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Z á p i s n i c a 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 14. decembra 2016 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 12 poslancov, čím je mestské 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnený poslanec: František Begáň. Za overovateľov zápisnice boli 
určení a schválení poslanci Ján Kiačik 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.  
MUDr. Daňo navrhol, aby bod 13. Voľba hlavného kontrolóra bol zaradený ako bod 3 z dôvodu, že neskôr 
kandidáti a niektorí poslanci na rokovaní nebudú. 
Ing. Gabriš navrhol po dohode s p. Pavlikovským stiahnuť z rokovania bod 11.3. s tým, že žiadosť 
prerokujú v Mestskom výbore Trenčianska Závada a následne bude predložená na prerokovanie v najbližšom 
MsZ Nemšová. 
Primátor mesta dal hlasovať o predloženom návrhu poslanca MUDr. Daňu.  
Poslanci MsZ Nemšová 11 hlasmi schválili predložený návrh poslanca MUDr. Daňu.  
Primátor mesta dal hlasovať o predloženom návrhu poslanca Ing. Gabriša.  
Poslanci MsZ Nemšová 12 hlasmi schválili predložený návrh poslanca Ing. Gabriša. 
 
Primátor mesta dal hlasovať o programe rokovania MsZ.  Poslanci MsZ Nemšová 12 hlasmi schválili 
program dnešného rokovania. 
 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 10 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. 1 Kontrola plnenia uznesení   
    2 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2017 
       Predkladá: Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka mesta Nemšová  
 
Ing. Papierniková, hlavná kontrolórka, predložila kontrolu plnenia uznesení z 20. zasadnutia MsZ Nemšová 
zo dňa 9.11.2016 č. 209, č. 210, č. 216, č. 217, č. 218, č. 219, č. 220, č. 221, uznesenia z 18. zasadnutia MsZ 
Nemšová zo dňa 28.09.2016 č. 200, uznesenia z 10. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 09.12.2015 č. 132,  
uznesenia z 8. zasadnutia MsZ v Nemšovej zo dňa 16.09.2015 č. 89, 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, č. 446, 
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, č. 352, kontrolu plnenia 
uznesení z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 18.09.2013 č. 299, kontrolu uznesenia č. 181 zo 16. 
zasadnutia MsZ konaného dňa 22.06.2012 a  kontrolu uznesenia č. 24 zo zasadnutia MsZ dňa 27.04.2011. 
Konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne. Ing. Jurisová požiadala prítomných poslancov 
o prehodnotenie prijatého uznesenia č. 126 zo dňa 9.12.2015, kde bolo podmienené vyplatenie členského 
príspevku pre MAS Vršatec za rok 2016 len v tom prípade, že si táto spoločnosť uskutoční audit. uviedla, že 
je koniec roka a chceme vedieť, či máme záväzky plniť. Ak sa v tejto veci bude rokovať, v návrhu je 
pripravené zrušenie uznesenia. Mgr. Šupáková uviedla, že audit nebol schválený členskou základňou 
a výška členského príspevku na rok 2016 sa znížila na 0,50 €. Ing. Bednáriková reagovala, že zrušenie tohto 
uznesenia nepodporí, vzhľadom k tomu, že nikdy nevidela žiadnu zápisnicu, uznesenie  z MAS Vršatec. 
Taktiež nefunguje webová stránka spoločnosti. Peniaze sa pošlú akože MAS Vršatec, potom sa pretočia  v  
OZ Bližšie k vidieku. Ing. Jurisová doplnila, že na pracovnej porade poslancov bolo diskutované 
o uhrádzaní členských príspevkoch na rok 2016. Oslovila MAS Vršatec, ktorá zaslala stanovisko, kde 
uvádzajú, že na poslednom valnom zhromaždení bola schválená možnosť úhrady poplatku za rok 2016 do 
28.2.2017. Z 21 členov obcí a miest poplatok uhradilo 10 obcí: Pruské, Hrabovka, Kameničany, Mikušovce, 
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Horná Súča, Dúlov, Červený Kameň, Bohunice, Zamarovce, Dolná Súča ku dnešnému dňu s tým, že valné 
zhromaždenie prijalo uznesenie, aby sa poplatok vo výške 0,50 € za občana uhradil do 28.2.2017 na podnet 
niektorých starostov, ktorí sú členovia MAS Vršatec. Ing. Bagin uviedol, že s týmto súhlasí. V apríli r. 2017 
bude rozhodnutie o existencii MAS – ky. MAS Vršatec chce podporiť, poskytla mestu veľa. P. Chmelina, 
občan mesta, bývalý poslanec MsZ Nemšová citoval uznesenie z valného zhromaždenia MAS- ky 
z novembra 2016, na ktorom sa zúčastnil pán primátor. V uznesení je uvedené schválenie Dodatku č. 1 
k stratégii MAS Vršatec. Všetky MAS-ky dostali výzvu predložiť zmenu stratégie. Ako prvé boli podané 
výzvy. Boli zmenené financie pre MAS –ky. Boli znížené finančné prostriedky z 2,8 miliónov na  1,8 
milióna eur. Z tohto dôvodu sa musela vypracovať stratégia. Táto stratégia bola schválená. V apríli 2017 
bude valná hromada. Nebolo schválené členské, bolo posunuté na neskorší termín. Na tomto zasadnutí bola 
prijatá výška členského na rok 2016:  0,50 € na občana - samospráva,  10,-€ na rok - neziskové združenia, 
50,- € za rok -podnikateľské subjekty a 3,-€ na rok pre fyzické osoby. Títo všetci môžu byť členovia MAS-
ky. Všetky MAS-ky na Slovensku podali upravené stratégie. V súčasnosti sa vyhodnocujú. Ukončené by 
malo byť do konca januára 2017. Zmluvy by sa mali podpisovať vo februári. Predlžuje sa proces z dôvodu 
nesprávneho nastavenia parametrov. K fungovaniu MAS Vršatec uviedol, že funguje v stiahnutom režime. 
Musí fungovať, nemôžeme ju zrušiť z dôvodu, že má majetky o ktoré sa treba starať. Robia sa tu určité 
činnosti. Jedna zamestnankyňa je na pracovnú zmluvu, druhá osoba na dohodu. Čakajú na vyjadrenie. 
V MAS-ke nie sú nejaké pohyby. Splatnosť členského do konca februára je preto, lebo členské je 
prerokované na obecných a mestských zastupiteľstvách. O túto možnosť požiadali starostovia obcí. Faktúry 
na zaplatenie členského boli zaslané. MUDr. Daňo uviedol, že za rok trocha opadli emócie aj pohľad na 
MAS –ku sa zmenil, vykryštalizoval. Dodal, že si myslí a je hlboko presvedčený, že väčšina tých, ktorí 
zahlasovali za potrebu auditu, nespochybňuje potrebu a opodstatnenosť MAS- ky. Dôvod, prečo sa 
dožadovali vykonania auditu bol, že chýbala informovanosť o činnosti MAS-ky. Náš zástupca MAS-ky 
nepovedal prakticky nič o chode MAS-ky. Naviac pán primátor je aj člen dozornej rady. Nikdy neoboznámil 
poslancov MsZ s výsledkami dozornej rady. Bol to apel na to, aby niekto poslancom povedal, ako MAS-ka 
funguje. Na základe akých princípoch sa rozdeľujú prostriedky atď. Dodal, že sa nebráni za zahlasovanie za 
zaplatenie členského príspevku, ale požaduje, aby sa v dozornej rade vymenil člen za mesto Nemšová.  
Keďže sme najväčším prispievateľom,  požaduje, aby mestské zastupiteľstvo dostávalo aspoň nejaké 
informácie o činnosti, chode a kontrolnej činnosti. Ing. Bagin reagoval, že v marci r. 2015 podal písomne 
výpoveď na vedenie MAS-ky s tým, že súhlasí, že toto môže vykonávať ktokoľvek. Dodal, že  slečna  
poslankyňa ho prehovorila , aby chvíľu zostal s tým, že sa to upokojí. Následne bola dohoda. Nevedomky sa 
zúčastnil zasadania dozornej rady a podpísal papiere. Uviedol, že do apríla r. 2017 bude vystupovať v MAS 
Vršatec ako člen za mesto Nemšová.  Mgr.  Šupáková uviedla, že členom MAS- ky je mesto Nemšová, kde 
pán primátor je štatutárny zástupca. Otázka je, či z dozornej rady chce vystúpiť mesto alebo sa nahradí člen, 
ktorý mesto zastupuje. MAS- ka nemá problém s ani jednou alternatívou. Ing. Bagin dodal, že v tom čase, 
keď mal zdravotné problémy, chcel odstúpiť. Po zlepšení zdravotného stavu chcel zotrvať. Ing. Jurisová 
uviedla, že pán primátor síce rezignáciu zaslal, ale podľa stanov MAS Vršatec rezignácia člena dozornej rady 
sa predkladá na valnom zhromaždení, ktoré ju potvrdí. Následne valné zhromaždenie tajným hlasovaním volí 
ďalšieho člena dozornej rady. T. z., že rezignáciou člena dozornej rady nezaniká členstvo. Informovala sa u 
Mgr. Šupákovej na správne znenie. Mgr. Šupáková potvrdila znenie. MAS-ka nechce niekoho, kto tam 
nechce byť. Ing. Jurisová dodala, že to musí byť potvrdené, prerokované na valnom zhromaždení. Písomná 
rezignácia nestačí. MUDr. Daňo sa informoval, že kedy primátor mesta poslal rezignáciu. Ing. Bagin 
odpovedal, že v marci r. 2015. MUDr. Daňo sa informoval, či sa od marca r. 2015 valné zhromaždenie 
MAS-ky týmto nezaoberalo? Ing. Bagin reagoval, že boli o tomto oboznámení, následne slečna poslankyňa 
povedala, aby počkal, veci sa utrasú. Aby sa nemenili štruktúry, prosila, aby zostal. Na toto povedal, že 
dobre. Momentálne končí k aprílu r. 2017.   Ak poslanci MsZ Nemšová chcú urobiť zámenu, nemá s týmto 
problém a súhlasí so zmenou. J. Gabriš sa informoval, či pri výmene za mesto Nemšová musí člena dozorná 
rada voliť, alebo môže hoci koho doplniť. Mgr. Šupáková reagovala, že iba za verejný sektor. Iba obec 
alebo mesto. Poslanci ms. zastupiteľstva si člena nominujú za mesto Nemšová.  J. Gabriš sa informoval na 
počet členov v dozornej rade. Mgr.  Šupáková uviedla, že členovia sú traja a ozrejmila doplnenie člena. 
MUDr. Daňo dodal, že toto môže byť prerokované na zasadnutí mestského zastupiteľstva v mesiaci február 
a určia si kto bude členom v dozornej rade. Ing. Bednáriková uviedla, že taktiež do 28.2.2017 je čas uhradiť 
členský poplatok.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej kontrolu plnenia uznesení zobralo na vedomie uznesením č. 222. 
 
