2.300,00 €; oprava miestnych 
komunikácií o sumu 9.980,00 € s tým, že financie sú preinvestované v ms. častiach a na ul. Odbojárov; 
nákup lavičiek na cintorín o výšku 1.000,00 €; dotácia na mzdy a odvody pre ZUŠ o sumu 6.000,00 € 
z dôvodu zvýšenia miezd na základe memoranda; dotácia pre MŠ Odbojárov o sumu 765,00 € ; dotácia 
pre TJ Kľúčové z dôvodu poškodenia trávnatej plochy o sumu 800,00 €; dotácia pre OZ Žabka v sume 
200,00 €; stravovanie v CSS o sumu 6.000,00 € z dôvodu, že kapacita zariadenia je naplňovaná na 100 %.  
Kapitálové výdaje: rušíme rozpočtovú rezervu o sumu 60.291,00 €. Zaraďujú sa nasledovné projekty: 
verejné osvetlenie ul. Moravská vnútroblok vo výške 3.100,00 €; verejné osvetlenie kúpalisko vo výške 
5.000,00 €; verejné osvetlenie cintorín na ul. Moravská v sume 8.600,00 €; navýšenie základného imania 
RVS Vlára – Váh o sumu 5.381,00 €; chodník ul. Moravská – suma 5.000,00 €; ponižuje sa kapitálová 
dotácia pre MŠ ul. Odbojárov o sumu 550,00 €; poskytuje sa kapitálová dotácia pre ZŠ J. Palu o 215,00 € 
a na projektovú dokumentáciu zníženie energetickej náročnosti budovy KC Nemšová vo výške 3.360,00 €. 
Mesto získalo financie z eurofondu na realizáciu tohto projektu. Celkové príjmy a výdaje sa nemenia, 
zostávajú vo výške 4.621.409,00 €. Ing. Gabriš uviedol, že materiál bol prerokovaný na finančnej komisii 
a táto odporučila schváliť zmenu rozpočtu tak, ako bolo predložené.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 305. 
 
7.  Zmena podmienok čerpania úveru 
     Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku        
 
Ing. Savková uviedla, že na pracovnej porade poslancov bola prerokovaná potreba zmeny čerpania úveru 
– transformácia balónovej splátky. Splátka je vo výške 318.489,90 €. Týka sa úveru, ktorý mesto zobralo 
na úhradu korekcie, ktorú sme dostali pri realizácii projektu regionálnej kompostárne. Ing. Gabriš 
uviedol, že o tejto zmene sme vedeli od začiatku, VÚB vyšla v ústrety. Finančná komisia odporúča zmenu 
podmienok čerpania úveru schváliť. MUDr. Daňo sa informoval, či je možné vyčísliť, koľko nás 
kompostáreň stála. Ing. Bagin informoval, že korekcia bola vo výške 1.050.000,00 €. Mesto Nemšová 
projektom získalo majetok – kompostáreň a  vozový park vo výške 3,8 milióna eur.  MUDr. Daňo 
poznamenal, že tento majetok mohol byť aj bez pokuty. Hovorilo sa, že sa nájde vinník zodpovedný za 
túto korekciu. Ing. Bagin dodal, že mesto Nemšová bolo vyzvané prvou vládou SR k podpísaniu zmluvy. 
Tak sme aj spravili. Následne druhá vláda SR, ten istý človek nám oznámil, že nám je udelená korekcia vo 
výške 21 %. Mesto Nemšová sa odvolalo a súd vyhralo. Následne sa ministerstvo odvolalo na Najvyšší 
súd SR, ktorý bez možného odvolania zastavil konanie. Možnosť je podať sťažnosť do Štrasburgu. Avšak 
toto neodporúča. Pre mesto je lepšie získať dotácie z ministerstva ako sa súdiť. MUDr. Daňo sa ďalej 
informoval na hlavnú chybu. Mgr. Šupáková uviedla, že zákazka bola obstaraná spoločne a mala byť 
urobená oddelene. Chybu urobil externý verejný obstarávateľ. Toto mal vedieť. Korekcie boli celoplošné. 
Informovala sa, kto mestu Nemšová robil verejné obstarávanie. Ing. Savková poznamenala, že 20 
obstarávaní robila jedna firma. Všetkým na Slovensku.  Ing. Jurisová odpovedala, že to bola externá 
spoločnosť ABnka. Spoločnosť sa ohradila. Vypísala súťažné podklady a predložili ich ministerstvu na 
kontrolu. Ministerstvo podklady odsúhlasilo tak, ako boli predložené. Verejné obstarávanie sa ukončilo, 
podpísala sa zmluva, na čo sme dostali súhlas. Externý obstarávateľ sa ohradil aj týmto. Dal to na 
kontrolu. Mgr. Šupáková uviedla, že  jediný, kto môže dať stanovisko k obstarávaniu je úrad pre verejné 
obstarávanie. Nie ministerstvo. Ing. Savková uviedla, že korekcia mala byť vo výške 1.050.000,00 €. 
V rozhodnutí uviedli, že zabudli napísať jednu faktúru. Korekcia bola vo výške cca 800.000,00 €.  Mesto 
Nemšová nedočerpalo celý úver. Urobili chybu, mysleli sme, že to tak má byť. Ing. Gabriš dodal, že kedy 
uplynie doba –udržateľnosť projektu. Ing. Savková odpovedala, že do r. 2019.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 306. 
 
