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Z á p i s n i c a 
z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 06. februára 2013 o 17.00 hodine 

vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej, Ul. SNP č. 1, na prízemí. 
 
  
     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,  čím je mestské 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne 
s materiálmi. A. Krchňávek a S. Husár sa z neúčasti na rokovaní ospravedlnili. Za overovateľov zápisnice 
boli určení a schválení poslanci  František Begáň a Eva Vavrušová. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. 
Beáta Belková, za skrutátorky určil primátor mesta Bc. Jarmilu Raftlovú a Barboru Blažejovú. 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 spýtal sa na pripomienky alebo doplňujúce návrhy 
k programu rokovania.  
Ing. Gabriš  navrhol stiahnuť z dnešného rokovania  bod 7.: Zmena v redakčnej rade Nemšovského 
spravodajcu z dôvodu, že navrhovaná šéfredaktorka zo zdravotných problémov nemôže túto prácu 
vykonávať. Redakčná rada Nemšovského spravodajcu tak bude pracovať v pôvodnom zložení. Ďalej 
navrhol vložiť do programu rokovania bod 8.4: Návrh na zrušenie uznesenia č. 135 zo dňa 21.03.2012 
z dôvodu, že Slovenský vodohospodársky podnik zaslal oznámenie, že pozemky pod cyklotrasu mestu 
Nemšová neprenajme, ale dá na tieto pozemky trvalé vecné bremeno. Uznesenie týmto stráca význam. 
Ing. Rea reagoval, že k tomuto bodu bolo vhodné pripraviť stanovisko spolu s dôvodovou správou tri dni 
pred rokovaním MsZ. 
Ing. Bagin uviedol, že o nájom žiadalo mesto Nemšová pred ½ rokom, zmluva prišla včera. Spôsob 
vecného bremena je výhodnejší pre mesto ako nájom.   
Primátor mesta dal hlasovať o navrhnutých zmenách programu rokovania. 
 
Poslanci MsZ  jednomyseľne schválili stiahnutie z programu rokovania bod 7: Zmena v redakčnej rade 
Nemšovského spravodajcu z programu rokovania. 
Poslanci MsZ 9 hlasmi schválili vloženie bodu 8.4: Návrh na zrušenie uznesenia č. 135 zo dňa 21.03.2012 
do programu rokovania. Ing. Moravčík hlasoval proti. Ing. Rea nehlasoval.  
 
Primátor mesta dal hlasovať o takto upravenom návrhu programu.  
 
Poslanci MsZ 10 hlasmi schválili takto upravený návrh programu. Ing. Rea nehlasoval. 
 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného programu. 
 
1.  Voľba návrhovej komisie 
  
     Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté  a schválené  9  hlasmi Ing. Zita Bednáriková 
a Mgr. Anna Gajdošová. Ing. Bednáriková a Mgr. Gajdošová sa hlasovania zdržali. 
 
2.   Kontrola plnenia uznesení 
      Predkladala: Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka 
 
Ing. Papierniková predložila kontrolu plnenia uznesenia z 21.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva dňa  
22.1.2013: uznesenie č. 234, kontrolu uznesení z 20.  zasadnutia  Mestského zastupiteľstva dňa 
12.12.2012: uznesenie č. 227, č. 229, č. 230, č. 231, č. 233, kontrolu uznesení z 19.  zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva dňa 28.11.2012: uznesenie č. 217,  kontrolu uznesení zo 17.  zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva dňa 26.9.2012: uznesenie č. 190, č. 192, uznesenie č. 193, č. 194, kontrolu 
uznesenia zo 16. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva dňa 22.6. 2012: uznesenie č. 181,  kontrolu 
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uznesenia z 15. zasadnutia MsZ zo dňa 20.6.2012 č. 175,  kontrolu uznesenia zo 14. zasadnutia MsZ dňa 
16.5.2012:  č. 163, ďalej kontrolu plnenia uznesení z 13. zasadnutia MsZ dňa 25.4.2012: uznesenie č. 144,  
kontrolu plnenia uznesení z 12. zasadnutia MsZ dňa 21.3.2012: uznesenie č. 135, č. 137, kontrolu plnenia 
uznesenia zo 7. zasadnutia MsZ dňa 28.9.2011: uznesenie č. 66 a kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia 
MsZ dňa 27.4.2011: č. 24. Ing. Papierniková konštatovala, že uznesenia sa priebežne plnia.  
Správa ku kontrole plnenia uznesení je prílohou č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie správu ku kontrole plnenia uznesení.  
 
3.  Správa o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra mesta Nemšová za rok 2012 
     Predkladala: Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka 
 
Ing. Papierniková  predložila správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012.  
Z plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011 bola v roku 2012 dokončená kontrola dotácií poskytovaných 
z rozpočtu mesta Nemšová za rok 2011. Na základe kontroly boli prijaté opatrenia. V roku 2012 boli 
uskutočnené v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2012 nasledovné kontroly : kontrola 
dodržiavania podmienok stanovených v udelených licenciách v zmysle § 10 ods. 5 písm. a/ zákona č. 
171/2005 Z.z. o hazardných hrách, pre výherné automaty, kontrola ich umiestnenia. Zo strany mesta 
v rámci udeľovania licencií a vyberania správnych poplatkov neboli zistené nedostatky. Ďalej kontrola 
odmeňovania na ZŠ Janka Palu Nemšová. Na základe kontroly boli prijaté viaceré opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov. Kontrola výdavkov na PHM. Kontrola vedenia knihy jázd na MsÚ, 
CSS a VPS m.p.o. Nemšová. VPS m.p.o. ,  MsÚ a CSS. Na základe zistených nedostatkov ako i viacerých 
pripomienok boli prijaté viaceré opatrenia na nápravu zisteného stavu, taktiež bola vypracovaná nová 
smernica upravujúca autoprevádzku. Bola vykonaná kontrola hospodárenia na ZUŠ Nemšová –kontrola 
hospodárenia za 3/Q/2011, kontrola hospodárenia za 4/Q/2011. Na základe zistených nedostatkov boli 
prijaté viaceré opatrenia na nápravu. Kontrola plnenia rozpočtu mesta Nemšová, kontrola hospodárenia 
mesta Nemšová v 1. polroku 2012. Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu  Mesta 
Nemšová za rok 2011 – stanovisko bolo vypracované v súlade s §18 f zákona o obecnom zriadení, bolo 
predložené poslancom MsZ na mimoriadnom rokovaní dňa 20. júna 2012. Poslanci stanovisko zobrali na 
vedomie uznesením č. 167.  Kontrola dodržiavania cenníkov platných v meste Nemšová – vybrané oblasti 
/ kultúrne centrá, knižnice, MsŠH, mestský jarmok / - v rámci kontroly boli prekontrolované nasledovné 
oblasti : Kultúrne centrá – dodržiavanie platného cenníka. Neboli zistené nezrovnalosti. Mestská knižnica 
– pri kontrole dodržiavania platného cenníka v mestskej knižnici bol zistený drobný nesúlad v cene 
schválenej MsZ a cene vyberanej v knižnici, spôsobený zaokrúhľovaním pri prechode na menu €.  
Schválená výška ročného poplatku pre dospelých v MsZ bola 2,65 €, vyberaný poplatok 2,66 €. Z dôvodu 
nesprávne vyberaného poplatku za internet bol na decembrové MsZ predložený dodatok č. 1 ku 
knižničnému poriadku, podľa ktorého sa postupuje od 1.1.2013. MsŠH – z dôvodu, že mesto po 
rekonštrukcii MsŠH nemôže mať príjmy z prenájmu, bolo nájomné preklasifikované na úhradu nákladov 
spojených s prevádzkou MsŠH. V rámci kontroly bolo doporučené vypracovať komplexný materiál 
s kvalifikovaným nápočtom hodinových  nákladov, ktoré bude predložené na rokovanie MsZ.  Mestský 
jarmok – pri kontrole poplatkov vyberaných na mestskom jarmoku bolo zistených viacero nezrovnalostí 
z titulu nejednoznačnosti platného cenníka v prípadoch predaja. Nedostatky pri vyberaní poplatkov zistené 
neboli. Kontrola vyberania príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v 
MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ Nemšová v súlade s VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová – v rámci 
kontroly boli vykonané kontroly vyberania jednotlivých príspevkov, pričom výška jednotlivých 
príspevkov bola vyberaná v súlade s platným VZN. Jediným nedostatkom zisteným pri tejto kontrole je 
nedodržanie termínov splatnosti jednotlivých príspevkov zo strany zákonných zástupcov detí, ktoré sú 
určené vo VZN. Rodičia sú o termínoch splatnosti príspevkov oboznámení, avšak nie vždy uhradia 
v stanovenom termíne. Kontrola hospodárenia na ZUŠ Nemšová – kontrolovaným obdobím bol 1. polrok 
2012, pričom boli zistené nedostatky. Na základe vykonanej kontroly boli prijaté viaceré opatrenia.  
Kontrola plnenia rozpočtu mesta Nemšová, kontrola hospodárenia mesta Nemšová v 2. polroku 2012 - 
v rámci tejto kontroly sú priebežne kontrolované pokladničné doklady, faktúry, banka ako aj interné 
doklady. Kontrola je v štádiu rozpracovanosti, o výsledkoch bude hlavná kontrolórka informovať 
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v nasledujúcej správe. Vypracovanie odborného stanoviska k Návrhu viacročného rozpočtu Mesta 
Nemšová za roky 2013 - 2015 – stanovisko bolo vypracované v súlade s §18 písm. f) zákona o obecnom 
zriadení, bolo predložené poslancom MsZ na rokovaní MsZ dňa 12. decembra 2012. Poslanci stanovisko 
zobrali na vedomie uznesením č. 227 A/3. V rámci priebežných kontrol a činností boli vykonávané  
činnosti : kontrola plnenia uznesení MsZ – na každé riadne rokovanie MsZ bola predkladaná podrobná 
písomná správa o plnení jednotlivých  uznesení MsZ, ktorú p. poslanci berú na vedomie. V rámci roka 
2012 bolo vypracovaných 6 kompletných materiálov z kontroly plnenia uznesení. Poskytovanie informácií 
v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. – v rámci tohto bodu plánu kontrolnej činnosti bolo za rok 2012 
poskytnutých 14 informácií na základe prijatých žiadostí. V rámci činnosti MsÚ bolo za rok 2012 
poskytnutých celkom 51 informácií v súlade so zákonom. Kontrola vybavovania sťažností a petícií príp. 
ich vybavovanie – v roku 2012 bolo na MsÚ vybavovaných celkovo 5 sťažností a 6 petícií. Tieto boli 
vybavované v súlade s príslušnými predpismi. Kontrola reprezentačných výdavkov – v rámci tejto 
činnosti sú priebežne kontrolované pokladničné doklady v rámci kontroly pokladne mesta. Nedostatky 
zistené neboli. V roku 2012 bolo v rámci reprezentačných výdajov čerpaných 11.176,51 €. Vypracovanie 
stanovísk k dlhovej službe mesta pred prijatím návratných zdrojov financovania – stanoviská boli 
predkladané na rokovanie MsZ ako aj príslušným bankám v rámci prejednávania rozpočtových opatrení 
resp. pred navýšením úverového zaťaženia mesta. Vypracovanie stanoviska k zavedeniu ozdravného 
režimu mesta Nemšová – stanovisko bolo vypracované a predložené na rokovanie MsZ dňa 19.10.2012.  
Ďalej úlohy z poverenia MsZ : z poverenia MsZ na základe uznesenia č. 153 zo 14. zasadnutia MsZ dňa 
16.mája 2012 bola vykonaná kontrola vyplácania príspevku za triednictvo pedagogickým zamestnancom 
v súlade s § 13b zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Dôvodom vykonania následnej finančnej kontroly je 
preverenie sťažnosti Mgr. Art. Stanislava Mokrého, zaevidovanej pod číslom S/3 dňa 17.4.2012. 
O výsledku kontroly boli poslanci oboznámení v rámci kontroly plnenia uznesení. Na základe výsledkov 
kontroly boli prijaté viaceré opatrenia a pedagogickým zamestnancom školy boli vyplatené ich zákonné 
nároky. O všetkých kontrolách boli vypracované správy resp. záznamy, ktoré boli prejednané so 
zodpovednými zamestnancami. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej správu o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra mesta Nemšová za rok 2012 zobralo na 
vedomie. 
 