K bodu 2. 2 Ing. Papierniková predložila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 
Nemšová na 1. polrok 2017. Plánovaná je kontrola hospodárenia a dodržiavania finančných limitov 
v školskej jedálni ZŠ Janka Palu za rok 2016, kontrola vyberania príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
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v školských zariadeniach v zmysle VZN č. 3/2016, kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Nemšová 
v zmysle VZN č. 1/2005 a Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2005, kontrola plnenia rozpočtu mesta Nemšová – 
vybrané oblasti, vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu mesta Nemšová za rok 2016.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej prerokovaný bod schválilo uznesením č. 223. 
 
3. Voľba hlavného kontrolóra mesta Nemšová 
     Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová uviedla, že v úvode je potrebné schváliť volebnú komisiu. Volebná komisia je orgán, ktorý 
rozdáva hlasovacie lístky, následne ich bude zrátavať. Predseda volebnej komisie oznámi meno hlavného 
kontrolóra na nasledujúce 6 – ročné volebné obdobie. Navrhla komisiu v rovnakom zložení ako bola 
schválená na posúdenie žiadostí prihlášok do výberu hlavného kontrolóra. Komisia je v zložení: Ján Gabriš, 
zástupca primátora, MUDr. Peter Daňo, poslanec MsZ Nemšová a Stanislav Husár, poslanec MsZ Nemšová. 
Primátor mesta dal hlasovať o zložení volebnej komisie.  
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi schválili zloženie volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra mesta 
Nemšová.  
Ing. Jurisová požiadala volebnú komisiu, aby sa ujala voľby hlavného kontrolóra. J. Gabriš uviedol, že do 
výberového konania sa prihlásili dvaja záujemci: Ing. Nadežda Papierniková a Ing. Anton Šumichrast. 
Vyhlásené kritériá splnili obaja kandidáti. Taktiež predložili potrebné dokumenty čím splnili podmienky, aby 
boli zaradení do súťaže. Každí z kandidátov dostane 5 minút na svoju prezentáciu. Obdržali pozvánku, aby 
sa zúčastnili na dnešnom rokovaní MsZ Nemšová, pretože dnes sa bude voliť hlavný kontrolór mesta 
Nemšová. Podľa abecedného poradia požiadal Ing. N. Papiernikovú, aby sa prezentovala. Ing. Šumichrast 
opustil rokovaciu miestnosť. Ing. Papierniková uviedla, že s viacerými poslancami sa tu stretáva dlhý čas. 
V tejto funkcii pôsobí 12 rokov. Uviedla, že prácu, ktorú vykonáva, všetci dobre poznajú. Dodala, že nemá 
potrebu prezentovať svoje schopnosti, zámery a ciele do budúcnosti. Je na poslancoch ako sa rozhodnú. Či 
vnímajú ako pôsobí v tejto funkcii pozitívne, alebo si myslia, že je čas na zmenu. Ako druhý v poradí sa 
prezentoval Ing. A. Šumichrast. Ing. A. Šumichrast uviedol, že v minulosti pracoval na referáte kontroly 
Okresného úradu Trenčín ako pracovník referátu a neskôr ako vedúci referátu kontroly. Tu získal osvedčenie 
o osobitnej odbornej spôsobilosti na úseku kontroly. V štátnej správe ďalej pracoval na Krajskom stavebnom 
úrade v Trenčíne. Ako vedúci pracovník sa stretal s kontrolnou činnosťou sám, alebo z ministerstiev. Vo 
väčšine sa stretol so serióznou kontrolou. V prípade vyjadrenia podpory má osvojené takéto spôsoby práce. 
V rámci samosprávy pracoval na Mestskom úrade v Novej Dubnici ako prednosta úradu  a 4 roky ako 
zástupca primátora v meste Nemšová. Za najdôležitejšie v činnosti kontrolóra považuje objektivitu.  
Objektivita je dôležitá práve na pozícii hlavného kontrolóra. Ing. Jurisová uviedla, že spôsob voľby 
hlavného kontrolóra bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov.  Bolo prikročené k samotnej voľbe 
hlavného kontrolóra. J. Gabriš rozdal prítomným poslancom hlasovacie lístky, ktoré môžu upraviť 
v pripravenej miestnosti. Po hlasovaní boli členmi volebnej komisie hlasovacie lístky zrátané a J. Gabriš 
oznámil výsledok volieb. Konštatoval, že bolo vydaných 12 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 12 
platných hlasovacích lístkov. Z prítomných 12 poslancov za Ing. N. Papiernikovú hlasovalo 7 poslancov, za 
Ing. A. Šumichrasta 5 poslancov. Tým, že Ing. Papierniková získala nadpolovičnú väčšinu hlasov, uspela 
ako víťaz vo voľbe hlavného kontrolóra. Ing. Šumichrast po oznámení výsledkov voľby zablahoželal Ing. 
Papiernikovej k obhájeniu svojej pozície a poprial jej veľa úspechov. K blahoželaniu sa pripojili aj ostatní 
prítomní. Ing. Šumichrast z rokovania odišiel.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu schválilo uznesenie č. 239. 
 
4. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 - RO č. 6 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
 
Ing. Savková na rokovaní predložila návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 – RO č. 6. 
Pracovný materiál bol podrobne prerokovaný na finančnej komisii a taktiež na pracovnej porade poslancov 
a bolo odporučené tento materiál predložiť na dnešné rokovanie. Celkovo sa príjmy aj výdaje spolu navyšujú 
o sumu 41.300,-€. Mgr. Šupáková uviedla, že na poslednom mestskom zastupiteľstve bola diskusia ku kúpe 
sonografu a bola alternatíva, že nebude celý hradený z mestských zdrojov. Taktiež ani finančná komisia 
neodporučila zakúpenie tohto prístroja z viacerých dôvodov v plnej výške. Informovala sa, či sa o tomto 
rokovalo napr. s MUDr. Daňom. Ing. Gabriš dodal, že finančná komisia schválila návrh na zmenu rozpočtu 
okrem bodu – nákup sonografu, kde hlasovali. Neprešla ani jedna alternatíva. Chýbala účasť zástupcov 
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lekárov na vysvetlenie. Komisia nevedela zaujať stanovisko, preto tento bod ani neodporučili zaradiť na 
zmenu rozpočtu. Následne bola pracovná porada poslancov, kde MUDr. Daňo podal vysvetlenia. Záleží na 
poslancoch, ako sa k tomu postavia. A. Krchňávek uviedol, že na pracovnej porade poslancov sa o tejto 
téme rokovalo cca 30 minút, kde si vypočuli názor fundovaného človeka - MUDr. Daňu. Mgr. Šupáková 
uviedla, že je rada, že tento bol prerokovali na pracovnej porade, avšak zápisnica sa vypracováva z riadnych 
zastupiteľstiev a nie z pracovných porád. Informovala sa, z akého dôvodu má nákup mesto pokryť v plnej 
výške keď sa jedná o príspevok, ktorý sa poskytuje súkromnej osobe – podnikateľovi. P. Vavruš 
poznamenal, že nie súkromnej osobe, ale viacerým osobám.  Ing. Bagin dodal, že sonograf bol pre potreby 
našich občanov kedysi dávno kúpený. Tento sonograf je v súčasnosti nefunkčný. Mesto chce občanom 
umožniť sonografické vyšetrenia v mieste bydliska. Nemusia úkony platiť. Nemusia na vyšetrenia cestovať.  
Požiadali sme obec Horné Srnie, aby na kúpu sonografu prispeli. Iní lekári za úkony na prístroji účtujú 
poplatky.  Mesto sonograf malo a chceme kúpiť nový  pre potreby občanov. Financie na to máme. Zdravotné 
stredisko je síce malé, ale časom sa môže rozrásť. Mgr. Šupáková uviedla, že toto vôbec nespochybňuje, ale 
chce uistiť, že toto nie je smerované proti MUDr. Daňovi. MUDr. Daňo dodal, že si myslí, že je to od 
začiatku smerované proti nemu. Tento pocit majú viacerí. Mgr. Šupáková uviedla, že je to veľmi 
neštandardné, že by malo mesto zakúpiť niečo, čo nie je v kompetencii mesta. Poslanci rozhodujú 
o rozpočte, ktorí si platia daňoví poplatníci a kompetencia mesta je v prvom rade starať sa o infraštruktúru, 
zber odpadu, verejné osvetlenie a podobne. Toto je nad rámec, preto je to aj uvedené v kapitálových 
výdavkoch. Dodala, že sa jej nezdá, že by mesto bolo v takom stave, aby sme si mohli dovoliť zakúpiť takýto 
prístroj. Uviedla, že si myslí, a vyplynulo to aj z finančnej komisie, že reálne tento sonograf pomôže dvom 
lekárom. MUDr. Dráb má svoj sonograf a taktiež gynekológ má svoj sonograf.  Toto bola jedna z diskusií, 
ktorú viedli na finančnej komisii. Uviedla, že sú lekári, ktorí poplatky vyberajú. MUDr. Daňo poplatky 
nevyberá. Všetci lekári majú s poisťovňami zazmluvnené úkony, ktoré im poisťovňa prepláca. Či mesto 
sonograf kúpi, alebo nie, stále by mali byť tieto úkony bez poplatku. O akom šetrení sa tu hovorí. 
Informovala sa, prečo lekári doteraz, keďže majú pacientov aj mimo Nemšovej nevrátili poplatky za 
používanie sonografu pre pacientov mimo Nemšovej. Informovala sa u vedúcej finančného oddelenia. Mesto 
nikdy nedostalo takúto vratku späť. Ako k tomu prídu iní lekári, ktorí sonografy zakúpili. My kúpime 
sonograf, ktorý bude určený iba pacientom špeciálne vybratým doktorom. Môžeme byť za to napadnutí. 
O takúto kúpu môžu požiadať aj iní lekári. Poznamenala, že lekári, ktorí využívali sonograf, ktorý zakúpilo 
mesto, vyberali od občanov poplatky. Ing. Bagin uviedol, že nechceme uprednostňovať žiadneho lekára. 
MUDr. Daňo uviedol, že využiteľnosť sonografu bude podľa nastavenia modulu. O vyberaní poplatkov 
lekármi sme už od začiatku vedeli. Od začiatku na toto upozorňoval lekárov. MUDr. Daňo dal verejný 
prísľub, že poplatky za sonograf pre Nemšovanov vyberať nebude. Pokiaľ poplatky lekár vyberal a účtoval 
to aj poisťovni, je potrebné toto riešiť na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a prípadne na 
VÚC, ktorá schvaľuje poplatky. Gynekológ má sonograf, ktorý mu umožňuje robiť iba určité úkony. 
Vyšetrenia pre tehotné ženy na sonografe, ktorý má, robiť nemôže. Sonograf cca 120 rodičkám v Nemšovej 
urobí službu takú, že ju nemusia absolvovať v okolí. Tieto sonografie má gynekológ zazmluvnené. Ani jeden 
z lekárov, ktorý sonografie robí, nemá toto ako nosný program. Dodal, že on osobne, ak prestane vykonávať 
sonografie, nezmení sa mu nič na finančnej stránke. Bude mať menej práce a poníži si nadlimity. Každý 
mesiac robí 25 – 30% výkonov grátis. Keď nechce posielať pacienta na sonograf MUDr. Drábovi, alebo po 
okolí, tak sonografiu urobí. Hoci ju má zazmluvnenú, nemá ju zaplatenú. Dodal, že svoje účtovné záležitosti 
môže audítorovi mesta predložiť. Nikto sa na sonografe neobohacuje a nerobí nekalé podnikanie. Je to 
služba občanom. 20 rokov sa v našom meste neposkytlo na zdravotníctvo takmer nič. Dodal, že po 
rozpočítaní na jeden rok je to suma 1.000,-€ na zdravotníctvo. To nie je veľa. Je to na zváženie. Za 20 rokov 
je to niekde nastavené. Nebolo by dobré, aby sa z tejto úrovne ustupovalo. Ing. Bagin dodal, že táto služba 
je potrebná aj pre našich prestárlych občanov. Chceme službu v Nemšovej zachovať. Mgr. Šupáková 
uviedla, že je to veľmi neštandardná situácia. To, že sonograf ide mesto kupovať v plnej výške. Nikto ju 
doteraz nepresvedčil, že z toho budú mať prospech všetci obyvatelia. Čo obyvatelia mimo Nemšovej? Obec 
Horné Srnie na kúpu neprispeje z dôvodu korekcie a udelenej pokuty. Čo s tými peniazmi? Dodala, že je tu 
verejný prísľub MUDr. Daňu, že poplatky vyberať nebude. Toto jej osobne nestačí. Kto zaručí, že ostatní 
lekári poplatky taktiež nebudú vyberať. Mgr. Šupáková ďalej uviedla, že komunikovala s inými primátormi, 
ktorí boli šokovaní, že sa niečím takýmto zaoberá mestské zastupiteľstvo. Toto ani nie je kompetencia 
poslancov MsZ. Dodala, že nie je proti zakúpeniu sonografu. Doteraz nedostala odpoveď, prečo sa na kúpe 
nemôžu podieľať s nami aj lekári. Ing. Bagin uviedol, že sonograf  chce mesto.  Mgr. Šupáková sa spýtala, 
či budú lekári, ktorí budú mať sonograf k dispozícii, či budú mestu vracať poplatky, ktoré vyberú od 
občanov mimo Nemšovej. MUDr. Daňo reagoval, že je to správna pripomienka. Súhlasil, aby sa lekári 
spolupodieľali, nejakým spôsobom refundovali prenájom z priameho výberu. Formou uzatvorenia zmluvy na 
úkony pre občanov mimo Nemšovej. Ing. Duvač reagoval, že na pracovnej porade poslancov túto záležitosť 
prerokovávali a jednoznačne sa prítomní 12 poslanci zhodli, že sú za kúpu sonografu. Zároveň bolo 
povedané, že technické podmienky a parametre bude mesto riešiť v nájomnej  zmluve. Pracuje sa na 
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dopracovaní detailov. O tom, čo uvádza Mgr. Šupáková predsa už rokovali. Ing. Jurisová potvrdila, že Ing. 
Duvač hovorí pravdu. Mesto pripraví nájomnú zmluvu medzi mestom a prenajímateľom sonografu. V nej 
bude určené, že pre občanov mesta sa poplatky nesmú vyberať. Každý lekár musí zverejniť vo svojej 
ambulancii, že za úkony pre občanov mesta sa nebude účtovať. Mesto urobí prieskum koľko sa za úkony 
účtuje. V zmluve bude uvedené, že finančné prostriedky, ktoré vyberie lekár od občana mimo Nemšovej, na 
konci roka zúčtuje pre mesto Nemšová. Mgr. Šupáková sa informovala, že keď bude ďalšia takáto žiadosť, 
ako bude mesto postupovať. P. Vavruš odpovedal, že ku každej žiadosti sa bude pristupovať individuálne. 
Mgr. Šupáková uviedla, že je to v rozpore so zákonom. Nie je to dotácia, lebo to bude v majetku mesta. 
Dúfa, že nás nikto z lekárov za toto nenapadne. Ing. Gabriš uviedol, že v Dubnici nad Váhom je 20 
všeobecných lekárov a žiadny nemá sonograf. Všeobecný lekár nemá prečo robiť sonografiu. Ing. Jurisová  
uviedla, že na rokovaní MsZ bude predložená nájomná zmluva pre lekárov, ktorí budú sonograf využívať. J. 
Gabriš dodal, že mesto bude robiť službu pre občanov, nie pre lekárov. Máme imobilných občanov, ktorých 
nemá kto doviezť na vyšetrenie do okolitých miest. Je to v našej kompetencii, či sonograf mesto kúpi alebo 
nie.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu schválilo uznesene č. 224. 
 
5. Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2016 – RO č. 1 
    Predkladala: Katarína Strečanská, ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
       
K. Strečanská predložila návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2016 – RO č. 1. Pracovný 
materiál bol podrobne prerokovaný na finančnej komisii a taktiež na pracovnej porade poslancov. Príjmy aj 
výdaje navyšujú o 6.000,- €. Rozpočet po tejto zmene bude vyrovnaný vo výške 349.300,-€. Ing. Gabriš 
uviedol, že finančná komisia odporučila prijať zmenu rozpočtu. J. Kiačik  uviedol, že v prípade príjmu za 
nájom, určitá čiastka by mala ísť do fondu opráv. Nemusí sa to na rokovaní schvaľovať. K. Strečanská 
dodala, že celý fond opráv ide na účet mesta. Ing. Bednáriková sa informovala na fond opráv, či sa tu 
kumulujú peniaze. Ing. Savková odpovedala, že peniaze sa nekumulujú. Vedú sa v evidencii u p. 
Macharovej na VPS-ke. Peniaze sú na účte. Prejdeme túto vec s audítorkou mesta pri záverečnom účte 
a prehľad predložíme. S. Husár sa informoval, či je nejaký plán opráv. Navrhol tento zdokladovať. Ing. 
Savková dodala, že budovy sú novopostavené. Peniaze sa zatiaľ použili na reguláciu kúrenia, na výmenu 
okien. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 225. 
 
6. Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2017 – 2019 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
    Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová k programovému rozpočtu mesta 
    Nemšová na r. 2017-2019 
    Predkladala: Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka mesta Nemšová  
 