8.  Informácia o výsledku kontroly NKÚ Slovenskej republiky 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
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Ing. Savková uviedla, že informácia bola prerokovaná na finančnej komisii a na pracovnej porade 
poslancov. Predložená bola dôvodová správa, list predsedu NKU, zápisnica o prerokovaní protokolu 
o výsledku kontroly, protokol o výsledku kontroly v plnom znení ako aj opatrenia na odstránenie 
nedostatkov. Na str. 9. sú zhrnuté pochybenia v dvoch okruhoch. Prvým sú akcie Prima banky Slovensko, 
kde mesto Nemšová evidovalo akcie na majetkových kartách a v inventúrach v nadobúdacích cenách. 
NKÚ poukázalo, že aj nepeňažné plnenie malo ísť na majetkové karty a tým splnení opatrení, ktoré sme 
prijali, sa zvýšila hodnota akcií Prima banky v účtovníctve o 3.356,40 €. Na pracovnej porade boli 
spomínané pochybnosti, keďže mestá a obce majú účtovať v nadobúdacích cenách. Mesto navýšilo 
hodnotu akcií Prima banky Slovensko. Druhé pochybenie je z 90-tych rokov. Mesto podvojne zapísalo 
časť akcií TVK, jednalo sa o čiastku 580,89 €. Rozdiel v evidencii vznikol tým, že akcie nám boli 
fakturované: najskôr zálohu a následne platba, ktorá sa musela vyúčtovať. Avšak mesto zaúčtovalo 
zálohovú platbu a potom sa zaevidovali akcie v plnej výške. Týmto sa na jednej strane zvýšil majetok 
mesta o 3.356,40 € za akcie Prima banky a znížil sa o 580,89 €, akcie TVK, a.s. Trenčín. Pri kontrole 
obchodných spoločností Mestský podnik služieb ako aj RVS VV, NKÚ nenašlo žiadne pochybenia 
a skonštatoval, že všetky úkony, ktoré boli predmetom kontroly, boli robené v zmysle zákona.   
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 307. 
 
9. Návrh VZN č. ../2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nemšová 
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová uviedla, že v zmysle zmeny zákona o rozpočtoch územnej samosprávy je potrebné 
v dotáciách upravovať podmienky poskytovania dotácií. ide o podmienku, či právnická osoba nemá 
právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc 
a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. V zmysle tejto novely predložila návrh VZN, ktoré by 
zrušilo pôvodné VZN. V § 6 ods. 2 písm. i) žiadame, aby žiadateľ predložil čestné vyhlásenie, že v čase 
podania žiadosti o dotáciu nemá záväzky voči mestu a nemá právoplatne uložený trest. V návrhu je mierne 
upravené, kto poskytuje dotáciu, kedy môže schváliť primátor, kedy ide na rokovanie MsZ. Taktiež sa 
upravilo, kedy by mesto nemalo poskytnúť dotáciu. Požiadala, aby v schválení znenia tohto VZN boli 
uvedené pozmeňujúce návrhy, ktoré je potrebné zapracovať do návrhu a to, že v § 6 sa vypustí, že žiadateľ 
čestne prehlási, že nemá záväzky voči mestu, a v § 5, ods. 5, že dotácia sa môže neposkytnúť. Tieto 
pripomienky vzišli z rokovania na pracovnej porade poslancov a konania finančnej komisie. Návrh VZN 
bol zverejnený v zákonom predpísanej lehote na úradnej tabuli a neboli uplatnené pripomienky.   
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 308. 
 
10. Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 127/17/3309-2 proti VZN Mesta  Nemšová č. 1/2013  
      o držaní psov na území mesta Nemšová 
      Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová uviedla, že v tomto období sme mali niekoľko kontrol prokurátora na činnosť úradu a tiež 
na VZN. Jedným z kontrolovaných VZN bolo VZN o držaní psov na území mesta Nemšová. Prokurátor 
nám vytkol, že si vyhradzujeme kompetencie, ktoré nám nepatria. Nesmieme zakázať pohyb psa na tých 
priestoroch, ktoré nepatria mestu. Či už sú to iné školy, iné školské zariadenia a tak isto iné podnikateľské 
subjekty. Na základe toho pripravila dodatok VZN, v ktorom sa celý článok 6 v ods. 1 vypustí a nahradí sa 
novým textom, kde sa hovorí, že vstup so psom je zakázaný na priestory, ktoré sú vo vlastníctve mesta. 
Prijatím VZN vyhovieme protestu prokurátora. Návrh VZN bol zverejnený v zákonom predpísanej lehote 
na úradnej tabuli a neboli uplatnené pripomienky.   
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 309. 
 
11. Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 212/17/3309-4 proti VZN Mesta  Nemšová č. 10/2005  
      o ovzduší a poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia  
      Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová predložila protest prokurátora, ktorý kontroloval naše VZN o ovzduší a poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. Prokurátor vytkol vo VZN neplatnú legislatívu 
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a ďalšie, že máme upravovať poplatky a neopisovať zákon. Súčasné VZN je totožné so zákonom. Na 
rokovanie je pripravené VZN, ktoré by pôvodné zrušilo. V zmysle zákona o ovzduší môžeme upravovať 
na území mesta tzv. zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov, napr. motocykle. Vo VZN takúto 
možnosť pre mesto nevyužila. Vo VZN riešime len stanovovanie poplatkov pre malé zdroje znečistenia, t. 
z. zdroj do 0,3 MW. Poplatok sa stanovuje len pre právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú 
oprávnené na podnikanie. Pri spracovávaní návrhu VZN porovnávala výšky poplatkov terajších 
a poplatkov navrhnutých. Poplatok by bol paušálny, aby sa neprerátavalo podľa konkrétnej spotreby. 
Povinnosťou podnikateľov je do 15.2. poskytnúť mestu údaje o spotrebe malých kotlov. Na základe toho 
sa vyrubuje poplatok. Zákon upravuje možnosti pre obce, aby možno aj zvýhodňovali niektoré 
znečisťovacie kotle. Dodala, že vo VZN navrhla, aby sa nespoplatňoval kotol na elektrickú energiu. Sú 
obce a mestá, ktoré nevyberajú poplatky od podnikateľov, ktorí majú kotle do 0,3 MW. Z pracovnej 
porady vzišlo, aby ten, kto vykuruje elektrickou energiou a zemným plynom nebude mať povinnosť platiť 
poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Ďalej je tu stanovený poplatok z prevádzkovania technologických 
celkov, ktoré  znečisťujú ovzdušie. V materiáloch sú porovnané poplatky. Zavádzame poplatok za: 
čerpaciu stanicu pohonných hmôt, čerpaciu stanicu LPG,  za skládky stavebného materiálu a odpadov 
určených na spracovanie, úpravy odpadov určených na spracovanie, autoopravovne a iné. Takto je 
stanovená jednotná sadzba. Je tu povinnosť pre podnikateľa, takýto poplatok uhradiť. V opačnom prípade 
môžu byť vyvodené sankcie. Poplatok môže byť maximálne do výšky 663,87 €. Príjmy sú vo vývoji r. 
2016 vo výške 300,00 €. Prednostka úradu navrhla vo VZN, aby sa poplatok za zemný plyn podnikateľom 
odpustil. Príjem za poplatky bude vyšší z pohľadu technologických celkov. MUDr. Daňo sa informoval, 
či mesto Nemšová za rok 2016 vybralo poplatky vo výške 300,00 €. Ing. Jurisová odpovedala kladne.  
Ing. Gabriš uviedol, že si nevie predstaviť, že si priznajú palivo podľa tabuľky č. 1. Ing. Jurisová 
uviedla, že priznávajú. Na pracovnej porade sa hovorilo o zvýšení poplatku za chov hovädzieho dobytka. 
Návrh bol 100,00 €. V návrhu VZN by sa v článku 3 ods. 4 by vypustil poplatok za zemný plyn, ďalej bod 
6 by sa doplnilo, že poplatok nepriznávajú tí, ktorí vykurujú elektrickou energiou a zemným plynom 
a zvýšil by sa poplatok za chov hovädzieho dobytka. J. Kiačik k poplatku za úpravy odpadov určených na 
spracovanie - prevádzku v Kľúčovom, navrhol na sumu 650,00 €. V materiáloch je suma 500,00 €. 
Podnikateľ neplní svoje povinnosti. Ing. Jurisová uviedla, že týmto by sa upravil článok 3 ods. 5 úprava 
odpadu na spracovanie vo výške 650,00 €. Poplatok za chov hovädzieho dobytku vo výške 100,00 €. 
JUDr. Mojto k poplatku za chov dobytka uviedol, že či poplatok niekto platí, či to platí len pre 
podnikateľov a či je to povinnosť ? Ing. Jurisová uviedla, že PD Vlára Nemšová platí. Platí len pre 
podnikateľov a je to ich povinnosť JUDr. Mojto dodal, že vyrubovanie poplatkov je otázka priorít. Či 
budeme zaťažovať našich občanov – chovateľov poplatkami, a budeme vychádzať v ústrety zahraničným 
dodávateľom, a nebudeme si likvidovať vlastných chovateľov, ktorí dodávajú tovar pre nás. Dodal, že on 
osobne, by poplatky nevyberal. J. Gabriš reagoval, že tak isto by sa mohlo postupovať pri podnikateľoch, 
ktorí majú čerpacie stanice alebo tí,  ktorí spracovávajú drevo. JUDr. Mojto dodal, že Slovensko nie je 
sebestačné, čo sa týka potravín. Buďme radi za každého jedného, ktorý čosi chová. Dodal, že nemá 
hlasovacie právo. Záleží od poslancov. Ing. Jurisová uviedla, že PD Vlára Nemšová doteraz platila sumu 
16,59 €. Ing. Bagin sa spýtal poslancov, či poplatky chcú upraviť ? 
J. Kiačik sa informoval, že koľkých podnikateľov, ktorí chovajú hovädzí dobytok, sa to týka. Ing. 
Jurisová uviedla troch podnikateľov.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 310. 
 