4.  Regionálne združenie obcí Regionálna kompostáreň Považie 
     Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová uviedla, že združenie obcí s názvom „Regionálna kompostáreň Považie“ vzniklo na základe 
zmluvy o zriadení združenia obcí uzatvorenej v súlade s ustanovením § 20b a nasl. zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení s predmetom činnosti – starostlivosť o životné prostredie, predovšetkým zber, 
preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a prevádzkovanie spoločnej kompostárne. 
Členmi združenia sa stali a doposiaľ sú Mesto Dubnica nad Váhom, Mesto Nová Dubnica, Mesto 
Nemšová, Mesto Ilava, Obec Trenčianska Teplá a Mesto Trenčianske Teplice. Združenie bolo založené 
ako samostatná právnická osoba na dobu neurčitú s nadobudnutím právnej subjektivity dňom registrácie 
na Krajskom úrade v Trenčíne. Dňa 23.1.2013 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie členov združenia. 
Keďže doposiaľ je zapísaná v registri osoba oprávnená konať v mene združenia obcí Juraj Červinka, 
bývalý primátor mesta Dubnica nad Váhom,  na valnom zhromaždení bol zvolený  nový predseda 
združenia, Ing. Jozef Gašparík, terajší primátor mesta Dubnica nad Váhom. Uznesením MsZ v Dubnici 
nad Váhom č. 75/2007 zo dňa 23. 10. 2007 bolo MsZ schválené, že Ing. Jozef Gašparík prevezme 
i funkciu osoby oprávnenej konať v mene združenia. Z dostupnej dokumentácie nie je zrejmé, či bola 
zriadená dozorná rada podľa čl. VI. Stanov. Podľa ustanovenia stanov má dozorná rada 6 členov, každý 
člen združenia má v dozornej rade 1 člena. Za mesto Nemšová nebol uznesením MsZ zvolený zástupca do 
Dozornej rady. Je potrebné takéhoto zástupcu za mesto Nemšová uznesením schváliť. Navrhujeme 
schváliť prednostku MsÚ v Nemšovej. Spôsob zániku upravujú prijaté stanovy. V súčasnosti je združenie 
evidované obvodným úradom v sídle kraja, t.j. Obvodným úradom Trenčín. Stanovy zo dňa 6. 9. 2005 
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v čl. X upravujú zánik členstva v združení. Podľa ods. 1 môže členstvo zaniknúť vystúpením člena zo 
združenia alebo vylúčením člena zo združenia. Pri zrušení združenia obcí , okrem zrušenia združenia 
zlúčením sa združenie zrušuje s likvidáciou. Na likvidáciu sa primerane vzťahuje osobitný predpis. 
Vzhľadom k tomu, nedošlo k naplneniu predpokladaného predmetu činnosti združenia, od roku 2007 
združenie nevyvíja žiadnu činnosť je jeho existencia bezpredmetná, preto navrhujeme vystúpenie zo 
združenia a následné dobrovoľné rozpustenie. Po schválení a doručení uznesení mestských zastupiteľstiev 
bude predsedom zvolané mimoriadne Valné zhromaždenie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 
posledného uznesenia mestského/obecného zastupiteľstva členov združenia. Pokiaľ všetci členovia 
podporia zánik združenia rozpustením združenia, zvolané mimoriadne VZ vymenuje likvidátora, ktorý 
zabezpečí vyporiadanie majetku združenia. Pre mesto Nemšová následne po zlikvidovaní Združenia  
pripadalo 10,7 % zo zostatku majetku ( cca 1.700,-€). K 31. 12. 2012 združenie nevykazuje záväzky ani 
pohľadávky, na účte združenia je zostatok  16.131,90€. Na Valnom zhromaždení dostali členovia 
informáciu o realizovaní Regionálnej kompostárne v meste Nemšová  z NPF EÚ. Následne sa všetci 
zhodli , že je potrebné priebežne informovať členov o aktivitách mesta Nemšová , o príprave 
prevádzkovania ako aj finančných nákladoch s likvidáciou BRO. Predpokladaný termín stretnutia oznámi 
mesto Nemšová členom vo februári r. 2013. 
Ing. Rea reagoval, že táto informácia je pre neho nová. „ Jednotliví členovia združenia nemajú žiadny 
právny vzťah k BRO v meste Nemšová. V r. 2009 bola podpísaná zmluva, kde sa obce uviedli, že 
biologicky rozložiteľný odpad budú  voziť na naše BRO. Nič nie je podpísané. Je to diletantské 
manažovanie finančných prostriedkov. Od 01.01.2013 máme zákonnú povinnosť a nerobíme s tým nič. Na 
jednej strane sme sa združili a vybudovali kompostáreň v Dubnici a zároveň necháme všetko ísť 
a vybudujeme kompostáreň za 4,5 mil. €, do ktorej sme museli investovať z vlastných zdrojov cca 1,5 mil. 
€.  Teraz sa tu hovorí, že koľko táto firma bude platiť za odpad  mestu Trenčianske Teplice. Keď som  na 
MsZ prečítal doklad od p. primátora, že ročne bude stáť prevádzka 100.000,-€, tak p. primátor povedal, že 
zavádzam. P. primátor bol od r. 2006 poslancom MsZ a zástupcom primátora, dopadlo to tak, že teraz 
musí mesto vracať finančné prostriedky do európskeho fondu, ktoré sme správne nečerpali. Toto je 
manažovanie mesta. Pred 3 – 4 rokmi sa urobilo združenie o kompostárni a obce ako Košecké Podhradie, 
mestá Dubnica alebo Ilava dnes povedia, že keď to bude pre nich  výhodné, že sa pripoja. BRO doteraz 
stálo mesto 1,3 mil. € , možno bude stáť ešte viac a p. primátor vy ste tu od samého začiatku boli. Je to 
maslo na hlave predchádzajúceho i terajšieho primátora. Hlavná kontrolórka v správe o kontrolnej činnosti 
uvádza, že bola nezrovnalosť: mylne vyberaný 1 cent. Keď to porovnáme k 1,4 mil.€, ktoré musíme 
zaplatiť. Sú to ďalšie a ďalšie úkony, ktoré robíte bez toho, aby ste sa spýtali MsZ dopredu, a Vy za mesto 
taký úkon urobíte. Čo už potom MsZ? Už len hasí dlhodobo zapálený oheň.“ 
Ing. Bagin odpovedal, že:“ Bolo to schválené v MsZ. Málokto vedel, že združenie bolo založené v r. 2004. 
1 mil. € mesto dostalo ako pokutu, nie je to strata mesta. Je to na súde, kde právnici garantujú, že štát 
pochybil. Nie sme prvý ani posledný. To, čo sme dostali z EÚ- kontajnery, mechanizmy, drviče, budovy, 
tak bola naša spoluúčasť 300-400 tisíc € dobrá. Zmluvy boli robené s prísľubmi. Medzi tým sa starostovia 
a primátori z okolitých miesta obcí dozvedeli, že je možnosť  čerpania, tak sa toho vzdali. Bude sa to ešte 
riešiť. Pri vstupe máme doklady, keď sa schvaľovalo BRO, deklarovali. Mesto robí tak, ako má byť. Nie 
je to šafárenie. Poriadok musí byť, aj 1 cent sa musí zdokladovať. Kto nič nerobí, nič nepokazí.“ 
Ing. Jurisová dodala, že: „ Bola som  pri zakladaní združenia  - pracovala som v Novej Dubnici. 
Projektanti, ktorí pripravovali žiadosti o získanie NFP nás v tom čase upozorňovali, že keď založíme 
takéto združenie, môže čerpať eurofondy. Primátori spokojne išli do toho, že založia združenie, ktoré bude 
žiadateľom finančných prostriedkov potrebných na budovanie kompostárne. Projekt, ktorý bol v r. 2005 
vypracovávaný, bol veľmi podobný projektu BRO v meste Nemšová. Mesto Nemšová až v r. 2008 si dalo 
vypracovať svoj vlastný projekt na kompostovanie, mechanizmy, stroje, nádoby a na zvoz BRO. V r. 2006 
sme zistili, že združenie nemôže byť žiadateľom o finančné prostriedky z eurofondov. Preto v r. 2008 
pristúpila Nemšová na riešenie projektu BRO. Žiadateľom mohlo byť len mesto alebo obec. Po upresnení 
podmienok, združenie nemohlo žiadať finančné prostriedky z eurofondov.“ 
Materiál je spracovaný písomne a spolu so zmluvou a stanovami tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej jednomyseľne schválilo za člena dozornej rady regionálne združenie obcí „Regionálna 
kompostáreň Považie“ za mesto Nemšová Ing. Ivetu Jurisovú,  vystúpenie mesta Nemšová zo združenia 
obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ podľa čl. X. Stanov združenia a dobrovoľné rozpustenie 
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združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ podľa § 11 ods. 4 písm. l) a § 20f ods. 1 písm. a) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  
 
