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Z á p i s n i c a 
z neplánovaného 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 27. augusta 2018 

o 07.00 hodine v zasadačke Mestského úradu, Ul. Janka Palu 2/3, Nemšová,  na  poschodí. 
 

 1.  Otvorenie 
     Neplánované rokovanie  MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. František Bagin. Na úvod privítal 
prítomných poslancov, prednostku úradu a pracovníkov mesta. 
Primátor mesta konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 10 poslancov, t. j. 77 %,  
čím je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnení poslanci: Mgr. Petra Šupáková, Anton 
Krchňávek a Stanislav Husár. Za overovateľov zápisnice boli určení a schválení poslanci Ján Gabriš 
a Pavol Vavruš. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková, za skrutátorku určil primátor mesta 
Mgr. Beátu Belkovú. 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 webovej stránke mesta a taktiež vyhlásením v mestskom rozhlase. 
Primátor mesta predložil návrh programu rokovania a v zmysle Rokovacieho poriadku sa spýtal na 
pripomienky alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania.  
Keďže žiadne pripomienky neboli predložené primátor mesta dal hlasovať o programe rokovania MsZ.  
Poslanci MsZ Nemšová 10 hlasmi schválili program dnešného rokovania. 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 10 hlasmi Ing. Zita Bednáriková 
Alžbeta Gurínová.  
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
 
2. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 – RO č. 4 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku  
 
Ing.Savková predložila návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018 – RO č. 4, kde sa príjmová časť rozpočtu 
nemení. Jej celková výška je 6.158.264,00 €. Vo výdavkovej časti dochádza k nasledovným zmenám: 
rozpočet sa zvyšuje v položke Opravy MK, priestranstiev... o 8.200,-€. Ide o finančné prostriedky na bežnú 
údržbu a opravy MK. Významnou zmenou je zaradenie opravy MK ul. Dvorecká vo výške 17.000,- € do 
rozpočtu mesta na rok 2018. Po vyčíslení predbežnej ceny zákazky na akciu Rekonštrukcia MK Kľúčové 
došlo k zníženiu predpokladanej ceny zákazky cca o 12.000,-€. Zároveň sa v roku 2018 nebude realizovať 
obnova webovej stránky mesta. Ušetrené finančné prostriedky doporučuje mesto vyčleniť na opravu MK 
ul. Dvorecká, ktorú dlhodobo požadujú opraviť obyvatelia tejto časti, ako aj mestský výbor Ľuborča. 
v nadväznosti na vyššie uvedené dochádza v návrhu RO č. 4 k zníženiu položky Rekonštrukcia MK 
Kľúčové o 10.000,-€ ako aj k zrušeniu položky Webová stránka mesta Nemšová. V návrhu RO č. 4 sa 
zvyšuje položka Chodník ul. Ľuborčianska. Pôvodný rozpočet vo výške 20.000,-€ sa zvyšuje o 15.000,-€. 
Spolu bude táto čiastka rozpočtovaná vo výške 35.000,-€. Za túto sumu by sa zrealizovala 1. etapa 
výstavby chodníka – SO 1. O túto čiastku sa znížia plánované výdavky na rekonštrukciu chodníkov 
a verejných priestranstiev. Po tejto úprave by bol rozpočet mesta Nemšová na rok 2018 v časti príjmovej vo 
výške 6.158.264,00 € a v časti výdajovej vo výške 6.158.264,00 €. Prítomní poslanci o danej problematike 
diskutovali. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 434.  
 
3. Záver   
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval 
všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 
 
V prípade zverejnenia zápisnice na webovej stránke mesta prílohy k tejto zápisnici tvoria materiály: 

- materiály pod názvom Pracovné materiály na rokovanie MsZ dňa 27.08.2018 
-    hlasovanie poslancov MsZ Nemšová konaného dňa 27.08.2018  
-    uznesenia z neplánovaného 39. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 27.08.2018. 

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