12. Návrh na VZN mesta Nemšová č. ..../2017 o organizácii miestneho referenda 
     Predkladala: Mgr. Beáta Belková, vedúca odd. správneho, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry 
 
Mgr. Belková uviedla, že návrh VZN o organizácii miestneho referenda. tento návrh bol prerokovaný na 
pracovnej porade poslancov dňa 13. septembra. VZN bolo spracované na základe upozornenia 
prokurátora, ktorý vykonával v rámci svojej pôsobnosti kontroly týchto nariadení nielen v našom meste, 
ale taktiež v okolitých mestách a obciach, ktoré takéto nariadenie tiež nemali. V návrhu nariadenia 
uvádzame podrobnosti o organizácii a spôsobe vykonania miestneho referenda upravené na naše 
podmienky. Článok 2 pojednáva o vyhlásení miestneho referenda mestským zastupiteľstvom a to 
v prípadoch ak sa jedná o zlúčenie mesta s jednou alebo viacerými obcami, rozdelenie alebo zrušenie 
mesta, ako aj zmenu názvu mesta, ak ide o  odvolanie primátora mesta,  ak ide o petíciu skupiny 
obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov alebo   zmenu označenia mesta. Mestské 
zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím  o ďalších dôležitých veciach 
samosprávy mesta.  MsZ tiež zriadi Mestskú komisiu a jej členov menuje bezodkladne po vyhlásení 
miestneho referenda. Nariadenie upravuje kto má právo hlasovať v miestnom referende, zriadenie okrskov 
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a orgánov pre miestne referendum, ďalej informovanie oprávnených občanov mesta, vyhotovenie stáleho 
zoznamu voličov a námietkové konanie, vyhotovenie a obsah hlasovacích lístkov, priebeh hlasovania, 
sčítanie hlasov, vyhotovenie zápisnice komisie pre miestne referendum, vyhlásenie výsledkov referenda 
mestským zastupiteľstvom do 3 dní od doručenia zápisnice, ďalej zabezpečenie miestneho referenda. 
Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia s rozpočtu mesta. Návrh VZN bol zverejnený 
v zákonom predpísanej lehote na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. K návrhu neboli uplatnené 
pripomienky. Mgr. Šupáková navrhla, by do VZN bolo doplnené do článku 2 ods. 3, že otázka v 
referende sa nesmie týkať žiadnych osobných otázok. Je to aj v zákone. Ako príklad uviedla, že nechceme 
v meste homosexuálov. Mgr. Belková uviedla, že v r. 2015 bolo prezidentom republiky vypísané 
referendum týkajúci sa napr. spolužitia osôb a manželstva. Návrh VZN je spracovaný v súlade so 
zákonom a s viacerými platnými VZN. MUDr. Daňo reagoval, že otázok, o ktorých nemôže byť 
vyhlásené referendum, je viacero. Nie len tohto. Napr. MsZ nemôže vyhlásiť referendum za vystúpenie 
Nemšovej zo SR alebo za osamostatnenie  Kľúčového. Nemôže vzniknúť  sídelný útvar s počtom 
obyvateľom menším ako 3.000 obyvateľov.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 311. 
 
13. Návrh na VZN mesta Nemšová č. ..../2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných  
      plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Nemšová 
      Predkladala: Mgr. Beáta Belková, vedúca odd. správneho, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry 
 