5.  1. Informácia o stave realizovaných projektov 
     2. Schválenie spolufinancovania projektu: „Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová – lokalita  
         Šidlíkové“  
         Predkladala:  Ing. Andrea Ondrejičková, projektová manažérka 
 
Ing. Ondrejičková uviedla, že  projekty:  revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová  a 
rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Nemšová boli ukončené. Dňa 18.07.2012 bola TSK Trenčín ako 
sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR / MPaRV SR/predložená záverečná Žiadosť o platbu, ku ktorej bola dňa 08.08.2012 
kontrolnými manažérmi SO/RO vykonaná kontrola fyzickej realizácie projektu. Po jej vyúčtovaní je 
celkové financovanie projektu nasledovné: Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku z 
fondov EÚ:  390 193,68 €, výška poskytnutého NFP zo štátneho rozpočtu: 45905,15 €, účasť na 
financovaní projektu mestom Nemšová ako prijímateľa: 22 952,56 €. Celková realizácia projektu sa 
ukončila v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to v termíne 
august 2012. V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sme ako prijímateľ 
povinný po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu predkladať následné monitorovacie správy. 
Povinnosť predložiť 1. následnú monitorovaciu správu sa viaže k termínu 30.09.2013. Rekonštrukcia 
verejného osvetlenia mesta Nemšová: dňa 22.02.2012 bola SIEA ako sprostredkovateľskému orgánu pre 
riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo hospodárstva, predložená 1. Žiadosť o platbu - predfinancovanie. 
Odsúhlaseniu Žiadostí o platbu predchádzala fyzická kontrola na mieste, ktorú kontrolní manažéri SIEA 
vykonali dňa 13.03.2012. Vzhľadom k tomu, že dielo bolo ku dňu 31.10.2011 kompletne odovzdané, 
kontrolná skupina v rámci kontroly na mieste skontrolovala dodanie všetkých položiek, zrealizovaných 
v rámci projektu. Kontrolou sa zistila absencia 21 ks položky „výložník pozinkovaný“ a tým aj položky 
rozpočtu, ktorá predstavuje náklady na montáž vzhľadom k tomu, že svietidlá boli osadené priamo na 
stĺpy verejného osvetlenia. Výdavky, deklarované v 1. Žiadosti o platbu boli preto krátené vo výške 
1740,83€. Nakoľko aj v rámci SO 102 bola identifikovaná absencia výložníkov v celkovej hodnote 
1 487,40€, ich preplatenie sme si v nasledujúcej žiadosti o platbu nenárokovali. K všetkým neoprávneným 
výdavkom, súvisiacich s nedodaním výložníkov na stavebný objekt nám dodávateľ  - spoločnosť Elektro 
Group ML, s.r.o. vystavil faktúry-dobropisy. Dňa 04.06.2012 bola SIEA predložená Žiadosť o platbu – 
zúčtovanie predfinancovania a dňa 16.07.2012 Záverečná žiadosť o platbu, ku ktorej bola dňa 11.09.2012 
znova vykonaná kontrola na mieste. Po jej odsúhlasení je celkové financovanie projektu nasledovné: 
Celkové oprávnené výdavky (COV) projektu: 218 833,20 €, výška poskytnutého NFP z fondov EÚ (85% 
z COV): 186 008,87 €, výška poskytnutého NFP zo zdrojov ŠR (10% z COV):  21 883,40€ , účasť mesta 
Nemšová na spolufinancovaní projektu (5% z COV):   10 941,70 € . Neoprávnené výdavky (hradené 
mestom Nemšová): 3 revízne správy + 1% rozdiel v DPH, spolu vo výške: 3 814,53€. Neoprávnené 
výdavky identifikované na základe vykonanej kontroly na mieste, ktoré súviseli s nedodaním výložníkov 
predstavujú sumu 3 255,33€. Na túto sumu vystavil dodávateľ spoločnosť Elektro Group ML, s.r.o. 
faktúry – dobropis. Termín predloženia 1. následnej monitorovacej správy je k 31.10.2013. Projekt: 
zateplenie fasády a výmena výplní otvorov obvodového plášťa Mestskej športovej haly v Nemšovej: na 
základe Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu 
rozvoja vidieka, ktorú vyhlásila MAS Vršatec, mesto Nemšová predložilo Žiadosť pre projekt s názvom: 
„Zateplenie fasády a výmena výplní otvorov obvodového plášťa mestskej športovej haly v Nemšovej“. Po 
schválení Žiadosti bola dňa 27.03.2012 medzi Mestom Nemšová a Pôdohospodárskou platobnou 
agentúrou uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), pričom výška NFP 
predstavuje sumu 71 574,61€. Spoluúčasť mesta Nemšová na financovaní projektu je vo výške 11 929,11€ 
(7 952,74€ – povinné 10% spolufinancovanie z celkových oprávnených výdavkov + 3 976,37€r- 25% 
z celkovej sumy DPH). Na základe výsledkov súťaže verejného obstarávania na stavebné práce sa 
víťazom súťaže stala spoločnosť Stavmont, s.r.o. Trenčín.  Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo dňa 
25.04.2012. Hotové dielo sme prevzali dňa 06.09.2012. V súčasnosti zostáva uhradiť dodávateľovi 
poslednú faktúru. Po jej uhradení bude na Pôdohospodársku platobnú agentúru zaslaná Žiadosť o platbu – 
refundáciu výdavkov. Projekt: spoloční bezpeční susedia. K tomuto projektu bola na MPaRV SR v rámci 
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výzvy  (Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika) predložená  
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Spoloční bezpeční 
susedia“. Počet partnerov projektu bolo 10. Celkové oprávnené náklady za všetkých partnerov projektu 
boli vo  výške 731 216,18€. Celkové oprávnené náklady Mesta Nemšová predstavovali sumu 127 484,40 
Eur a z tejto sumy 5 % spoluúčasť mesta mala byť vo výške  6 374,22€. Aktivita Mesta Nemšová 
pozostávala z inštalácie setu 9 statických a prenosných kamier a 1 infoboxu. Na základe vykonanej 
kontroly formálnej správnosti nám bola dňa 22.02.2012 doručená Výzva MPaRV SR na doplnenie 
chýbajúcich náležitostí Žiadosti o finančný príspevok. Požadované chýbajúce doklady boli doručené dňa 
05.03.2012. Dňa 24.07.2012 bolo Mestu Nemšová doručené z MPaRV SR Rozhodnutie o neschválení 
Žiadosti o finančný príspevok. Projekt BRO –  kvôli  neukončenej  aktivite “propagácia a reklama“  sme v 
novembri 2012 požiadali RO o mimoriadne predĺženie ukončenia projektu do októbra 2013 a možnosť 
inzercie v rámci propagácie nie len v mestskom periodiku, ale aj v regionálnom periodiku.  Dodatkom 
číslo 2 k zmluve o poskytnutí NFP bol tento termín predĺžený do októbra 2013.Kolaudácia stavby 
v mesiaci marec 2013: kolaudácii predchádza pripojenie do distribučnej sústavy  na odber elektrickej 
energie po úhrade pripojovacieho poplatku vo výške cca 7000€ (pre ušetrenie finančných prostriedkov 
