Zápisnica
z neplánovaného 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 29.
decembra 2021 o 17.00 hodine vo veľkej sále Kultúrneho centra, ul. SNP 1, Nemšová,
na prízemí.
________________________________________________________________________
1. Otvorenie
Rokovanie neplánovaného, 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril a viedol
primátor mesta JUDr. Miloš Mojto. Na úvod privítal prítomných poslancov, prednostu
úradu, kontrolórku mesta, pracovníkov mesta a prítomného občana.
Primátor mesta konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 10
poslancov, t. j. 77 %. Poslanci MUDr. Peter Daňo a Bc. Oliver Vavro prídu na rokovanie
s oneskorením. Ospravedlnená je poslankyňa Mgr. Petra Šupáková. Za overovateľov
zápisnice boli určení a schválení poslanci Branislav Krajči a Ing. Tomáš Prno. Písaním
zápisnice bola poverená Mgr. Beáta Belková a za skrutátorku bola určená Frederika
Šupáková. 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 prítomných poslancov na pripomienky alebo
doplňujúce návrhy k programu rokovania. Keďže neboli predložené žiadne návrhy,
primátor mesta dal o návrhu programu hlasovať. Poslanci MsZ Nemšová 10 hlasmi
schválili program rokovania:
1.
2.
3.

4.
5.

Otvorenie
Predkladá: primátor mesta
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na r. 2021 – RO č. 7/2021
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
Návrh VZN č. .../2021 ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania
sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia
a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 8/2018,
VZN č. 3/2019, VZN č. 3/2021
Predkladá: prednosta úradu
Prerokovanie protestu prokurátora
Predkladá: primátor mesta
Záver

Primátor mesta pre spracovanie uznesení z MsZ Nemšová navrhol do návrhovej
komisie poslancov MsZ Ing. Zitu Bednárikovú a Ing. Rastislava Gugu. O návrhu dal
hlasovať. Primátor mesta konštatoval, že Ing. Zita Bednáriková a Ing. Rastislav Guga boli
schválení do návrhovej komisie.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÝCH: 10
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Zita Bednáriková, Ing. Rastislav Guga)
NEHLASOVAL: 0
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2. Návrh