Mgr. Belková predložila návrh VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na 
verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Nemšová. Nariadenie bolo spracované 
v nadväznosti na ustanovenie § 16 zákona č. 181/2014 o volebnej kampani v znení neskorších predpisov. 
Zákonná úprava je pomerne stručná, splnomocňuje mestá a obce, aby nariadením vyhradili miesta na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby 
a referendá. Jedinou podmienkou výslovne predpokladanou uvedeným zákonným ustanovením je, že 
vyhradená plocha  musí zodpovedať zásadám a princípom rovnosti kandidujúcich subjektov. VZN 
v článku 3 hovorí, že každému zaregistrovanému kandidujúcemu subjektu – politickej strane, politickému 
hnutiu alebo koalícii a nezávislému kandidátovi, sa pridelí rovnako veľká plocha, ktorá je označená 
číslom. Vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov sú: betónové skruže: na Mierovom 
námestí, na ul. Ľuborčianska, pri Kultúrnom stredisku, autobusová čakáreň v Nemšovej na ul. Janka Palu, 
v Novej Nemšovej, v Kľúčovom a v Trenčianskej Závade a stále plagátové plochy v meste. Plocha 
každého vyhradeného miesta na umiestňovanie volebných plagátov určeného týmto VZN bude reálne 
rozdelená v rovnakom pomere podľa počtu a podľa vyžrebovaných čísel zaregistrovaných kandidátnych 
listín, a to neodkladne po ich zverejnení, spravidla formát A3. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje 
právo na umiestnenie volebných plagátov na vyhradených plochách, zostane miesto určené pre tento 
kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto nesmie obsadiť iný kandidujúci subjekt. Plocha sa poskytuje 
subjektom bezplatne. Návrh VZN bol zverejnený v zákonom predpísanej lehote na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke mesta. K návrhu neboli uplatnené pripomienky. MUDr. Daňo sa informoval, či sa to 
týka len miest, ktoré vyhradzuje mesto. Či sa to týka aj napr. umiestnenia plagátov na oplotenie po 
dohovore s vlastníkom.  Mgr. Belková odpovedala, že sa to týka plôch na verejných priestratnstvách. 
MUDr. Daňo sa informoval, že ako chce mesto betónovú skružu rozdeliť na napr. 80 políčok. Mgr. 
Belková odpovedala, že v prípade ukončenia predkladania kandidátnych listín, budeme poznať ich počet. 
Nebudú to len betónové skruže: Ďalej budú nasledovať autobusové čakárne a stále plagátové plochy. 
Môže byť, že posledné číslo kandidujúceho subjektu bude mať určenú plagátovú plochu napr. v m. č. 
Ľuborča.   
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 13  tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 312. 
 
14. Stanovenie prísediacich na Okresnom súde v Trenčíne za mesto Nemšová 
      Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová uviedla, že každé 4 roky sa schvaľujú prísediaci na súde. Za mesto  Nemšová na obdobie 4 
rokov boli schválení MsZ Nemšová dňa 6.11.2013 JUDr. Dalibor Benko, Elena Muntágová, Mgr. 
Ladislav Palička, Mgr. Jarmila Raftlová a Mgr. Alojz Svedek. Týmto prísediacim sa končí 4 – ročné 
volebné obdobie dňom 6.11.2017. Pred schvaľovacím procesom boli navrhnutí kandidáti odsúhlasení 
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predsedom Okresného súdu v Trenčíne nasledovne: JUDr. Dalibor Benko, Elena Muntágová, Mgr. 
Ladislava Paličku, Mgr. Jarmilu Raftlovú a Mgr. Alojza Svedeka. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 14 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 313. 
 
15. Návrh na vystúpenie mesta Nemšová zo Združenia pre rozvoj Považia 
       Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová uviedla, že od r. 2001 je založené Združenie pre rozvoj Považia. Jeho zakladateľmi sú 
mestá: Považská Bystrica, Púchov, Dubnica nad Váhom, Trenčín, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom, 
Bánovce nad Bebravou a Nová Dubnica. V posledných troch mesiacoch prišli oznámenia miest Trenčín, 
Nové Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica, že vystúpili z tohto združenia. Z tohto 
dôvodu je pripravený návrh na vystúpenia mesta Nemšová z tohto združenia.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 15 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 314. 
 
16. Súhrnná informácia o pedagogicko - organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  
      výchovno–vzdelávacieho procesu školského roka 2017/2018 škôl a školských zariadení  
      v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
      Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová predložila súhrnnú správu  spolu so správami jednotlivých škôl a školských zariadení. 
Správu taktiež predložila Spojená katolícka škola v Nemšovej tak, ako pán riaditeľ prisľúbil. 
Skonštatovala, že počty detí sú oproti minulého roku vyššie. Materská škola má maximum prijatých detí 
napriek tomu, že kapacita škôlky je 168 detí. Základná škola na ul. Janka Palu má 340 žiakov. Minulý šk. 
rok mala 315 žiakov. Okrem prvého ročníka, ktorý je trojtriedny, sú všetky ročníky dvojtriedne. CVČ, 
školský klub detí majú počet žiakov rovnaký ako minulý rok. Školská jedáleň varí nielen pre deti 
Základnej školy ale aj pre deti cirkevnej školy a materskej školy sv. Gabriela. Základná umelecká škola 
má 876 žiakov, ktorí nie sú len z Nemšovej. ZUŠ má 10 elokovaných pracovísk: Nemšová, Dolná Súča, 
Horná Súča, Skalka nad Váhom, Horné Srnie, Soblahov, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, 
Drietoma, Melčice – Lieskové. V tomto šk. roku ZUŠ rozšírila počet detí v hudobnom odbore z 294 na 
318. Má nové odbory: hra na bicie  a hra na husle. Taktiež boli prijatí noví učitelia. Tieto odbory sa tu 
doteraz neučili. Z tohto dôvodu vznikla potreba navýšiť finančné prostriedky pre pedagógov. Bola 
požiadavka z komisie kultúry a školstva, aby škola naďalej rozširovala počet detí. Riaditeľka nemá 
kapacity priestorové, rokovala s riaditeľkou základnej školy. Nejde len o problémy priestorové, ide 
o korepetície a o odborných učiteľov týchto predmetov. Nie je to jednoduché. Dnes učia dvaja študenti 
konzervatória, budú v tomto školskom roku štúdium končiť. Riaditeľka si ich zazmluvnila, aby po 
ukončení štúdia, učili v Nemšovej. Prednostka úradu dala do pozornosti, že ZUŠ v tomto roku oslavuje 20. 
výročie svojho vzniku. A. Krchňávek uviedol, že komisia kultúry a športu zobrala správy na vedomie 
a vyjadril spokojnosť nad tým, že aj cirkevná škola predložila správu.  S nástupom novej ministerky 
školstva poprial prítomnej riaditeľke ZŠ a kolektívu, aby to našim školám išlo lepšie, ako za bývalého 
ministra.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 16 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 315. 
 