nebudeme žiadať do výšky celej maximálnej rezervovanej kapacity 150 kW),  pripojenie na vodovodnú 
sieť montážou vodomeru, analýza  vody na zistenie kvality pitnej vody v šatni  RCZ BRO – Regionál. 
úrad verejného zdravotníctva  v TN, poistenie stavieb – návrh poistnej zmluvy vrátený na výpočet nižšej 
čiastky (teraz 7000€), schválenie havarijného plánu  Slovenskou inšpekciou životného prostredia – HP bol 
odoslaný na schválenie,  nákup a montáž 9 ks hasiacich prístrojov a súhlas na prevádzku . Schválenie 
prevádzkového poriadku riadiacim orgánom projektu – PP koncept vypracovaný. Po kolaudácii na 
prevádzku je potrebné: súhlas na prevádzkovanie zariadenia vydaný OÚ ŽP v TN – koncept žiadosti 
vypracovaný,  prihlásenie motorových vozidiel  do evidencie,  sprevádzkovanie strojných zariadení  
servisnými  technikmi  dodávateľov a zaškolenie obsluhy  v riadnej prevádzke strojov, zariadenie šatne 
a kancelárie (vyradené z iných organizácii ), nákup ochranných pracovných prostriedkov, drobného 
náradia . Ďalej návrh skúšobnej prevádzky – zber BIOodpadu v meste:  rozmiestnenie cca 50 ks zberných 
nádob (240 al. 120 l) k bytovým domom a prevádzkam v správe mesta  – vývoz 1x týždenne, nádoby 
ukotviť reťazou a zámkom k pevnému bodu (nákup zámkov a reťaze),  vybrať  časť mesta s rodinnými 
domami  a formou dotazníka doručeného do každej domácnosti  (tejto vybranej časti)  zistiť záujem 
o nádobu na BIOodpad. V rodinných domoch uplatňovať predovšetkým domáce kompostovanie, a preto 
zberné nádoby  spoplatniť  v rámci zákonných  možností. Tým súčasne zabrániť využitiu na iný účel. 
V jarnom a jesennom období  zber do rozmiestnených veľkoobjemových (7m3) kontajnerov pod 
dohľadom aktivačných pracovníkov (zabezpečenie čistoty bioodpadu bez prímesí), osloviť  obce podľa 
predmetu podpory zmluvy o NFP  o odber bioodpadu za úhradu (zo strany obcí)(zvoz materiálu z  iných 
obcí znamená aj úhradu cestnej dane a na úseku Ilava-Trenčianska Teplá aj mýto). Ing. Ondrejičková 
ďalej uviedla, že mesto Nemšová v rámci výzvy MAS Vršatec - na predkladanie Žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia. 
podporenej z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, Opatrenie 3.1.1  /3.4.2/ Obnova a rozvoj obcí – 
Dobudovanie infraštruktúry, pripravilo žiadosť na projekt: „Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová – 
lokalita Šidlíkové“. Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti obce  a zlepšenie štandardu života 
obyvateľov mesta Nemšová. Predmetom projektu je realizácia terénnych úprav pre cyklotrasu v lokalite 
Šidlíkové, ktorá sa nachádza v extraviláne mesta Nemšová, kedy sa realizáciou spevní povrch cyklotrasy 
asfaltovým kobercom v hrúbke 40 mm. V rámci terénnych úprav prvú časť cyklotrasy tvorí SO 200, ktorý 
rieši vytvorenie zemného násypového telesa ako podkladu pre cyklotrasu spájajúceho ochrannú hrádzu 
rieky Vlára a lávku pre peších nad riekou Vlára, pričom dĺžka trasy je cca 540 m. SO 201 rieši vedenie 
trasy cyklotrasy po korune jestvujúcej ľavostrannej ochrannej hrádze od lokality Šidlíkové až po napojenie 
na SO 200, dĺžka trasy je cca 375 m. Na základe výsledkov súťaže verejného obstarávania na realizáciu 
stavebných prác bola podpísaná zmluva o dielo s víťazom súťaže, spoločnosťou Strabag, s.r.o. Trenčín. 
Suma celkových nákladov na realizáciu projektu predstavuje sumu: 25 427,58€ s DPH. Suma DPH 
predstavuje neoprávnený výdavok, pričom však riadiaci orgán garantuje úhradu 75 % zo sumy DPH, čo 
predstavuje 3 178,45€. Uvedená čiastka bude refundovaná po realizácii projektu. Výdavky hradené 
mestom Nemšová 10 % povinné spolufinancovanie z oprávnených výdavkov stanovené MAS vo výške 
2.118,97€, dofinancovanie 25 % DPH vo výške 1.059,48€. 
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P. Chmelina sa spýtal: „Prečo bude až teraz kolaudácia BRO, nestrácame čas? BRO už malo dávno 
fungovať.  Hovoríme, že čo ešte treba spraviť, mali sme pracovníka, ktorý sa o BRO staral, poslali sme ho 
preč.“ 
Ing. Bagin odpovedal: „ Súčasťou projektu je aj propagácia. Zo strany ÚVO boli vždy pripomienky.  
Požiadali sme o predĺženie termínu ukončenia projektu. V mesiaci apríl chceme BRO kolaudovať 
a spustiť skúšobnú prevádzku.“ 
P. Chmelina sa informoval, že aký má súvis propagácia projektu s kolaudáciou? Je to nelogické. 
Ing. Bagin reagoval: „ Keby sme BRO skolaudovali, automaticky by nám plynuli záručné lehoty aj na 
mechanizmy. Dodávateľ si je vedomý, že sa mu záručné lehoty predlžujú. Na fungovanie BRO ešte 
nemáme vytvorený program. Autá by zbytočne stáli. Dnes sa rokuje, na ďaľšom MsZ budeme informovať 
ako budeme ďalej pokračovať. Súčasťou projektu je aj propagácia.“ 
Ing. Jurisová dodala: „ V čase, keď bol v pracovnom pomere Ing. Brandobur, som bola presvedčená, že 
v r. 2012 budeme kolaudovať a začneme aj skúšobnú prevádzku. Predpokladali sme, že skúšobná 
prevádzka bude v auguste r. 2012. Zastavila nás korekcia. Mali sme  aj faktúry za práce, ktoré sme išli 
kolaudovať. Vyplácanie bolo pozastavené. Mysleli sme si, že korekcia bude pozastavená a budeme 
pokračovať bez finančnej straty. Bola dohoda s dodávateľom, že záručné doby budú plynúť až od 
kolaudácie. Dodávateľ nás nabádal k tomu, aby sme čím skôr kolaudovali, stroje sú tu od r. 2010. Tieto 
stroje stoja, málo sa s nimi robí, mohlo sa viac. Všetko smeruje k tomu, že od apríla – začiatku sezóny, 
začneme prevádzku BRO.“ 
Písomnosti  tvoria prílohu č. 4 tejto  zápisnice.  
 
MsZ Nemšová zobralo na vedomie  informatívnu správu o stave realizovaných projektov. 
MsZ Nemšová 10 hlasmi schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy 
23/PRV/MAS 47 za účelom realizácie projektu: „Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová – lokalita  
Šidlíkové“, zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP, financovanie projektu vo výške 
10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 2 118,97€, dofinancovanie projektu vo 
výške  1 059,48€ (25 % podiel zo sumy DPH), celková suma na úhradu z rozpočtu mesta predstavuje 
čiastku 6356,90€, z ktorej bude po refundácii do rozpočtu mesta vrátená suma 3 178,45€ (75 % zo sumy 
DPH). Ing. Rea nehlasoval. 
        