na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na r. 2021 – RO č. 7/2021

Ing. Júlia Barbuščák, vedúca finančného oddelenia predložila návrh na zmenu
rozpočtu mesta Nemšová na r. 2021 – RO č. 7/2021, ktoré vzišlo z ďalších príjmov, ktoré
prišli na účty mesta Nemšová, ako aj z niektorých zrealizovaných výdavkov. Dodala, že
niektoré položky „poupratovala“, tak, ako je zvykom na konci roka. V časti príjmy: na
účty mesta prišli dotácie na základnú školu a materskú školu. Tieto financie sú súčasťou
aj výdajov, pretože sa budú posielať na školy. Mesto dostalo zvýšenú dotáciu na CSS na
mimoriadne odmeny v súvislosti s pandémiou Covid, ďalej dotáciu na matriku, na
chránené dielne, na CSS – útulok, na dezinfekciu pre materskú školu a základnú školu,
dotáciu na dobrovoľnú činnosť. Vlastné príjmy: dane z nehnuteľnosti, dane za psa,
poplatky za drobný a komunálny odpad, za stavebný odpad, príjmy sú za veci, ktoré sa
podarilo vymôcť aj z predchádzajúcich rokov. K vyšším príjmom za vyseparovaný
komunálny odpad uviedla, že tento je spôsobený stavebnou činnosťou, rekonštrukciami
budov. Kapitálové príjmy: znižujeme príjmy za predaj pozemkov, tieto sa budú
realizovať predovšetkým v budúcom období a taktiež rekonštrukcia ulice Sládkovičova,
dotácia aj prevod z rezervného fondu, boli presunuté na budúci rok. Medzi finančné
operácie patria prijaté finančné zábezpeky, to sú zábezpeky na pozemky IBV Pod horou.
So spoločnosťou RVS VV sa podarilo započítať určitú finančnú čiastku zápočtom
pohľadávok a záväzkov. V r. 2021 mesto získalo dotáciu na zníženie energetickej
náročnosti KC Nemšová vo výške 72 203 €. K výdajom uviedla, že sú to len presuny
medzi jednotlivými programami, položkami, mzdy a odvody, nedochádza k žiadnemu
navýšeniu. K bežným výdajom oznámila, že tieto už boli v r. 2021 zrealizované.
Najväčšie položky sú výdaje na energie vo všetkých mestských budovách od októbra
r. 2021, zálohové platby sú už v rozpočtovom opatrení zohľadnené. V kapitálových
výdajoch sme upravili výdaj na server vo výške 400 €, do majetku mesta sme zaradili vrt
HVL, bol celkovo z vodovodov vyňatý a zaradený samostatne. Boli zvýšené výdaje na
detské ihrisko Oáza pokoja vo výške 800 €, taktiež bol do výdajov zaradený lôžkový
výťah v CSS, kde bola cena navýšená o DPH vo výške 17 880 €, kamerový systém
k výťahu CSS. Vo finančných operáciách je uvedená suma, schválená na poslednom MsZ
vo výške 90 000 €, ktorá odišla MsPS Nemšová na zaplatenie faktúr za energie. Primátor
mesta k prerokovávanému bodu otvoril diskusiu. Ing. Zita Bednáriková sa informovala
na energie na NTS Nemšová, kde pridávame čiastku 7 300 €, spolu vo výške 22 300 €.
Tieto sumy sa budú prefaktúrovávať? Ing. Júlia Barbuščák uviedla, že časť sa bude
prefaktúrovávať. Za futbalistov platí mesto Nemšová a zbytok sa bude faktúrovať MsPS
Nemšová. Keďže v diskusii už nikto nevystúpil, primátor mesta diskusiu ukončil a
požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Rastislav Guga
prečítal návrh uznesenia. O návrhu dal následne primátor mesta hlasovať.
Hlasovanie o uznesení č. 387:
PRÍTOMNÝCH: 10
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Primátor mesta konštatoval, že MsZ Nemšová schválilo zmenu rozpočtu mesta
Nemšová na rok 2021 spočívajúcu v rozpočtovom opatrení č. 7/2021 v zmysle
predloženého materiálu.
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Na rokovanie MsZ prišiel poslanec Bc. Oliver Vavro.
Počet prítomných poslancov je 11.
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3. Návrh VZN č. .../2021 ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania
sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, spôsob jej určenia
a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN
č. 8/2018, VZN č. 3/2019, VZN č. 3/2021
Ing. Rudolf Kúkel, PhD., prednosta úradu uviedol, že návrhom VZN sa doplňuje naše
súčasné VZN, rozširuje služby, ktoré CSS poskytuje, a to najmä o prepravnú službu pre
sociálne odkázaných občanov na túto službu, prípadne pre občanov, ktorí sú ZŤP. Návrh
tohto VZN bol v zmysle zákona o obecnom zriedení zverejnené, počas zverejnenia
návrhu ani po uplynutí doby neboli mestu doručené žiadne pripomienky. Návrh VZN
určuje pojem prepravnej služby, rozširuje tento spôsob poskytovania sociálnych služieb
v rámci mesta Nemšová a určuje, kto je túto službu oprávnený využívať, určuje spôsob
konania. V rámci odkázanosti určuje evidenciu o poskytovaní prepravnej služby, a spôsob
určenia úhrady, výšky úhrady a spôsob platenia úhrady, ako aj výnimky z tohto platenia.
Mesto Nemšová má úmysel tak, ako bol prejednaný na komisii sociálno – zdravotnej, do