Ing. Savková predložila návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2017 – 2019  spolu 
s výhľadovým rozpočtom na roky 2018 -2019. Pracovný materiál bol prerokovaný na finančnej komisii 
a položkovite aj na pracovnej porade poslancov. Návrh, ktorý je predkladaný je vyrovnaný rozpočet, 
príjmová aj výdajová časť vo výške 4.457.703 € pre rok 2017. Na kapitálové výdaje, ktoré sú rozvojovými 
projektami mesta  na rok 2017 vyčleňujeme čiastku 734.291 €. Na pracovnej porade bolo konštatované, že 
rozpočet v časti príjmovej je postavený veľmi opatrne, má značné rozpočtové rezervy. Príjmy budú postupne 
dorozpočtovávané v priebehu roka 2017. Ing. Papierniková predložila v zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov stanovisko k návrhu Programového 
rozpočtu Mesta Nemšová na roky  2017 – 2019. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov, nariadení a zásad :  Zákona o rozpočtovom určení 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve ; Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti; Zákon o 
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov; Nariadenie vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z 
príjmov územnej samospráve; Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov, návrh VZN o miestnych daniach, ktorý je predmetom 
dnešného rokovania MsZ a VZN č. 2/2016 ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2014 a VZN č. 11/2015 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územní mesta Nemšová; Zákon o financovaní 
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základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zmien a doplnkov; Zásady rozpočtového 
hospodárenia Mesta Nemšová a ako aj ostatné  platné VZN. Návrh rozpočtu mesta bol zverejnený na úradnej 
tabuli a webovej stránke mesta dňa 29.11.2016 v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho 
schválením v mestskom zastupiteľstve) v súlade s § 9 odsek 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. Základom pre prognózovanie daňových a odvodových príjmov verejnej správy 
na roky 2017 – 2019 boli makroekonomické podklady a aktuálna prognóza hodnotená Výborom pre daňové 
prognózy dňa 23. 6. 2016. V porovnaní s rozpočtom verejnej správy na roky 2016 – 2018 dochádza 
k viacerým legislatívnym zmenám, ktoré budú mať vplyv na príjmy verejnej správy. K zásadným 
legislatívnym zmenám patrí zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb z 22% na 21% od 1. 1. 2017 
a zrušenie daňových licencií od 1. 1. 2018, novela zákona č. 235/2012 o osobitnom odvode z podnikania 
v regulovaných odvetviach, ktorou sa od 1. 1. 2017 predlžuje účinnosť osobitného odvodu v regulovaných 
odvetviach. Tieto legislatívne zmeny nebudú mať priamy dopad na rozpočet územnej samosprávy. Ten sa 
očakáva v prípade schválenia návrhu na zdanenie dividend a v prípade akceptovania rozpočtového určenia 
výnosu aj pre mestá  a obce. Ďalší moment, ktorý môže mať dopad na rozpočet územnej samosprávy je 
zvýšenie paušálnych výdavkov pre živnostníkov, k čomu sa zaviazala vláda vo svojom programovom 
vyhlásení. Aj napriek dopadom vyplývajúcich z legislatívnych zmien, prognóza daňových a odvodových  
príjmov pre roky 2017 až 2019 aj pre mestá a obce má rastúcu tendenciu. Rozpočet na roky 2017 - 2019 je 
predložený ako vyrovnaný, v rámci rozpočtu je v programe 1 vytvorená rozpočtová rezerva na financovanie 
kapitálových výdajov či prípadnej 5% spoluúčasti. Celkové navrhované príjmy na rok 2017 sú rozpočtované 
na 4.457.703,00 €, čo predstavuje pokles príjmovej časti rozpočtu v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 
roka 2016 o 5,21 %.  Návrh rozpočtu predpokladá zvýšenie bežných príjmov oproti očakávanej skutočnosti 
roka 2016 o takmer 6,58 %.  V rámci položky výnos dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve je 
predpokladaný nárast o 9,65 %, nárast zaznamenáva aj položka dane z nehnuteľností, z dôvodu 
pripravovanej zmeny VZN. Ostatné bežné daňové príjmy sa navrhujú v rovnakej výške ako je očakávaná 
skutočnosť roka 2016. Nedaňové príjmy na rok 2017 sú rozpočtované rovnako na úrovni roka 2016, granty 
a transfery sa rozpočtujú navýšením vo výške 7,14 %, najvyšší nárast predstavuje dotácia pre ZŠ Janka Palu. 
Návrh rozpočtu zatiaľ počíta s kapitálovými príjmami vo výške 119.700 €, čo predstavuje výšku dotácie na 
realizáciu projektu Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kľúčové. Príjmové finančné operácie predstavujú 
prevod z rezervného fondu ako i zostatku hospodárenia roku 2016 v celkovej výške 80.000 €. Mesto 
pokračuje v konsolidácii verejných financií a nepočíta s navýšením dlhového zaťaženia mesta. Navrhované 
výdaje mimo finančných operácií na rok 2017 sú rozpočtované na 4.262.803,00 €, čo predstavuje pokles  
výdajovej časti rozpočtu v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2016 o takmer 2,61 %.  Celková 
výška plánovaných splátok úverov v roku 2017 predstavuje čiastku 194.900,00 €, ktorý predstavuje výšku 
výdajových finančných operácií.  Ich celková úroveň je o 40% nižšia ako predpokladaná skutočnosť roka 
2016, čo predstavuje pomernú úroveň postupne sa znižujúcej úrovne dlhovej služby mesta. Návrh rozpočtu 
na rok 2017 s výhľadom roky 2018 – 2019 je vypracovaný v súlade s príslušnými všeobecne platnými 
právnymi predpismi, je zostavený reálne na základe očakávaných skutočností a z tohto dôvodu doporučujem 
mestskému zastupiteľstvu  predmetný návrh rozpočtu na roky 2017- 2019 schváliť. Mgr. Šupáková 
reagovala, že v programe 1 je očakávaná skutočnosť v bode 6  na tom istom mieste, avšak bude minimálne 
o 3.300 € nižšia. Aj keď sa príspevok doplatí. Navrhla zmeniť túto položku. O tomto diskutovali aj na 
finančnej komisii. Ing. Jurisová reagovala, že v r. 2016 nebude mesto platiť príspevok MAS –ke. Mesto 
bude platiť príspevok až v r. 2017 ak poslanci schvália za r. 2016 a r. 2017. MUDr. Daňo reagoval, že 
úprava nie je potrebná, peniaze zostanú a presunú sa inde. Ing. Gabriš dodal, že finančná komisia 
odporučila schváliť návrh rozpočtu mesta na r. 2017. J. Kiačik  uviedol, že na č. Kľúčové sa zabúda. Na IBV 
Záhumnie na chodníky sa financie preinvestovali a opätovne je navrhnutá čiastka 49.000,-€. Je potrebné tieto 
financie preradiť na Kultúrne stredisko v Kľúčovom, kde je rozpočtovaných len 800,-€ a je potrebné ho 
vybudovať. Dalo sa na kabíny TJ. Ing. Bagin reagoval, že IBV Záhumnie je pekné, je to centrum mesta. V č. 
Kľúčové sú postavené kabíny, je to prínosom pre celú č. Kľúčové. Neskôr sa pre túto časť vyčlenia financie. 
Na budúci rok bude v Kľúčovom opravená škôlka, bude nové ihrisko. Majiteľ kaštieľa plánuje budovu dať 
do pôvodného stavu. J. Gabriš navrhol v prípade, že budú financie, tieto investovať do povrchových úprav 
ciest, nie do strediska. J. Kiačik  s návrhom súhlasil. Ing. Bednáriková k IBV Záhumnie uviedla, že túto 
časť je potrebné dorobiť. Čakali sme 25 rokov, aby sa Záhumnie dorobilo. Do Kľúčového sa financie dávajú. 
Tento rok sa dorobili kabíny TJ. Tak, ako bol prerokované aj na pracovnej porade poslancov, v rozpočte sú 
uvedené čiastky 50.000,-€ na IBV Záhumnie aj na roky 2018 a 2019. Avšak toto je technická chyba. 
Financie nie sú určené pre IBV Záhumnie, ale na inú rekonštrukciu komunikácií.   
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 226. 
 
7.   Návrh programového rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2017 – 2019 
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      Návrh finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2017 
      Predkladala: Katarína Strečanská, ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová  
 
K. Strečanská na rokovaní predložila návrh programového rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2017 – 
2019 a návrh finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2017. Pracovný materiál bol podrobne 
prerokovaný na finančnej komisii a taktiež na pracovnej porade poslancov. Rozpočet na rok 2017 je 
navrhnutý vyrovnaný, príjmy aj výdaje sú vo výške 350.500,- €. Nad rámec hlavnej činnosti vykonávajú 
podnikateľskú činnosť kde navrhujú tržby z dopravy a pohrebníctva vo výške 21.760 € a náklady na doprave 
a pohrebníctve vo výške 21.680 €. Ing. Gabriš dodal, že finančná komisia doporučuje schváliť programový 
rozpočet VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2017.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 227. 
 