6. Podnety a otázky poslancov MsZ z predchádzajúcich  rokovaní MsZ 
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
  

Ing. Jurisová uviedla, že na zastupiteľstvách v súvislosti s BRO padali rôzne výtky, ktoré z posledných 
dvoch MsZ zosumarizovala a vybrala také, ktoré neboli prednesené a odpovedané. Aby ste všetci vedeli, 
ako to je s vyúčtovaním mestského jarmoku, mestského plesu v r. 2012 a v r. 2013. Odmeny neboli 
vyplatené pracovníkom mesta. Boli vyplatené účinkujúcim. Mestský ples bol máličko v zisku, snažíme sa, 
aby sa ples zastabilizoval. Aby nebol stratový. Ďalej je tu uvedené zateplenie Základnej školy – efekt to 
malo, náklady a taktiež finančné prostriedky na odber plynu sa znižujú. Bolo vytknuté, že nesúhlasia 
finančné čiastky v záverečnom účte za r. 2011 s finančnými čiastkami v rozpočte na r. 2013 v ktorom je 
uvedená skutočnosť čerpania za r. 2011 . Boli odkontrolované údaje o plnení rozpočtu mesta Nemšová 
k 31.12.2011, ktoré boli uvedené v záverečnom účte mesta Nemšová za r. 2011 a ktorý bol poslancom MsZ 
predložený na rokovanie MsZ v mesiaci jún 2012 s údajmi, ktoré boli uvedené v pracovnom materiály 
návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2013 – 2015. Tieto údaje sú správne. Poukazovaná 
chyba bola medzi zverejneným materiálom na internetovej stránke mesta Nemšová – Záverečný účet mesta 
za r. 2011 voči materiálu, ktorý schvaľovali poslanci dňa 20.06.2012, nakoľko zapracovaná oprava 
v zmysle pokynov metodičky do Záverečného účtu nebola nahradená na web stránke mesta opraveným 
materiálom. Ďalej je v materiáloch opísaná situácia ohľadne výstavby nájomných bytov na Ul. Slovenskej 
armády z obdobia rokov 2007 , 2008. Ďalej je tu prehľad zverejnených zmlúv na dotácie pre TJ Kľúčové, 
TJ Ľuborča a NTS. Zmluvy sú podpisované a zverejňované. Myslí si, že nedochádza k zatajovaniu, alebo 
nezverejňovaniu údajov. Ďalej sú tu otázky ohľadne  osadenia dopravných značiek na Ul. Dvoreckej. Tu sa 
koná v zmysle žiadosti, ktorá bola zaslaná na TSK, aby tento zafinancoval zrkadlo na križovatke ciest Ul. 
Ľuborčianska a Ul. Závadská, ktoré je v zime zle viditeľné. Ďalej sú v materiály uvedené uznesenia, ktoré 
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boli prijaté v zmysle BRO, či neboli čerpané finančné prostriedky a nebolo k tomu uznesenie.  Sú tu všetky 
uznesenia až do konca r. 2011. V r. 2008 boli schvaľované rozpočty, ktorými poslanci dali mandát 
primátorovi, aby konal v príprave týchto projektov. Uznesenie nemuselo byť, ale bolo prijaté rozpočtové 
opatrenie, ktoré bolo zapracované do rozpočtu a mohlo byť čerpané a hradené z rozpočtu. Posledná vec je 
riešenie prechodu pre chodcov pri zástavke v m. č. Kľúčové.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5  tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie odpovede a stanoviská na podnety a otázky poslancov MsZ 
z predchádzajúcich rokovaní MsZ. 
 
7. Majetkové záležitosti 

7.1 Zmena uznesenia č. 229 zo dňa 12.12.2012 
          Predkladal: Ing. Stanislav Gabriš, zástupca primátora 
 
Ing. Gabriš uviedol, že dňa 12.12.2012 MsZ v Nemšovej schválilo odpredaj niektorých pozemkov pod 
bytovými domami. Konkrétne ide o odpredaj pozemkov : a) parc. KN-C č. 267/9 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 246 m2, b)parc. KN-C č. 267/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2, c)parc. 
KN-C č. 267/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 184 m2, d)parc. KN-C č. 233/11 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 179 m2, e)parc. KN-C č. 233/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2, f) 
parc. KN-C č. 233/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2, všetky pozemky  k.ú. Nemšová, 
obec Nemšová, okres Trenčín, vedené Správou katastra v Trenčíne na LV 1 pre k.ú. Nemšová,  vlastníctvo 
v 1/1-ine mesto Nemšová pod bytovými domami súp. č. 4/7, 6/11, 7/13, 12/23, 22/43 a 24/47 .... za cenu 
3,32 € / m2. V čase medzi podaním žiadosti o odkúpenie ( júl 2012 ) a samotnou realizáciou odpredaja 
pozemkov ( december 2012 ) jedna kupujúca odpredala byt na ul. Janka Palu 4/7.  Nakoľko ani stará 
majiteľka bytu ( Antónia Jančovičová ) ani nová majiteľka bytu ( Mária Panáková ) o prevode bytu 
neinformovali mestský úrad a v čase prevodu táto zmena ešte nebola zavkladovaná na katastri 
nehnuteľností, na decembrovom MsZ bol schválený odpredaj pozemku pod bytovkou p. Antónii 
Jančovičovej.   Aby sa to dalo na poriadok, je potrebné zmeniť kupujúceho predmetného pozemku. Ak by 
sme to nezmenili, museli by si to oni dve navzájom majetkovoprávne vyporiadať s nákladmi min. 100 €.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6  tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 10 hlasmi schválilo zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 229 zo dňa 
12.12.2012, a to nasledovne : v Tabuľke č. 1  (odpredaj parc. KN-C č. 267/9 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 246 m2, k.ú. Nemšová  ) uvedeného uznesenia sa mení kupujúci označený ako „16. Antónia 
Jančovičová,ul. Janka Palu 4/7, 914 41 Nemšová“ na kupujúceho :  Mária Panáková, Ul. J. Palu 4/7, 914 
41 Nemšová. Podmienky odpredaja ostávajú nezmenené. Ing. Moravčík nehlasoval. 
 
7. Majetkové záležitosti 
    7.2  Zmena uznesenia č. 231 zo dňa 12.12.2012 
          Predkladal: Ing. Stanislav Gabriš, zástupca primátora  
 
Ing. Gabriš uviedol, že pri kolaudačnom konaní garáží na ul. Osloboditeľov, ktoré sa konalo 13.12.2012 ( 
teda po MsZ ) bolo zistené, že jeden stavebník ( p. Peter Tydlačka ), porušil v záverečnej fáze stavby 
garáží stanovený pôdorys ako bol daný v geometrickom pláne ... teda 2 miestnosti o výmere 22 m² a 17 
m². Posunul priečku, pričom vytvoril 2 miestnosti o výmerách 16 m² a 23 m². Celková výmera 39  m² 
ostala nezmenená. Bolo však potrebné podľa toho zmeniť geometrický plán ... a teda aj uznesenie č. 231 
z 12.12.2012, nakoľko v uznesení boli uvedené iné výmery jeho pozemkov. Odkupná cena za oba 
pozemky ostala nezmenená : predtým : 433,84 €  +  335,24 €  =  769,08 €,  teraz : 315,52 € + 453,56 € = 
769,08 €. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 7  tejto  zápisnice. 
 
MsZ Nemšová 10  hlasmi schválilo    zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 231 zo dňa 
12.12.2012, a to nasledovne : v   časti A/ ods. 1 písm. f) a g) sa menia výmery pozemkov z : f) parc. KN-C 
č. 597/20 zastavaná plocha o výmere 22 m2, g) parc. KN-C č. 597/21 zastavaná plocha o výmere 17 m2, 
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na výmery : f)   parc. KN-C č. 597/20 zastavaná plocha o výmere 16 m2, g)  parc. KN-C č. 597/21 
zastavaná plocha o výmere 23 m2.  V tejto súvislosti sa mení v časti A/ ods. 2 písm. e) a f) kúpna cena za 
pozemky u kupujúcich : Peter Tydlačka a manželka Gabriela Tydlačková a to nasledovne : pozemok parc. 
KN-C č. 597/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 Petrovi Tydlačkovi a Gabriele Tydlačkovej, 
obaja bytom Osloboditeľov 4, 914 41 Nemšová, a to do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za 
cenu 19,72 € / m2, čo pri výmere pozemku 16 m2 predstavuje odkupnú cenu spolu 315,52 € ( slovom 
tristopätnásť eur a 52 centov ).  Pozemok sa odpredáva podľa § 9a ods. 8 písm. b/ Zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Pozemok parc. KN-C č. 597/21 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 23 m2 Petrovi  Tydlačkovi a Gabriele Tydlačkovej, obaja bytom Osloboditeľov 4, 914 41 
Nemšová, a to do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 19,72 € / m2, čo pri výmere 
pozemku 23 m2 predstavuje odkupnú cenu spolu 453,56 € ( slovom štyristopäťdesiattri eur a 56 centov ). 
Pozemok sa odpredáva podľa § 9a ods. 8 písm. b/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. Ing. Moravčík sa hlasovania zdržal. 
       