17. Majetkové záležitosti: 

17.1 Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod bytovými domami  
17.2 Zámer previesť pozemky, C KN parcely č. 604/30, 604/34, k. ú. Nemšová podľa § 9a ods.1  

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. priamym predajom 
       17.3Zámer odpredať pozemky, C KN parcely č. 603/35, 603/36, kat. územie 
              Nemšová......DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 

17.4 Zrušenie uznesenia č. 437 zo dňa 17.09.2014, Zámer odpredať pozemky, C KN parcely  
        č. 2490/14, 2490/15, 2490/16, 2490/17, kat. územie Nemšová .....Zdenko Kubíček, Ľubomír  
        Šulák 
17.5 Žiadosť o odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 599/57, kat. územie  Nemšová .....vlastníci  
        bytov v bytovom dome Osloboditeľov 233/10, Nemšová 
17.6 Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov, C KN parcely č. 599/4, 597/9  kat. územie  Nemšová 
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        .....Jozef Karaus a manželka 

       17.7 Zámena pozemkov: Štefan Prno a Mária Prnová - Mesto Nemšová 
17.8 Zriadenie vecného bremena – LIŠKA TRANS, s.r.o., kat. územie Kľúčové 
17.9 Zámer odpredať pozemky, C KN parcely č. 240/18, 2512/21, kat. územie Nemšová ...  

               Ing. Anton Krchňávek, Nemšová 
Predkladal: Ján Gabriš, zástupca primátora 

 
K bodu 17. 1 J. Gabriš predložil majetkoprávne vyporiadanie pozemkov pod bytovými domami. P. 
Marián Vašíček dňa 10.7.2017 požiadal o odkúpenie pozemku na LV č. 4034, prislúchajúceho k bytu č. 
18 vo vchode 17. V tejto súvislosti mesto vykonalo opakovane kontrolu LV s pozemkami pod bytovými 
domami a vyzvalo vlastníkov, aby si vysporiadali pozemky pod vlastnými bytmi, v podiele, ktorí im 
prináleží. Prihlásili sa 4. Je to p. Poláček, p. Záhorec, p. Vašíček a p. Michalička. Návrh je pripravený na 
odpredaj pozemkov tak, ako bolo v minulosti, za cenu 3,32€ / m2. Táto cena bola v 90 – tych rokoch a v r. 
2012, 2013 a 2015. Ing. Bednáriková sa informovala, že koľko je takýchto nevysporiadaných pozemkov. 
Ing. Jurisová uviedla, že nevysporiadaných pozemkov je dosť.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 17 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 316.  
 
K bodu 17. 2 J. Gabriš predložil žiadosť p. Karola Baláža, ktorý požiadal o odkúpenie pozemkov na ulici 
Moravskej. Pozemok č. 604/34 o výmere 21 m2 a pozemok č. 604/30 o výmere 20 m2. Nachádza sa na 
vstupe na jeho pozemok. Finančná komisia sa k odpredaju vyjadrila kladne. Stavebná komisia mala 
pripomienku, či nebude prekážať kontajner. Po obhliadke zistili, že sa dá kontajner preložiť. Návrh je 
odpredať pozemok za 50,00 €/m2. F. Begáň upozornil, že odpredávame pozemok pred garážou. Do 
budúcna, aby nevznikli problémy. Informoval sa, komu patrí nádvorie. J. Gabriš odpovedal, že mestu. 
Ing. Jurisová upozornila, že ak sa predávalo za sumu 20,00 €/m2, tak bolo schválené predkupné právo. 
Avšak keď chceme predávať za sumu 50,00 €, predkupné právo by sa nemalo schvaľovať, v materiáloch 
je uvedená aj táto možnosť. Doteraz, keď sa predávali garáže, tak sa predávali s predkupným právom 
a v sume 20,00 €/m2. T. z., že každý, kto kúpil pozemok, musel byť 5 rokov jeho vlastníkom. J. Gabriš 
dodal, že v prípade, že sa návrh schváli, bude potrebné dať vyhotoviť nový znalecký posudok, pretože 
nemôže byť starší ako ½ roka. Náklady hradí kupujúci.   
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 18 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 317.  
 