8. Návrh VZN Mesta  Nemšová č.... /2016 o miestnych daniach o doplnení a zmene VZN č. 10/2015  
    o miestnych daniach 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
 
Ing. Savková predložila návrh na VZN o miestnych daniach, kde  dochádza k úprave dane z nehnuteľnosti. 
Pracovný materiál spolu s tabuľkovými časťami boli prerokované na finančnej komisii a taktiež na pracovnej 
porade poslancov. Ing. Jurisová dodala, že mesto napĺňa zákon o miestnych daniach, kde znižujeme 
rozpätie medzi najnižšou a najvyššou sadzbou. Návrh je na 31,97 násobok. Ing. Gabriš uviedol, že finančná 
komisia odporúča návrh VZN prijať.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 228. 
 
9. Návrh VZN Mesta  Nemšová č. .../2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  
    základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia  
    so sídlom na území mesta Nemšová, ktoré dopĺňa a mení VZN č. 8/2012 
    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová uviedla, že v návrhu VZN na budúci rok je určená výška dotácie na mzdu a prevádzkové 
náklady na žiaka školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta alebo pôsobnosti cirkvi, 
alebo súkromné. Návrh VZN vychádza z podielovej dane na r. 2017 zo schváleného rozpočtu v objeme 
2.400.000 €. Finančné prostriedky rozdeľujeme podľa jednotlivých školských zariadení. V prílohách sú 
uvedené počty prepočítaných žiakov v jednotlivých školských zariadeniach. Ďalej prínos z podielovej dane 
a výšku dotácie na r. 2017. V materiáloch je prehľad o rozpočtoch základných škôl. Sú tu uvádzané aj 
ostatné príjmy škôl a školských zariadení. Školské zariadenia okrem dotácie od mesta, majú svoje vlastné 
príjmy, majú sponzorské finančné prostriedky a tiež príjmy zo štátu. Napr. MŠ dostáva dotácie na 
predškolákov. Ďalej sú tu prenesené kompetencie. Uvažuje sa, že štát dá základnej škole 500.000 €. Tieto 
fin. prostriedky budú na r. 2017 upravované na začiatku roka. Na základe toho je pripravené VZN, ktoré má 
v tabuľkovej časti stanovené jednotlivé dotácie na žiaka. Od poslednej pracovnej porady poslancov sa 
zmenila výška koeficientu na žiakov základných škôl, ktorá je na žiaka ZUŠ – individuálne vyučovanie 
navýšený z 11,4 na 14,7. Skupinové vyučovanie je znížené zo 7 na 4,8. Čiže údaj v pracovných materiáloch 
už nie je pravdivý. Ďalej uviedla, že dochádza k zmene, ktorá bola riešená v spolupráci s ministerstvom 
školstva. Máme rozporné údaje v počtoch žiakov na ZŠ ul. J. Palu k 15. septembru. Škola odovzdáva do 
EDU – zberu počet žiakov k 30.09. 2016. V materiáloch je uvedených 310 žiakov a škola k tomuto dátumu 
mala 315 žiakov. Údaj je už opravený na MF SR. Prepočítaných žiakov nám započítali pre ŠKD 315 , 
potenciálnych stravníkov v ŠJ 315 žiakov. Požiadala poslancov o prijatie VZN, kde sa upravuje príloha č. 1. 
Finančné prostriedky sú na žiaka . Dôjde k navýšeniu finančných prostriedkov pre ZŠ v priemere o1.131 € 
na r. 2017. Táto čiastka bude zapracovaná do najbližšej zmeny rozpočtu mesta. VZN bolo prerokované 
v komisiách a na pracovnej porade poslancov. V zákonom stanovenej lehote neboli žiadne pripomienky. A. 
Krchňávek dodal, keďže boli vždy problémy týkajúce sa asistentov, na toto sa informoval. Dodal, že je rád, 
že pani prednostka vysvetlila , ako sa dosiahnu financie na asistenta. Komisia školstva odporúča VZN prijať.  
Ing. Jurisová uviedla, že v návrhu uznesenia sú aj účelové dotácie. Keďže úrad nemá všetky žiadosti od škôl 
a školských zariadení na účelové dotácie, tak návrh na účelové dotácia pre školy a školské zariadenia sa 
predloží na ďalšie MsZ. Toto bolo prerokované aj na komisii školstva.  Na účelové dotácie pre školské 
zariadenia máme vyčlenených 10.000 €. V bode 2 – dotácie na žiaka CVČ mimo územia je navrhnutá nula, 
ale je tu uvedená aj 50 % výška dotácie, ktoré dávame na žiaka CVČ v meste Nemšová.  
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Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 229. 
 
10. Finančné zhodnotenie sezóny letného kúpaliska v r. 2016 a výhľad do r. 2017 
      Predkladali: Marta Krchňávková, ekonómka spol., Ľubomír Škuta, vedúci letného kúpaliska a Jozef  
      Petrík, konateľ spoločnosti 
 