7. Majetkové záležitosti 
    7.3 Informatívna správa – prenájom nebytového priestoru v Dome služieb v Nemšovej  
          Predkladal: Ing. Stanislav Gabriš, zástupca primátora 
 
Ing. Gabriš k prerokovávanému bodu uviedol, že dňa 29.12.2006 bola uzatvorená nájomná zmluva 
s Jaroslavom Hromníkom na prenájom nebytového priestoru č. 3 v Dome služieb na ul. SNP, súp. č. 167 
v Nemšovej. Nájom bol dohodnutý na dobu neurčitú. Jaroslav Hromník dňa 28.12.2012 listom č. j. 
1431/12 požiadal o súhlas vlastníka na možnosť prenajať tieto priestory tretej osobe - čiže o podnájom. 
Bolo to z dôvodu, že už v Nemšovej nemieni vykonávať naďalej živnosť : opravu a montáž zariadení 
spotrebnej elektroniky. Ak by mesto nesúhlasilo, požiadal by o ukončenie nájmu dohodou k 31.12.2012. 
S pánom Hromníkom bolo dohodnuté, že súhlas mu bude udelený, medzitým mesto vypíše obchodnú 
verejnú súťaž o prenájom týchto priestorov, ak súťaž bude úspešná, ukončíme s ním nájomný vzťah 
dohodou k termínu, kedy uzatvorí mesto nový nájom,ný vzťah a súčasne on ukončí vzťah podnájmu. Ako 
tretiu osobu na podnájom si sám p. Hromník vybral fa ELEXGAS, s.r.o., ktorá bola ochotná tieto priestory 
zrekonštruovať. Rekonštrukcia bola potrebná z dôvodu zabezpečenia novej elekroinštalácie, kúrenia, soc. 
zariadení, čím sa zhodnotil majetok mesta Nemšová. Bohužiaľ ide o staré priestory vybudované v roku 
1968, kde do údržby investovali väčšinou len nájomcovia. Súčasný stav : v súlade s Článkom 10 VZN č. 
4/2012 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v Nemšovej primátor mesta : rozhodol 
o spôsobe nájmu ( obchodnou verejnou súťažou ), schválil Súťažné podmienky, schválil komisiu na 
vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení: Ing. Stanislav Gabriš – predseda komisie ( poslanec MsZ 
Nemšová ) , Ján Gabriš – člen komisie ( poslanec MsZ Nemšová ), Stanislav Husár – člen komisie ( 
poslanec MsZ Nemšová ). Súťažné podmienky sú v súlade s platnou legislatívou zverejnené na : úradnej 
tabuli mesta, web-stránke mesta a v periodickej tlači. Predpoklad vyhodnotenia súťaže a uzatvorenia 
nového nájomného vzťahu :  k 01.04.2013. Výška nájomného : min. 40 € / rok / m2 ( v súlade so 
Zásadami mesta Nemšová ). Doba nájmu : neurčitá. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 8 tejto  zápisnice. 
 
MsZ Nemšová zobralo na vedomie informatívnu správu o vypísaní obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom nebytového priestoru č. 3 v Dome služieb v Nemšovej. 
 
7. Majetkové záležitosti 
    7.4  Návrh na zrušenie uznesenia č. 135 zo dňa 21.03.2012  
           Predkladal: Ing. Stanislav Gabriš, zástupca primátora 
 
Ing. Gabriš uviedol, že dňa 21.03.2012 MsZ v Nemšovej schválilo prenájom pozemkov za účelom 
realizácie cyklotrasy v Nemšovej, časť pozemku  KN C p.č. 1894/16 ostatné plochy k.ú. Nemšová vo 
výmere 14 441 m2  – prenájom 8 985 m2  vlastník Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská  
Štiavnica. Časť pozemku KN C p.č. 4668 ostatné plochy k.ú. Nemšová vo výmere 4.420 m2 – prenájom  
200 m2. Zmluvy o nájme budú pred ich podpisom zo strany mesta Nemšová prerokované v komisii       
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finančnej a správy mestského majetku.      Uvedené uznesenie bolo prijaté z dôvodu, aby mesto Nemšová, 
ako stavebník cyklotrasy, preukázalo „vzťah“ k tomuto pozemku pre účely územného konania. Ukladá to 
stavebná zákon. Na základe toho mesto vstúpilo do rokovania so Slovenským vodohospodárskym 
podnikom, š.p., odštepný závod Piešťany, ktorý nájomný vzťah ( vrátane návrhu textu nájomnej zmluvy ) 
po niekoľkých mesiacoch v októbri minulého roku odobril a zaslal na schválenie do SVP, š.p. Banská 
Štiavnica. Po niekoľko týždňových rokovaniach a konzultáciách SVP, š.p. Banská Štiavnica rozhodla, že 
nepôjde o nájomný vzťah, ale o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na cyklotrasu s tým, že 
vecné bremeno na predmetných pozemkoch  Slovenskej republiky v správe SVP, š.p. bude riadne na 
katastri aj zavkladované.  Mesto Nemšová, pokiaľ chcelo cyklotrasu budovať, toto muselo rešpektovať.  
Podpísaná Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena prišla poštou 05.02.2013. Nákladovo je 
to pre mesto aj výhodnejšie nakoľko : jednorazový poplatok za zriadenie vecného bremena je 204 €, 
nájomné SVP, š.p. určuje väčšinou podľa odborného posudku ( sú zverejnené zmluvy s nájomným 
symbolickým  1 € / rok celý pozemok, ale aj s nájomným 0,10 €/m2, 0,54 €/m2 ... až 1,50 €/m2 ... ) 
nemusí sa vyhotoviť geometrický plán na odčlenenie časti pozemku o výmere 8 985 m2 z celého pozemku 
o výmere 14 441 m2, poplatok je jednorazový, platenie nájmu trvalé. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 9 tejto  zápisnice. 
 
MsZ Nemšová  9 hlasmi zrušilo uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 135 zo dňa 21.03.2012. 
Ing. Moravčík sa zdržal hlasovania. Ing. Rea nehlasoval. 
 
J. Gabriš navrhol po prerokovaných bodoch prestávku. 
Ing. Bagin dal hlasovať o 10 min. prestávke. Prítomní poslanci MsZ 10 min. prestávku počas rokovania 
schválili.  
 
8. Návrh na úpravu mzdových podmienok vedúcich zamestnancov MsÚ Nemšová a platov  
    poslancov MsZ mesta Nemšová na rok 2013 
    Predkladal: Ing. N. Moravčík, predseda komisie finančnej a správy ms. majetku 
 
