
                            Z á p i s n i c a

z 22.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v   N e m š o v e j,   konaného dňa
19. júla 2010  o 17.30 hodine v zasadačke Kultúrneho centra 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.   MUDr. Peter Daňo
                                                                  2.   Mgr. Mária Haljaková                                                              

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

 Pavel Králik, prednosta úradu
       

Prizvaní                                                  :       Ing. Jarmila Savková, vedúca FO 
                                                                       Mgr. Beáta Belková, vedúca správneho odd. 
      Ing.  Marcela Prekopová, projektový  manažér                                                                                                                                  
                                                                      

Ospravedlnení                                        :      Marta Bobošíková , poslankyňa MsZ
                                                                       Ing. Nadežda Papierniková, kontrolórka
                                                                                                                                                                                                                              

 22.  zasadnutie MsZ  otvoril a viedol  primátor Ján Mindár. Privítal prítomných 
poslancov, prednostu úradu a pracovníkov mesta.  Pripomenul, že 21.  zastupiteľstvo sa 
konalo dňa 30.6.2010,  a  pracovná porada poslancov bola zvolaná pred 22. rokovaním, t.j. na 
deň 19.7.2010 o 17.00 hodine.   Dnešné  rokovanie bolo zvolané písomnou pozvánkou 
i s návrhom programu rokovania.

 Konštatoval, že z 13  poslancov je prítomných 12, t.j. 92 %, takže rokovanie je 
uznášaniaschopné.



 Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci Ján Gabriš a Stanislav 
Husár. 
 Písaním zápisnice poveril Jarmilu Lamačkovú, za skrutátorku určil Mgr. Beátu 
Belkovú,  pracovníčky úradu.

 Predložil návrh programu dnešného riadneho rokovania nasledovne :

1.   Otvorenie
2.   Voľba návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3.   Aktuálna informácia o postupe prác na Mestskom múzeu
4.   Finančné a majetkové záležitosti 

                   5.   Rôzne
                   6.   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, Ing. Dušan Duvač,  poslanci MsZ.

 Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a schválení Ing. František Bagin, 
zástupca primátora a Pavel Králik, prednosta úradu.
 

3. Aktuálna informácia o postupe prác na Mestskom múzeu

 Správu o stave na ukončení projektu Mestského múzea Nemšová predložila Ing. 
Marcela Prekopová a je súčasťou zápisnice ako príloha č. 1. 

- prednosta úradu – informoval o aktuálnom stave na mestskom múzeu s tým, že stavba 
je pred dokončením, prevádza dokončenie zámkovej dlažby,  v priestoroch pred 
múzeom sa betónovali plochy z  metličkového betónu. Taktiež sa dokončujú terénne 
úpravy a bude sa osádzať triangulačný bod

- primátor – poznamenal, že bude potrebné predložiť návrh na zmenu rozpočtu 
z dôvodu navýšenia nákladov. Čo sa týka  rokovaní s rodinou Ing. Jána Blažeja 
uviedol, že nedošlo k vzájomnej dohode, jeho požiadavka týkajúca sa oplotenia 
nebude zrealizovaná, takže projekt a celá stavba zostane v takom stave, ako bola 
naplánovaná. Čo sa týka  prijímania pracovníkov na múzeum konštatoval,  že  NKÚ 
žiada zdokladovať či došlo a v akej výške k úspore fin. prostriedkov, resp. zníženiu 
pracovníkov mesta

- Ing. Savková – informovala o výške neuhradených faktúr



- Agnesa Vašíčková – čo sa týka múzea poznamenala,  v rozpočte treba uvažovať 
s navýšením z dôvodu prijatia riaditeľa na  plný  úväzok a asistenta múzea na ½ 
úväzku a samozrejme s navýšením  za  práce na stavbe, ktoré boli vykonané naviac

- Ing. Marcela Prekopová – poznamenala, že prevádzka múzea má zámer ponúkať 
služby formou realizácie školení, seminárov so zabezpečením požadovaného servisu / 
obedy, káva a iné ), ale možno by bolo vhodné v takomto prípade mať k dispozícii 
biznis stoličky

- primátor – konštatoval, že pracovník múzea by  mal zabezpečovať aj väčšinu 
kultúrnych podujatí, festivalov a iných akcií

- Agnesa Vašíčková – sa spýtala, či túto činnosť nemôže zabezpečovať ten pracovník, 
ktorý  robí kultúru

- Ing. Marcela Prekopová – odpovedala, že rozhodne musí prísť „niekto nový“ 
s potrebnou špecializáciou