K bodu 17. 3 J. Gabriš predložil žiadosť spoločnosti DALITRANS, s .r. o. Veľké Bierovce o odkúpenie 
pozemkov s výmerou 438 m2 na parcelách č. 603/35 a č. 603/36 v k. ú. Nemšová. Na pozemkoch chcú 
vytvoriť parkovisko. Žiadosť bola prerokovaná na pracovnej porade poslancov. Komisia výstavby mala 
pripomienky, či bude zabezpečený vchod na  ďalšie pozemky, ktoré sa tam nachádzajú. Podľa 
spracovateľa projektovej dokumentácie parkoviskom nebude obmedzený prístup na susedný pozemok. 
Mgr. Šupáková sa informovala na návrh ceny za 1 m2. Ing. Gabriš odpovedal, že návrh komisie 
finančnej je 11,00 €. Prítomní o danej problematike diskutovali.  MUDr. Daňo sa informoval, prečo sa 
pozemok predáva s osobitným zreteľom. Ing. Jurisová odpovedala, že zdôvodnenie osobitného zreteľa je 
uvedené v materiáloch. Dnes sa schvaľuje zámer odpredať.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 19 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 318.  
 
K bodu 17. 4 J. Gabriš predložil zrušenie uznesenia č. 437 z MsZ Nemšová konaného dňa 17.9.2014, 
ktorým bolo schválené odpredať pozemok p. č. 2490/10 p. Zdenkovi Kubíčkovi o výmere 9 m2 na základe 
geometrického plánu na zameranie pekárne. Zistilo sa, že geometrický plán na zameranie pekárne nie je 
možné na katastri zapísať. Bolo potrebné tento prerobiť. Na základe pôvodného geom. plánu v r. 2009 p. 
Kubíček požiadal o predaj 9 m2, ktorými bolo budovou pekárne zasiahnuté do mestského pozemku. MsZ 
vtedy schválilo kúpnu cenu 24,65 €/m2 na základe znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Jačkom. Ďalšia 
žiadosť prišla od p. Šuláka, ktorý si chce odkúpiť pozemok, ktorý je za oplotením svojho domu. Materiál 
bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov, na komisii finančnej a taktiež na komisii výstavby. Bolo 
doporučené žiadostiam tak, ako žiadajú, odpredať p. Šulákovi  za sumu 1,00 € za celý pozemok o výmere 
10 m 2 a p. Kubíčkovi za sumu 24,65 €/m2. Ing. Gabriš vysvetlil, že p. Šulákovi bola odporučená suma 
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1,00 € z dôvodu, že historicky – od r. 1960 zdokladoval, že boli majitelia pozemku a tento užívali. P. 
Kubíček toto nezdokladoval. V r. 2014 toto už bolo schvaľované za túto sumu.    
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 20  tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 319.  
 
K bodu 17. 5  J. Gabriš predložil materiál – odkúpenie pozemku p.č. 599/57 , k. ú. Nemšová vlastníkmi 
bytov na ul. Osloboditeľov č. 233/10. Jedná sa o pozemok pod parkoviskom. Na základe obhliadky 
a záverov komisie finančnej a stavebnej je odporučenie na neschválenie.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 21 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 320.  
 
K bodu 17. 6 J. Gabriš predložil materiál, kde p. Karaus s manželkou požiadali o odkúpenie pozemku p. 
č. 597/9 a 599/4 oproti bytovke na ul. Osloboditeľov, časť od hlavnej cesty. Odporučenie komisie 
výstavby aj finančnej je pozemok neodpredať. Informovali sme sa na zámer. Mgr. Šupáková reagovala, 
že okolo pozemku chodí, ak by sa o pozemok starali, potom s odpredajom súhlasí. Dodala, že  načo nám 
pozemok je.  Prítomní diskutovali, že teraz je pozemok udržiavaný, aj v čase obhliadky p. Karausová 
pozemok okopávala. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 22 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 321.  
 
K bodu 17. 7 J. Gabriš predložil materiál, zámena pozemkov – Štefan Prno a Mária Prnová požiadali 
o zámenu pozemkov p. č. 74/1 nachádzajúcich sa na ul. Janka Palu za pozemok č. 1104 na ul. Za Soľnou. 
Obe komisie zámenu neodporučili.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 23 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 322.  
 
K bodu 17. 8 J. Gabriš predložil materiál – zriadenie vecného bremena LIŠKA TRANS, k. ú. Kľúčové, 
spojeného s uložením NN prípojky na pozemku EKN parc. č. 701/20 vo vlastníctve mesta. O vydanie 
súhlasu s uložením prípojky a o zriadenie vecného bremena požiadali pre potreby s výstavbou rodinného 
domu.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 24 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 323.  
 