Ing. Moravčík k prerokovávanému bodu uviedol, že pripravil tento materiál na piatok, kedy im bol aj 
doručený z dôvodu, aby poslanci mali čas si tento materiál naštudovať. V mesiaci január t. r. boli v Info 
Trenčín  zverejnené jednotlivé výšky platov primátorov o čom bol telefonicky informovaný od občanov 
mesta. Dodal, že bol prekvapený z výšky platov ostatných primátorov v porovnaní s počtom obyvateľov 
jednotlivých miest. O výške platu primátora nášho mesta vedel, bol schvaľovaný na zasadnutí MsZ. Po 
naštudovaní uznesení z MsZ od r. 2010 sa rozhodol pripraviť takýto materiál. V bode A/ navrhuje znížiť 
koeficient násobku platu primátora z 1,66 na 1,40 pre rok 2013. V bode B/ navrhuje dočasné pozastavenie 
vyplácanie odmien vedúcim zamestnancom MsÚ, vrátane prednostky úradu a hlavnej kontrolórky mesta 
na rok 2013. Myslí si, že odmena je za niečo, čo je vykonané na viac. V bode C/ navrhuje dočasné 
pozastavenie vyplácania odmien  poslancom MsZ na rok 2013. Výnimkou je zástupca primátora, ktorého 
mzda sa odvíja od mzdy primátora mesta. Dodal, že na MsZ bol schvaľovaný krízový scenár. Podarilo sa 
z neho dostať. Od 01.02. je v platnosti novela Obchodného zákonníka. Bola znížená lehota splatnosti 
faktúr. Mesto takéto faktúry po lehote splatnosti má. Dodal, že by chcel ušetriť výdavky mesta a účelovo 
ich smerovať ako rezervu na nepredvídateľné okolnosti. Mesto takúto rezervu vytvorenú nemá, mala by 
byť vo výške 10 % z príjmu. 
Ing. Bagin reagoval, že je to dehonestovanie pracovníkov mesta. Dodal, že ho vyjadrenie mrzí. Upozornil, 
že podľa bodu 10.17 platného Rokovacieho poriadku MsZ Nemšová, v prípade predložených návrhov 
k prerokovávanému bodu, tieto budú číslované. Schvaľovať sa bude od posledného návrhu. V prípade 
schválenia návrhu, o ostatných pozmeňujúcich návrhoch sa hlasovať už nebude. 
MUDr. Daňo uviedol, že na základe diania v spoločnosti je prerokovávanie tohto bodu logickým 
vyústením. Iniciatíva s prejavom šetrenia bola očakávaná od primátora mesta a vedenia. Zdá sa mu plat 
primátora „ premrštený“. O výške platov primátorov uvedených v spomínanej tabuľke vedel, toto mohlo 
byť pre primátora mesta Nemšová signál, že si na plat siahne. Dodal, že v prípade nepredloženia návrhu 
Ing. Moravčíkom, s návrhom na úpravu platu primátora by vystúpil on.  
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MUDr. Daňo predložil pozmeňujúci návrh:  A/ ponížiť koeficient na 1,47  násobok, čím by nastal pokles 
platu primátora o 10 %, následne i plat zástupcu primátora, v bode B/ znížiť odmeny vedúcim 
pracovníkom mesta oproti r. 2012 o 50 %. K predloženému bodu C/  uviedol Ing. Moravčíkovi, že práca 
poslanca je práca na viac. Pre niektorých poslancov  odmena za účasť na MsZ, na komisii vykryje náklady 
aspoň na dopravu. Navrhol v bode C/ ponížiť odmeny poslancom MsZ oproti r. 2012 o 50 %.  
Ing. Duvač  uviedol: Prvý materiál je trochu sporný, niekto poslancom diktuje.“ Dodal, že má článok, kde 
pracovníkom v štátnej správe vyriešili mzdy tak, že majú skrátený pracovný úväzok, o 1 týždeň predĺžili 
dovolenku. Taktiež poslanci v NR SR. Podal pozmeňujúci návrh nasledovne: v bode A/ ponížiť plat 
primátora o 5 %, v bode B/ ponížiť o 5 % oproti r. 2012 a v bode C/ ponížiť odmeny poslancom oproti r. 
2012 o 50% s tým, že každý poslanec si zadefinuje, ako sa s finančnými prostriedkami naloží. 
Ing. Rea poznamenal: „ Viac krát som vyzval primátora mesta a taktiež zástupcu primátora, aby si 
vzhľadom k ukončeným projektom a k projektom, ktoré sme nerealizovali - vrátili, aby si sami navrhli 
úpravu platov. Taký  návrh neprišiel, ešte primátor mesta do toho zatiahol aj zamestnancov, ktorých je mu  
ľúto. Pri návrhu rozpočtu mesta požiadal primátora ako aj poslancov MsZ, aby  sa mesto ako člen ZMOS- 
u pripojilo k memorandu, ktoré toto prijalo. Aby sme z rozpočtu 5 % mzdových a 10% bežných výdavkov 
ušetrili. Toto sa nestalo. Naopak. Bol malý nárast. Mám pripravenú petíciu občanov, aby vyzvali 
poslancov a primátora mesta, aby sa mesto Nemšová k tomuto memorandu pripojilo. Aby sa z časti táto 
chyba napravila. Od júla r. 2012 platí zákon, že koeficient na určenie platu primátora je podľa počtu 
obyvateľov. Pre nás to malo byť 14 % , nie 77 %. Patrí to tomu primátorovi, kde je počet obyvateľov 7 
tisíc.“ Ing. Rea navrhol v bode A/ koeficient vo výške 1,14. Citoval zákon o platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest, ktorý platí 16 rokov a predkladal ho v NR SR. Zákon sa nemenil, priechodnosť je 
cez zastupiteľstvá, ako sa stalo aj u nás. Koeficient pre naše mesto,  je len 1,14. Ďalej citoval z pracovného 
materiálu predloženého Ing. Moravčíkom o vyplácaní odmeny primátorovi mesta a to 2 x ročne. Spýtal sa, 
ako mohla byť táto odmena vyplácaná? Citoval uznesenie MsZ z ustanovujúceho zasadnutia MsZ z r. 
2010. Dodal, že tam nie je uvedená odmena. Ak bola vyplatená, potom bez akéhokoľvek schválenia 
v MsZ. K bodu B/ nepodal pozmeňujúci návrh, dodal, že sa tým nič nezmení. Platy budú rovnaké. Celá 
zložka mzdy v rozpočte je neidentifikovateľná. 50% odmien, myslí si, že nevie vyčísliť nikto. Požiadal 
primátora mesta, aby pracovné materiály predkladal primátor sám.  
Ing. Jurisová odpovedala, že výška odmien vedúcich zamestnancov je vyčíslená v materiáloch, ktoré 
obdržal Ing. Rea. 
Ing. Rea dodal, že plán v rozpočte na mzdy na r. 2011 bol 190.000,-€, ten je aj vyčerpaný. Úradník si vždy 
v rozpočte urobí svoju kolónku. „ Celé desaťročia schvaľujeme plat a neviem čo tam schvaľujeme.“  
Podľa zákona, podľa počtu obyvateľov  navrhuje koeficient 1,14. 
Ing. Duvač upozornil, že mesto Nemšová má 6.300 obyvateľov. 
Ing. Rea na základe pripomienky Ing. Duvača, pozmenil návrh koeficientu na 1,2.  
P. Chmelina reagoval na pripomienku Ing. Moravčíka, že práca poslanca MsZ nie je len práca na MsZ, ale 
práca poslanca je aj to, že je potrebné niečo vybaviť za mesto napr. v Bratislave alebo v Trenčíne. Dodal, 
že: „ Nech sa niekto pozrie do zrkadla, čo urobil pre mesto na viac, okrem toho, že niekto robil do mínusu. 
Niekto robil veci, aby sme dostali mínusy, ja robím, aby sme dostali len plusy. Nielen tu, ale aj 
v Bratislave.“ Uviedol, že peniaze, ktoré za prácu poslanca dostal, dal na MŠ. Nebudú mu chýbať, ak to 
bude zrušené. Ide o princíp.  
E. Vavrušová reagovala k bodu C/. Na rokovania MsZ chodí na bicykli z m. č. Kľúčové, chodia k nej 
každý deň občania tejto m. č. Taktiež pri pozemkových úpravách chodila s občanmi do Trenčína, veľa 
telefonovala. Má s tým výdavky. V prípade, že to prospeje mestu, 50 % odmien sa vzdáva. Dodala, že 
skladala sľub poslanca, že bude občanom mesta nápomocná. Ide im v ústrety. Pred tromi rokmi celý 
poslanecký plat za jeden rok dala do požiarnej zbrojnice v m. č. Kľúčové. Je to dobrý prínos, občania sa 
majú kde stretávať. Aj takouto formou prispela mestu Nemšová, 50 % si nechá na takéto výdavky, 50% 
odmeny sa vzdá. 
Ing. Savková reagovala k novele obchodného zákonníka, že mesto prestalo robiť bez peňazí. Výsledkom 
konsolidácie našich financií je, že stav na účtoch k 31.12.2012 je  77.608,92€. K dnešnému dňu sú 
uhradené všetky faktúry vrátane faktúry od Cesty Nitra. K dnešnému dňu máme na účte v SlSp:  68.747,-
€, vo VÚB: 20.688,-€ a plus máme dotačné peniaze pre CSS vo výške 64.814,82€. Tieto sú 
nakumulované, vedenie zváži, či ich dáme termínovať, alebo sa začne s realizáciou kapitálových výdajov, 
ktoré sú schválené v rozpočte mesta.   
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Ing. Rea reagoval, že 50 tisíc € treba mesačne na mzdy, 20 tisíc € na odvody. Dodal, že sme preberali 
zvláštnu situáciu v rozpočte a zachránili sme to predĺžením lehoty splatnosti  faktúr. 
Ing. Savková odpovedala, že dnes nie je žiadna faktúra v predĺženej lehote splatnosti. Neznamená to, že 
keď máme túto hotovosť, že máme viac príjmov. Dodala, že prijatím uvedenej novely, sme schopní 
dodržať lehotu splatnosti.  
Ing. Rea sa spýtal Ing. Bednárikovej: „ Keďže mesto Nemšová je 99,9% majiteľom RVSVV, koľko bolo 
zaplatených splátok, ktoré boli minulý rok schválené?“ 
Ing. Bednáriková odpovedala, že nebolo nič zaplatené. 
Ing. Rea dodal, že mesto má dlžoby. 
Ing. Savková reagovala, že úverová zaťaženosť mesta Nemšová k 31.12.2012 bola 44 %. Zatiaľ zo strany 
riadiaceho orgánu nevieme výsledok ohľadom BRO. Korekcia vo výške vyše 200 tisíc € nebola zatiaľ 
schválená.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 10  tejto  zápisnice. 
Primátor mesta dal hlasovať o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch postupne, od posledného 
predloženého návrhu až po schválenie. 
 
MsZ Nemšová  2 hlasmi neschválilo pozmeňujúci návrh Ing. Reu: v bode A/ upraviť koeficient  na 1,2. 
Proti návrhu hlasovali MUDr. Daňo, P. Chmelina, E. Vavrušová a Ing. Gabriš. F. Begáň, Ing. 
Bednáriková, Ing. Duvač, J. Gabriš a Mgr. Gajdošová sa hlasovania zdržali.  
 
MsZ Nemšová 2 hlasmi neschválilo pozmeňujúci návrh Ing. Duvača: v bode A/ znížiť plat primátora 
a plat zástupcu primátora o 5%, v bode B/ znížiť osobné výdavky v programe 2 – Interné služby 
a administratíva na rok 2013 o 5 % oproti r. 2012 a  v bode C/ znížiť  o 50% odmeny pre poslancov MsZ. 
Ing. Moravčík bol proti návrhu. Hlasovania sa zdržali MUDr. Daňo, F. Begáň, Ing. Bednáriková, J. 
Gabriš, Mgr. Gajdošová, E. Vavrušová a Ing. Gabriš. Ing. Rea nehlasoval. 
 