budúcna poskytovať tzv. sociálny taxík občanom, ktorí sa potrebujú dostať k lekárovi, na
ošetrenie. Taktiež máme záujem, a musíme mať túto službu zriadenú na to, aby sme sa
v budúcom roku mohli uchádzať o dotáciu na špeciálne vozidlo, ktoré by pre takýchto
občanov mohlo fungovať. Primátor mesta k tomuto bodu otvoril diskusiu a doplnil, že
sa jedná o rozšírenie poskytovania sociálnych služieb zo strany mesta, pretože chceme na
budúci rok plnohodnotne rozbehnúť túto službu, a preto potrebujeme, aby tento druh
sociálnej služby bol ustanovený v našich predpisoch už v r. 2021. Keďže v diskusii už
nikto nevystúpil, primátor mesta diskusiu ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Rastislav Guga prečítal návrh uznesenia. O návrhu
dal primátor mesta hlasovať.
Hlasovanie o uznesení č. 388:
PRÍTOMNÝCH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Primátor mesta konštatoval, že MsZ Nemšová schválilo VZN č. 6/2021, ktorým sa
mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady
za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Nemšová v znení VZN č. 8/2018, VZN č. 3/2019, VZN č. 3/2021.
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
4. Prerokovanie protestu prokurátora
Primátor mesta uviedol, že Okresná prokuratúra v Trenčíne vydala dňa 07.10.2021
protest prokurátora, ktorým preskúmala zákonnosť Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Nemšová č. 5/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Nemšová
(ďalej len „VZN 5/2018“), schváleného MsZ v Nemšovej dňa 20.06.2018 uznesením
číslo 413, účinného dňa 05.07.2018. Okresná prokuratúra po preskúmaní zistila, že článok
5 v odsekoch 1. a 2. sankcie predmetného VZN č. 5/2018, je v rozpore či už so zákonom
o obecnom
zriadení
v platnom
znení
alebo
priamo
so
zákonom
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
o regulácii v sieťových odvetviach, ktorým sa upravujú spáchané priestupky na úseku
verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Predmetné VZN č. 5/2018 upravuje spôsob
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náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Nemšová. V článku 4 VZN 5/2018 sú
riešené práva a povinnosti odberateľov pitnej vody. V napadanom článku 5
v ustanoveniach 1. a 2. sú uvedené sankcie pre fyzické a právnické osoby, ktoré porušujú
povinnosti a zákaz ustanovené VZN 5/2018, za ktoré im mohla obec v priestupkovom
alebo v správnom konaní uložiť pokutu. Uviedol, že nakoľko zákonná úprava tak, ako aj
pri predchádzajúcich VZN, ktoré sme mali protestované, a ktoré musíme zmeniť,
upravuje sankcie, samospráva nemôže VZN upravovať sankcie duplicitne alebo iným
spôsobom. Toto nám bolo vytýkané. Toto bol dôvod vydaného protestu prokurátora voči
napadanému VZN. Po vykonanej previerke a vydaného protestu prokurátora, navrhujeme
zobrať protest prokurátora na vedomie, nerušiť súčasné VZN 5/2018 a v roku 2022
pripraviť VZN, ktoré upravuje tieto sankcie. Primátor mesta oznámil, že aj tento protest
bude zaradený do programu riadneho rokovania MsZ v mesiaci február v r. 2022
k ostatným VZN, ktoré budeme nanovo prerokovávať. Jedná sa hlavne o VZN verejný
poriadok a VZN týkajúce sa držania a vodenia psov. Primátor mesta k tomuto bodu
otvoril diskusiu. Keďže v diskusii nikto nevystúpil, primátor mesta diskusiu ukončil
a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia. Ing. Rastislav Guga
prečítal návrh uznesenia. O návrhu dal primátor mesta hlasovať.
Hlasovanie o uznesení č. 389:
PRÍTOMNÝCH: 11
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Primátor mesta konštatoval, že MsZ Nemšová zobralo na vedomie informáciu
o proteste prokurátora proti článku 5 v odsekoch 1. a 2. Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Nemšová č. 5/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na
území mesta Nemšová.
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
5. Záver
Primátor mesta na záver rokovania poďakoval prítomným poslancom za účasť na
zasadnutí v tomto vianočnom období, že si našli čas a prišli, a poprial im všetko dobré do
nového roka. Na záver všetkým ešte raz poďakoval a neplánované rokovanie MsZ
ukončil.

JUDr. Miloš Mojto
primátor mesta

Ing. Rudolf Kúkel, PhD.
prednosta úradu

Dňa.................................

Dňa................................

Overovatelia: Branislav Krajči, dňa.............................................
Ing. Tomáš Prno, dňa.............................................
Zapísala: Mgr. Beáta Belková, dňa 12.01.2022.............................
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