K bodu 17. 9 J. Gabriš predložil zámer odpredať pozemky p.č. 2490/18, 2512/21 k. ú. Nemšová Ing. A. 
Krchňávkovi. Jedná sa o bývalý mlynský náhon na ul. Odbojárov, ktorý sa rozprestiera pozdĺž jeho 
parcely. Na svojom pozemku postavil rodinný dom a pri výstavbe oplotenia z estetických dôvodov zabral 
aj časť nefunkčného mlynského náhonu. O priestor sa roky stará a udržuje ho v poriadku. Žiadosť bola 
prerokovaná na komisii výstavby a tiež komisii finančnej a aj na pracovnej porade poslancov. Ing. Gabriš 
uviedol, že na pracovnej porade poslancov bol návrh odpredať časť pozemku, ktorá bola súčasťou 
mlynského náhonu za sumu 20,00 €/m2 a časť pozemku vedeného z ul. Odbojárov za sumu 50,00 €/m2. 
Následne bolo zistené, že v pozemku na ul. Odbojárov je kanalizácia, pozemok je znehodnotený pre 
ďalšiu výstavbu. Navrhol, aby sa oba pozemky odpredali za sumu 20,00 €/m2. Mgr. Šupáková sa spýtala, 
či sa pozemky nepredávajú na základe toho, v akej lokalite sa nachádzajú a podľa toho sa stanoví cena? 
Ing. Bagin reagoval, že nie, pozemok je v mieste, kde bol mlynský náhon, cena bola stanovená vo výške 
19,96 €. Mgr. Šupáková sa ďalej spýtala, prečo bola cena najskôr 50,00 €/m2 ? Jedná sa o pozemok 
v druhej časti. J. Gabriš uviedol, že nevedeli, že pozemkom vedie kanalizácia. Ing. Gabriš reagoval, že 
kedysi MsZ hovorilo, že trhová hodnota pozemku v Nemšovej je 50,00 €/m2, tak sa zhodli, že sa pozemky 
budú predávať za cenu 50,00 €/m2. J. Gabriš uviedol, že podobne to bolo s vysporiadaním pozemku na 
Záhumní. A. Krchňávek reagoval, že cez pozemok vedie kanalizačný zberač p. Tupého, presne v tých 22 
m2. Ing. Gabriš dodal, že toto mali uviesť v žiadosti. A. Krchňávek citoval uznesenie, kde p. Tupému 
pred dvomi rokmi bol pozemok odpredaný za sumu 25,00 €/m2. V tej istej lokalite. Ing. Gabriš reagoval, 
že teraz predložil návrh na zmenu.  Ing. Savková dodala, že tak ako spomenul predseda komisie, finančná 
komisia povedala, že mlynský náhon v Nemšovej sa predával za 20,00 €/m2 ostatné pozemky za cenu 
50,00 €/m2. V prípade, že ostatné pozemky sú znehodnotené, t. z., že tadiaľ vedú inžinierske siete, tak sa 
cena znižuje. A. Krchňávek dodal, že túto skutočnosť zabudol v žiadosti uviesť.  



 13

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 25 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 324.  
 
18. Diskusia. 
 
J. Kiačik sa informoval na jamu pri zdravotnom stredisku. Ing. Jurisová uviedla, že mesto buduje 3 
stojiská pre podzemné kontajnery. Práce by mali byť ukončené v termíne dvoch týždňov. Ing. Jurisová 
informovala, že bolo navrhnutých 5 stojísk, avšak z finančných dôvodov sa v súčasnosti budujú 3 stojiská. 
2/3 sídliska budú mať podzemné kontajnery a 1/3 zostanú pôvodné smetné nádoby s obsahom 1.100 l. 
Ing. Bagin uviedol, že o tomto boli vopred informovaní domoví dôverníci. Prítomní poslanci diskutovali 
o danej téme. J. Filová uviedla, že bola oslovená p. Miroslavom Ványim, že kamióny opäť stoja pred jeho 
rodinným domom na ul. SNP. Používajú priestor ako toaletu. P. Ványi požadoval túto problematiku 
vyriešiť. Ing. Bagin reagoval, že kamióny tam už nestoja. V prípade, že to tak je, vždy o tomto 
upovedomí políciu.  
 
19. Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval 
všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 
 
V prípade zverejnenia zápisnice na internete prílohy k tejto zápisnici tvoria materiály: 

- materiály pod názvom Pracovné materiály na rokovanie MsZ dňa 20.09.2017 
-    hlasovanie poslancov MsZ Nemšová konaného dňa 20.09.2017  
-    uznesenia z 29. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 20.09.2017. 

 
 
 
Ing. František Bagin       Ing. Iveta Jurisová 
   primátor  mesta                    prednostka úradu 
 
 
Overovatelia:  Ing. Stanislav Gabriš 
                        Pavol Vavruš 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