MsZ Nemšová 6 hlasmi schválili pozmeňujúci návrh MUDr. Daňu: v bode A/ upraviť koeficient na 1,47, 
v bode B/ znížiť odmeny vedúcim pracovníkom pre r. 2013 o 50% oproti r. 2012. V bode C/ znížiť 
odmeny poslancom MsZ pre r. 2013 o 50% oproti r. 2012. Ing. Moravčík hlasoval proti návrhu. P. 
Chmelina, Ing. Duvač a Ing. Gabriš sa hlasovania zdržali. Ing. Rea nehlasoval. 
 
9.  Diskusia 
 
E. Vavrušová sa spýtala: „ Čo sa deje v kaštieli v m. č. Kľúčové, niečo sa vymeriavalo?“ 
Ing. Bagin odpovedal, že po výzve, aby sa majiteľ kaštieľa skontaktoval s právnou kanceláriou JUDr. 
Biskackého, majiteľ do kaštieľa poslal projektantov, aby posúdili stav vnútorných priestorov kaštieľa. Po 
predložení znaleckého posudku budovy chcú majiteľovi kaštieľa navrhnúť opravu fasády budovy. 
Informovali sa na mestskom úrade, či máme  nárok na farebnosť budovy. Či je kaštieľ kultúrna pamiatka. 
Na komisiu výstavby následne predložia návrh na farebnosť budovy, tvarové vyhotovenia kaštieľa s tým, 
že majiteľ chce tento rok urobiť fasádu. Mesto chce dať do podmienok, aby bol v tomto čase sprístupnený 
poloblúk kaštieľa.  
E. Vavrušová sa ďalej informovala, či do prác zahrnú aj okná, alebo ich nechajú v pôvodnom stave. 
Ing. Bagin reagoval, že okná musia dať automaticky do poriadku. 
Ing. Moravčík reagoval: „ Vzhľadom na výsledok hlasovania môjho návrhu, ktorý neprešiel, sa vzdávam 
predsedníctva komisie a taktiež členstva vo finančnej  komisii.“ Uviedol, že sa mu zdá, že vo finančnej 
komisii riešia banálne veci. „Bol tu návrh na zníženie výdavkov viac ako 21.000,-€, ochota tu nie je. Preto 
sa vzdávam a doručím vzdanie sa aj písomne.“ 
Ing. Bagin reagoval: „ Finančná komisia rieši veci interné pre mesto. Preto sú poslanci v komisiách, aby 
predkladali návrhy a majú právo si zvolať komisie  každý týždeň. Nemáme sa ako dostať k požiadavkám 
občanov, len prostredníctvom ich zástupcov -   poslancov.“   
Ing. Jurisová reagovala: „ Finančná komisia zasadá 10 – 12 krát v roku, nemám pocit, že sa na komisii 
prerokovávajú banality. Záverečný účet,  rozpočtové opatrenia nie sú banalita. Rozpočet sa prerokováva 
najviac na finančnej komisii. Toto nie je  banalita. Schvaľujú sa tam aj veci, ktoré sa možno javia ako 
bezvýznamné, ale musia sa schváliť, legislatíva je taká, že sa to musí schváliť.“ Odporučila poslancom, 
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aby zvážili, vzhľadom k tomu, že sa už druhý poslanec vzdal predsedníctva a členstva v komisii, či by sa 
komisia nemala zrušiť. „ Keďže je pocit poslancov, že komisia rieši banálne veci, komisia asi ani nie je 
potrebná. Poslanci si na rokovaní pozrú dané veci detailnejšie, dôslednejšie.“ 
Ing. Bagin dodal, že po zvážení zo strany poslancov MsZ, bude návrh pripravený do budúceho rokovania 
MsZ. 
MUDr. Daňo reagoval : „ Robia sa veci pod vplyvom emócií. Kedysi finančná komisia pod vedením A. 
Vašíčkovej pracovala excelentne. Bolo tam vykonanej veľa práce. Vedeli detailne o všetkých finančných 
pohyboch v rámci mesta, taktiež o inventarizácii. Myslím si, že by to mohlo ísť aspoň 50% tak, ako to išlo 
vtedy. Komisii sa treba venovať a treba ju istým spôsobom aj viesť. Nie rezignovať pri prvom 
neúspechu.“ Dodal, že aj jemu sa stalo, že ho v komisii sociálno – zdravotnej prehlasovali v návrhu, ktorý 
si myslel, že je správny. Musel sa podvoliť a akceptoval to. Tak isto, ako často nesúhlasí s tým, čo sa 
prijme na rokovaní MsZ, ale musí to ako poslanec akceptovať. To je princíp demokracie, že dokáže prijať 
názor toho druhého, aj keď s ním nesúhlasí a akceptuje ho. 
Ing. Rea reagoval citovaním znenia zákona, čo je obecný úrad. Uviedol, že v celom kódexe samosprávy je 
o prednostovi jedna veta. „Nehovorte, že komisiu nie je treba.“ Spýtal sa: „ Či bola dva krát ročne 
vyplatená odmena primátorovi mesta tak, ako je to uvedené v pracovnom materiály?“ Dodal, že to chce 
vedieť, ale odpoveď teraz nepožaduje. Ďalej sa spýtal: Keďže kultúrna komisia odporučila požiadavkám 
školských zariadení so sídlom na území mesta Nemšová o vyplatenie dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka škol. zariadenia vyhovieť, kedy tieto finančné prostriedky budú vyplatené? Vyplýva to zo zákona. 
Keď sa robilo mestské múzeum v Nemšovej, vyzbierali sa veci od ľudí, ktoré oni nepotrebovali, ale hodili  
sa do tohto múzea.“ Ukázal fotografie vecí, ktoré darovali občania mesta pre mestské múzeum. Tieto sú  
umiestnené na zbernom dvore. „Toto ste s tým dokázali urobiť. Ľudia to dobrovoľne darovali. Toto je 
výsledok zberu artefaktov, ktoré mali byť umiestnené v mestskom múzeu a teraz sú medzi neporiadkom 
na zbernom dvore. Ako sa s tým naloží, od koho je to darované, je to zaevidované?“ Požiadal o odpoveď 
a dodal, že: Toto je manažment mesta. Nie zrušiť komisiu.“ 
Ing. Bagin k otázke mestského múzea uviedol, že bola vyhlásená zbierka vecí do mestského múzea. 
Občania veci darovali na základe darovacích zmlúv. Veci boli aj také, ktoré objavili pri kúpe alebo predaji 
rodinných domov, niektoré boli  rovnaké. Bol urobený výber, najlepšie veci sa dali zreštaurovať a použili 
sa v našom múzeu. Niektoré boli ponúknuté do okolitých múzeí. Ostatné sme uložili na zberný dvor. 
Dodal, že odpoveď bude daná písomne.  
Ing. Jurisová  poznamenala: „ Môj hlas je v MsZ hlas poradný. Využila som túto možnosť a poradila. 
Nechcem povedať, že zrušme komisiu, lebo nie je k ničomu. Zúčastnila som sa všetkých zasadnutí 
finančnej komisie, okrem poslednej z dôvodu, že som bola chorá. Materiál komisia dostáva vždy, takže 
povinnosť, ktorú citoval p. poslanec zo zákona, si mestský úrad plní a predkladá materiály do finančnej 
komisie. Konštatovala som tak preto, že už druhý poslanec uviedol, že sa mu komisia javí, že sa tam 
prerokovávajú zbytočné veci.“ 
Ing. Moravčík reagoval: „ Nechcem dehonestovať prácu komisie. Na komisii sa riešia aj závažné veci ako 
je rozpočet. Ospravedlňujem sa za výrok, že komisia rieši banálne veci. O svojom predloženom návrhu 
som uvažoval dávnejšie, návrh bol principiálny. Odporúčam, aby finančná komisia zostala, nestojí 
komisia na mne. V komisii sú členovia, ktorí sa môžu potenciálne stať predsedom.“ 
Ing. Bednáriková poznamenala: „ V pondelok som sa zúčastnila školenia v mestskom múzeu, ktoré 
poriadala MAS Vršatec a bola som  spolu so školiacimi nemilo  prekvapená s úrovňou a čistotou múzea. 
Bol tam neporiadok, špinavá dlážka, neporiadok v kuchyni. Kto to má na starosti? Alebo sa takéto 
zariadenia vôbec neudržiavajú?“ 
Ing. Bagin reagoval, že je tam zavedený režim. 
MUDr. Daňo uviedol, že ten, kto bol v múzeu naposledy. 
Ing. Jurisová povedala, že múzeum upratuje mestská upratovačka, ktorá je PN. Pred každým podujatím 
v múzeu, upratovačka poupratuje. 
Ing. Bednáriková dodala, že sa jej to javilo ako stará špina. 
P. Chmelina dodal: „V múzeu malo byť upratané. Je to reprezentácia. Sme členmi MAS Vršatec. Bol som 
v uplynulý deň na výbore MAS Vršatec, bolo tam upratané, čisté. Nerozumiem tomu, že sa kupovalo nové 
zariadenie a v múzeu sú navozené staré stoly, stoličky. Predsednícky stôl bol urobený zo starého stola. 
Udržiavajme múzeum v skutočnom stave.“ 
Ing. Bagin reagoval, že v tejto veci urobíme nápravu. To, čo MAS Vršatec požadovala, to bolo urobené. 
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10. Záver 
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval 
všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 
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