M. Krch ňávková predložila hospodárenie strediska kúpaliska za obdobie od 1.1. – 31.10.2016. K 31.10. 
boli vyúčtované tieto položky: investície v hodnote 921.498,52 € a tieto boli hradené nasledovne: 500.000 € 
z úveru z VÚB, 420.000 € dotácia na kapitálové výdaje z mesta Nemšová a 5.740,40 € z vlastných zdrojov 
spoločnosti. Príjmy, z ktorých sa vykrývali prevádzkové výdaje: tržby – vstupné, bufety, reklama spolu vo 
výške 82.100 €, dotácia mesta na bežné výdaje 5.000 € a dar od firmy VRTY, s r. o. vo výške1.350 €. Príjmy 
spolu vo výške 88.450 €. Prevádzkové náklady: spotreba materiálu na prevádzku 18.253 €, nákup tovaru do 
bufetov 14.920 €, opravy zariadení a ostatné služby  15.607 €, mzdy, sociálne a zdravotné odvody 26.369 €, 
zálohy na plyn 3.041 € , elektrika 4.564 €. V prevádzkových nákladoch nie je doteraz zúčtované vyúčtovanie 
plynu, ktoré k dnešnému dňu spoločnosť neobdržala. Ostatné finančné náklady:  zákonné soc. náklady, dane, 
poplatky, úroky vo výške 2.368 €.  Vo finančných nákladoch nie sú účtované odpisy investičného majetku. 
Tieto budú zúčtované až po schválené audítorkou. Výnosy z činnosti kúpaliska: tržby z predaja lístkov 
44.820 €, tržby z predaja v bufetoch 37.145 € a tržby z reklamy 135 €, spolu 82.100 €. Zo zisku spoločnosti 
z r. 2015 malo byť použitých 10.000 €, čiastka 5.740,40 € sa použila na financovanie investícií. Kúpalisko si 
počas svojej činnosti t. j. od 1.7. do 4.9., kedy bolo 46 slnečných dní, zarobilo finančné prostriedky 82.100  € 
na pokrytie zatiaľ vyúčtovaných prevádzkových nákladov 82.754 €. V prílohe sú rozpísané dodávateľské 
faktúry – investície vo výške 925.740,40 €. Mgr. Šupáková sa informovala na aktuálny zostatok finančných 
zdrojov. Zostatok bude potrebné prepočítať, vyšiel jej iný zostatok. M. Krch ňávková uviedla, že aktuálne 
spoločnosť zostatok nemá. Z r. 2015 zostali finančné prostriedky, ktoré sa použijú na nákup kosačky. Ľ. 
Škuta uviedol, že budúci rok bude ťažký, keďže bude v Trenčíne otvorené kúpalisko. Bude konkurenčný boj 
na prilákanie zákazníkov. Tak, ako uviedol v podnikateľskom pláne je potrebné skvalitňovať služby a taktiež 
areál kúpaliska, kde sú nedostatočné trávnaté plochy. Podobne boli problémy v bufetoch, boli dlhé rady. 
Dodal, že musia robiť niečo, čo iní nebudú mať. V r. 2017 bude viac času na prípravu. S. Husár sa 
informoval na nepomer tržieb za vstupné a tržby v bufetoch. Na tom je potrebné zapracovať. Ľ. Škuta 
uviedol, že najväčší záujem v bufetoch bol o hot dog, jeho cena bola 1,20 €. Denne sa ich predalo cca 350 ks. 
O iné jedlá nebol až taký záujem, taktiež si návštevníci nosili na kúpalisko prenosné chladničky s jedlom. 
Robilo sa to tak vždy. Na skvalitnení služieb v bufetoch budú pracovať. MUDr. Daňo dodal, že mnohých 
odradzovala nedostupnosť služby – dlhé čakacie doby v bufetoch. Bude možno potrebné otvoriť ďalší výčap.  
Ľ. Škuta tak, ako uviedol v podnikateľskom pláne, si je tohto vedomý. Pracovníci v bufetoch robili 
maximum tak, ako aj on sám. V bufetoch bol dopyt aj po inom sortimente ako sú langoše či varená kukurica. 
MUDr. Daňo uviedol, že pred rokom tu poslanci sedeli. Neboli na 100 % presvedčení, že to bude tak, ako to 
bolo. Dodal, že je rád, že 12 poslanci zahlasovali za kúpalisko. Kúpalisko sa otvorilo. I keď sa vychytávali 
nedostatky,  v okolí a u občanov sa dobre zapísalo. Je to pre Nemšovú veľký bonus. Poďakoval sa všetkým 
tým, ktorí sa nejakým spôsobom spolupodieľali na chode kúpaliska. Svedčia o tom konečné čísla. Osobne 
poďakoval Ľ. Škutovi. Ing. Bagin poznamenal, že aj v okolí má kúpalisko dobré odozvy. Mgr. Šupáková 
dodala, že je trochu sklamaná predloženým podnikateľským plánom. Očakávala konkrétnejšie návrhy. 
V pláne nenašla tu spomínané bufety. Taktiež v pláne uvádza spoluprácu s MAS Vršatec, avšak o spoluprácu 
nepožiadal. Ľ. Škuta reagoval, že o spoluprácu nepožiadal, pretože MAS –ka ešte nebola schválená. Ing. 
Bagin uviedol, že spoločnosť si musí na seba zarobiť. Majú pálenicu, kotolne  J. Gabriš dodal, že 
podnikanie na kúpalisku je dosť rizikové. Závisí to od počasia. Ľ. Škuta povedal Mgr. Šupákovej, že nemá 
manažerské vzdelanie, ale na podnikateľskom pláne pracoval tak, ako vedel. Nesedí doma, pracuje v pálenici 
12 hodín denne. A. Krchňávek sa s poďakovaním pridal k MUDr. Daňovi a poprial slnečný budúci rok. Ľ. 
Škuta predložil na rokovaní MsZ víziu budúcnosti aqua baru. Prítomným predložil spracovaný návrh. Bar 
by mal úspech. Ing. Jurisová sa informovala, či si spoločnosť dokáže zobrať úver z banky vo výške 50.000 
€ a ním splácať rekonštrukciu aqua baru? J. Petrík reagoval, že VÚB úver spoločnosti nedá. Uver máme. 
Ing. Jurisová dodala, že úver platí mesto. M. Krchňávková uviedla, že úver platí mesto a poplatky banke 
platí spoločnosť mesačne vo výške 500 €. Ing. Bednáriková uviedla, že podľa hospodárenia spoločnosť 
nebude schopná platiť úver. Prítomní diskutovali o možnosti poskytnutia pôžičky od mesta, o zobratí úveru. 
Ing. Jurisová navrhla počkať na schválenie záverečného účtu za rok 2016. J. Petrík poznamenal, že oslovia 
aj iné banky vo veci možnosti poskytnutia úveru.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 230. 
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11. Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva Nemšová na rok 2017   
      Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová predložila plán riadnych zastupiteľstiev v r. 2017. Pri spracovaní sme vychádzali zo zákona. 
Boli naplánované zasadnutia na termíny: 22. februára, 3. mája, 28. júna, 20. septembra, 8. novembra a 13. 
decembra. Zastupiteľstvá sme plánovali v nadväznosti na štátne sviatky, na jarné, letné a jesenné prázdniny. 
V r. 2017 sme naplánovali 6 zastupiteľstiev. V materiáloch je uvedený aj predpokladaný program 
zastupiteľstiev spolu s termínom pracovných porád, termínom zasadania komisií. Zastupiteľstvá sú 
plánované v priestoroch KC Nemšová v zasadačke na poschodí. V prípade, že by sa prerokovával bod, kde 
by sa predpokladala veľká účasť občanov, nie je problém zvolať zastupiteľstvo do veľkej sály na prízemí.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 231. 
 
12. Majetkové záležitosti: 

1. Zámer prenajať pozemok, C KN parcelu č. 1080/128, k.ú.  Nemšová.... ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

2. Zámer prenajať garáže a pozemok v Ľuborči .....BONO-DEVELOPMENT, s.r.o. 
3. Zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 603/34, k.ú. Nemšová.........Pekná záhrada spol. 

s.r.o.  
4. Odkúpenie rodinného domu so súpisným číslom 113 s pozemkom na ulici SNP v Nemšovej 
5. Zámena pozemkov medzi Mestom Nemšová a členmi Spoločenstva bývalých urbárnikov 

a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové  spoločenstvo 
6. Zriadenie vecného bremena – Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
7. Zmena  uznesenia č. 439 zo dňa 17. 09.2014, Zmena uznesenia č. 446 zo dňa  
Predkladal: Ján Gabriš, zástupca primátora 

 
      K bodu 12. 1 J. Gabriš predložil zámer prenajať pozemok parcela č. 1080/128 k. ú. Nemšová ako prípad 
osobitného zreteľa. Jedná sa o pozemok Za Soľnou - p. Katarína Bučková požiadala o prenájom pozemku Na 
pracovnej porade poslancov bol odporučený prenájom za sumu 0,20€/m2/rok  s tým, že nájomca umožní 
prístup na pozemok v prípade opravy kanalizácie. Po skončení nájmu žiadateľ uvedie pozemok do 
pôvodného stavu. Ing. Gabriš uviedol, že finančná komisia odporúča prenájom. Ing. Prílesanová dodala, že 
komisia stavebná odporúča prenájom pozemku.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 12 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 232.  
 
K bodu 12. 2 J. Gabriš predložil zámer prenajať garáže a pozemok v Ľuborči spol. BONO – 
DEVELOPMENT. Nájomná zmluva by bola na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, nájomné 
vo výške 270 €/mesiac. Ing. Gabriš uviedol, že finančná odporučila pozemok prenajať.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 13 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 233.  
 