- Eva Vavrušová  – spýtala sa prečo toto miesto neobsadí Ing. Prekopová , ktorá 
zastrešovala celý projekt, k čomu sa priklonil i Ing. Dušan Duvač

- Ing. Prekopová – odpovedala, že dôvodom, aby zastávala funkciu asistentky je, že 
aktívne neovláda anglický  jazyk, ale i jej zdravotné problémy. Odporučila na toto 
miesto Ing. Jozefa Prekopa, ktorý sa už  teraz aktívne  zapája do niektorých činnosti 
spojených s prípravou prevádzkovania mestského múzea. Čo sa týka jej osoby, ešte 
pripraví podmienky na vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa

- MUDr. Peter Daňo – treba stanoviť i jeho pracovnú náplň s presnými podmienkami 
a aké kultúrne podujatia bude zabezpečovať

- Ing. Jarmila Savková – poznamenala, že bude predložený návrh na zmenu rozpočtu
- Agnesa Vašíčková – uviedla, že v tomto prípade bude potrebná i zmena Organizačnej 
štruktúry a niektorých pracovných náplní.
K informácii o postupe prác na Mestskom múzeu v Nemšovej bolo prijaté uznesenie č. 
41 A/1 a C/1. Hlasovania sa zúčastnilo 11 poslancov a všetci hlasovali za predložený 
návrh.

4. Finančné a majetkové záležitosti

- Ing. František Bagin – predložil návrh na odpredaj alebo prenájom technického 
zariadenia – plynovodu vybudovaného v rámci technickej infraštruktúry IBV Vlárska 
III  SPP, a.s. Bratislava tak, ako je uvedené v prílohe č. 2. K materiálu bolo prijaté 
uznesenie č. 41 A/2 a B/1. Za návrh hlasovalo 11 poslancov a tento bol jednohlasne 
schválený

- Ing. Jarmila Savková – predložila návrh na odpredaj bytu č. 102 v bytovom dome súp. 
číslo 681, Ul. Osloboditeľov v Nemšovej, spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch v k.ú. 
Nemšová Mgr. Barbore Tomanovej v zmysle prílohy č. 3. K odpredaju bytu bolo 
prijaté uznesenie č. 41 A/3 a B/2. Hlasovania sa zúčastnilo 11 poslancov a všetci 
hlasovali za

- ďalej predložila žiadosť o predloženie písomného stanoviska z Kancelárie verejného 
ochrancu práv, odboru vecnej pôsobnosti, Nevädzova 5, Bratislava s tým, že súčasťou 
prílohy  č. 4 je aj podrobný pracovný materiál pripravený  mestom Nemšová 
a všeobecná hodnota pozemku, ktorú vypracoval Ing. Ján Jačko. 



Po rozsiahlej rozprave poslancov k predmetnému majetkoprávnemu vysporiadaniu 
pozemku a vysvetleniu ako došlo k nadobudnutiu parcele do vlastníctva mesta bolo 
prijaté uznesenie č. 41 A/4 a C/2. Hlasovania sa zúčastnilo 12 poslancov a všetci 
hlasovali za 

      -    Ing. František Bagin -   predložil informáciu na úhradu fa č. 341/2010 od dodávateľa 
            JHP-Univerzum  vo výške 14.746,86 € za opravu budovy nájomných 
            bytov na Ul.Športovcov v zmysle prílohy č. 5. Pripomenul, že faktúra bude predložená 
           do poisťovne, ktorá ju v plnej výške preplatí. K informácii bolo prijaté uznesenie č. 41 
           A/5

- Ing. Jarmila Savková – opätovne sa vrátila k žiadosti Zuzany Sepešiovej o odkúpenie 
časti p.č. 261/1 v k.ú. Nemšová o výmere 35 m2. Po rozprave poslancov a určení 
predmetného prevodu, ako prípad hodný osobitného zreteľa bolo hlasovaním 12 za 
prijaté uznesenie č. 41/A a B/3.

5. Rôzne

- Ing. František Bagin- podal informáciu o postupe prác na škole
- primátor – dal do pozornosti, že dňa 27.8.2010 sa uskutoční slávnostné MsZ pri 

príležitosti otvorenia Mestského múzea Nemšová
- ďalej povedal, že na deň  18.9.2010 bolo prezidentom republiky vyhlásené 

referendum.

Na vznesené dopyty, návrhy a pripomienky  priebežne počas rokovania zodpovedali 
primátor, zástupca primátora, prednosta 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 :



                                                                 
 