K bodu 12. 3 J. Gabriš predložil zámer odpredať pozemok parcela č. 603/34, k. ú. Nemšová o výmere 6343 
m2 pre spoločnosť Pekná záhrada so sídlom v Bolešove. Na pracovnej porade bolo navrhnuté neschválenie 
odpredaja pozemku. Pozdĺž privádzača by zostali cca 3 m ako obslužné miesto, ostatné by sa predalo. S. 
Husár uviedol, že pozemok je už 10 rokov na predaj. Ing. Prílesanová uviedla, že pozemok je zaťažený 
sieťami, bol by už dávno predaný. Na pozemku sa dá postaviť len niečo malé. V rámci ÚPN je tam 
navrhovaný obchod, služby. Jeho zámer sa dá charakterizovať ako služba. Prítomní diskutovali o možnosti 
odpredania pozemku, o cene, o prístupe na pozemok. J. Gabriš uviedol, že podľa znaleckého posudku je 
cena 9,78 €/m2. Ing. Gabriš dodal, že finančná komisia odporučila cenu za m2 vo výške 20 €. Komisia 
nevedela v tom čase, že je vypracovaný znalecký posudok. Ing. Bednáriková navrhla prerokovávaný bod 
stiahnuť z rokovania a žiadosť opätovne prerokovať. Ing. Jurisová poznamenala, že je to vstup do mesta. 
Čokoľvek sa v tých miestach urobí, bude to vizitka mesta. A. Krchňávek sa informoval na pozemok na ul. 
Slovenskej armády kde stál fínsky dom. To je vizitka mesta. Ing. Jurisová odpovedala, že pozemok je 
mestský. K zámene zatiaľ nedošlo. PD Vlára v súčasnosti nedokáže budovu obchodu na ul. Slov. armády 
postaviť. Nemáme informáciu, či PD Vlára má o pozemok záujem. Zmluvy sú pripravené, k podpisu však 
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nedošlo. Jedná sa o zámenu pozemkov na ul. SNP a na ul. Slovenskej armády. MUDr. Daňo navrhol predať 
pozemok za cenu podľa znaleckého posudku.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 14 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej  prerokovaný bod stiahlo z rokovania.  
 
K bodu 12. 4 J. Gabriš predložil návrh na odkúpenie rodinného domu na ul. SNP v Nemšovej s. č. 113 
s pozemkom pre potreby mesta. Ing. Bagin doplnil, že rodinný dom patrí p. Anne Malichovej o výmere 213 
m2 za cenu 63.000 €. P. Malichovej bude pridelený 1 izbový byt. Centrum mesta by bol vysporiadaný. 
Pozemok využijeme aj pri rekonštrukcii kultúrneho centra.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 15 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 234.  
 
K bodu 12. 5  J. Gabriš predložil materiál zámenu pozemkov medzi mestom Nemšová a členmi SBUL 
Nemšová. Materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov. Mesto Nemšová ponúka na zámenu 
pozemky uvedené v materiáloch. SBUL vlastnia cestu na ul. Šidlíkové, druhá parcela je pri pálenici. Ing. 
Duvač uviedol, že stavebná komisia zámenu pozemkov neodporúča. Ing. Bagin doplnil, že na rekonštrukciu 
mesto dostalo financie.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 16 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 235.  
 
K bodu 12. 6  J. Gabriš predložil materiál zriadenie vecného bremena – TSK so sídlom v Trenčíne, kde 
plánuje uskutočniť stavbu „ Na bicykli po stopách histórie“ – cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín. Stavba 
je vo verejnom záujme, preto  je potrebné zriadiť vecné bremeno na pozemky, ktoré sa nachádzajú na ul. 
Rybárska, pri ČOV. Ing. Bagin uviedol, že stavba sa bude realizovať v r. 2017. Ing. Prílesanová dodala, že 
mesto Nemšová na stavbu vydalo územné rozhodnutie. K nemu je potrebné zriadenie vecného bremena.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 17 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 236. 
 
K bodu 12. 7  J. Gabriš predložil návrh na zmenu uznesenia č. 439 a č. 446 z MsZ konaného dňa 
17.09.2014 a zmenu uznesenia zo dňa 16.09.2015. Pri zápise do Katastra nehnuteľností boli zistené 
nesprávne čísla parciel. Prvá zmena sa týka pozemku v MŠ Kľúčové, druhé sa týka prechodu majetku zo 
SPF na mesto Nemšová. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 18 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 237. 
 
13. Finančné záležitosti  
     Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová v zmysle Zásad odmeňovania poslancov predložila návrh na vyplatenie odmeny hlavnej 
kontrolórke mesta Nemšová za celý rok, t. j. za 12 mesiacov vo výške 30 % z mesačného platu v období od 
1.12.2015 do 30.11.2016. Jedná sa o sumu 2.309 €. Mgr. Šupáková poďakovala hlavnej kontrolórke za jej 
prácu a uviedla, že podľa jej názoru je odmena veľmi vysoká. Predložila návrh na zmenu uznesenia: 
vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke vo výške 1.500 €. Uviedla, že odmena je neštandartne vysoká. A. 
Krchňávek sa informoval, či odmena kontrolórke prislúcha zo zákona. Ing. Jurisová uviedla, že v zmysle 
zákona môže byť schvaľovaná odmena kontrolóra maximálne do 30 % . Poslanci môžu rozhodnúť 
o odmene. Ing. Bagin dal hlasovať o návrhu Mgr. Šupákovej. Poslanci MsZ Nemšová návrh neschválili. Ing. 
Bagin dal hlasovať za pôvodný návrh. Poslanci MsZ Nemšová 11 hlasmi schválili pôvodný návrh. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 19 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 238. 

 
14. Diskusia. 
 
J. Gabriš poďakoval  Mgr. Paličkovi a pracovníkom VPS – ky za zrealizovanie vianočnej výzdoby. Ing. 
Gabriš poďakoval prednostke úradu za objednanie vianočnej výzdoby. A. Krchňávek sa informoval na 
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prekládku železničného vedenia z dôvodu realizácie výstavby bytoviek podnikateľom, je to pravda? Ing. 
Bagin odpovedal, že áno. Ing. Jurisová na základe dotazu p. poslanca na dostávanie darčekov k Mikulášu 
v Materskej škole zavolala na rokovanie riaditeľku škôlky. Bc. Dubovská uviedla, že mikulášske balíčky sú 
hradené z fondu ZRŠ. Fond ZRŠ tvoria financie, ktoré vyzberajú rodičia na začiatku školského roka podľa 
toho, ako sa stretnú na prvom rodičovskom združení. Každé elokované pracovisko vyzberá 40 € na celý 
školský rok na jedno dieťa. Z týchto peňazí sú hradené mikulášske balíčky a aktivity ako sú koncerty, 
divadelné prestavenia. Následne sa už od rodičov nevyberajú žiadne financie. Fond má mať pokladníčka 
ZRŠ s ktorým aj gazduje. Rodičia sa dohodnú na výške financií, za ktoré budú mať deti mikulášske balíčky. 
Je to fond ZRŠ – rodičovský fond, toto nie je v kompetencii riaditeľky škôlky. Niektorí rodičia sa dohodli, že 
mikulášsky balíček bude mať hodnotu 3,50 € a napr. v Kľúčovom sa dohodlo, že bude za 3,- €. Balíček je 
rozdielny. Je potrebná komunikácia medzi rodičmi.  
 
15. 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 14.12.2016 
-    hlasovanie poslancov MsZ Nemšová konaného dňa 14.12.2016  
-    uznesenia z 21. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 14.12.2016. 
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