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Z á p i s n i c a 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 22. apríla 2015 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 11 poslancov,  čím je mestské 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. Za 
overovateľov zápisnice boli určení a schválení poslanci Ján Kiačik a Ing. Stanislav Gabriš. Písaním zápisnice 
bola poverená Mgr. Beáta Belková, za skrutátorku určil primátor mesta Mgr. 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. Bednáriková predložila návrh na doplnenie programu o bod 7: doplnenie člena Mestského výboru 
Ľuborča o člena Ing. Ľuboslavu Sokolovú. 
Primátor mesta dal hlasovať o navrhnutom bode. Poslanci MsZ 11 hlasmi schválili doplnenie bodu programu:  
doplnenie člena Mestského výboru Ľuborča. Následne poslanci hlasovali za upravený program dnešného 
rokovania MsZ. Poslanci MsZ 11 hlasmi schválili takto upravený program rokovania MsZ. 
 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 9 hlasmi Ing. Zita Bednáriková a Janka 
Filová. Ing. Bednáriková a J. Filová sa hlasovania zdržali. 
 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
    Predkladala: Ing. Nadežda Papierniková, hlavná kontrolórka mesta Nemšová  
 
Ing. Papierniková, hlavná kontrolórka, predložila kontrolu plnenia uznesení z 3. zasadnutia mestského 
zastupiteľstva v Nemšovej zo dňa 11.03.2015: č. 35, č. 36, z 2. zasadnutia MsZ zo dňa 11.02.2015 č. 13, č. 16, 
č. 18, č. 19, č. 20, č. 21, č. 22, č. 23,č. 24, č. 25, č. 26, č. 27č. 28, č. 31, č. 33, z 34. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Nemšovej zo dňa 19.11.2014: č. 455, č. 456, č. 457, z 33. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Nemšovej zo dňa 17.09.2014: č. 435,  č. 437, č. 439, č. 443, č. 445, č. 446,  kontrolu plnenia 
uznesení z 32. zasadnutia MsZ zo dňa 25.06.2014: uznesenie č. 402, č. 403, kontrola 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. 255 z 23. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva dňa 24.04.2013, kontrolu uznesenia č. 181 zo 16. zasadnutia MsZ konaného dňa 22.06.2012, 
kontrolu plnenia uznesenia zo 14. zasadnutia MsZ dňa 16.05.2012: uznesenie č. 163 a  kontrolu uznesenia č. 
24 zo zasadnutia MsZ dňa 27.04.2011. Konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne. 
Správa ku kontrole plnenia uznesení je prílohou č. 1 tejto zápisnice. 
Na rokovanie MsZ prišli poslanci S. Husár a MUDr. Daňo. 
S. Husár sa informoval na výsledok jednania s p. Prnom, týkajúce sa rozšírenia cintorína v Ľuborči. 
Ing. Bagin odpovedal, že p. Prno pozemky mestu nedá. 
MsZ v Nemšovej zobralo na vedomie správu ku kontrole plnenia uznesení.  
     
3. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 – RO č. 2 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy ms.majetku  
 
Ing. Savková predložila návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 2.  
Pracovný materiál bol podrobne prerokovaný na pracovnej porade poslancov MsZ. Príjmová časť sa navyšuje 
o 210.059,-€. Navyšuje sa výnos dane z príjmov, náhodilé príjmy, pokuty, odpredaj pozemkov lokalita ul. 
Moravská, vratka DPH z projektu cyklotrás a dotácia pre zamestnancov cez projekt De Minimis. Ďalej do 
príjmov je zahrnutá dotácia z environmentálneho fondu vo výške 90.000,-€. Časť výdajová sa zvyšuje 
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o 210.059,-€. Ruší sa rozpočtová rezerva, zvyšuje sa cestovné pre pracovníkov MsÚ, zaraďujeme opravu 
budovy hasičskej zbrojnice v Nemšovej, ďalej do výdajov zaraďujeme kanalizáciu v m. č. Ľuborča,  
multifunkčné ihrisko, spevnená plocha a chodník upravujeme o 5.000,-€, rekonštrukcia chodníka na ul. SNP, 
nákup 2 autobusových zastávok v m. č. Kľúčové a v Nemšovej na ul. Slovenskej armády, oprava miestnych 
komunikácií a chodníkov na Záhumní, oprava miestnych komunikácií ul. Mlynská, ul. Bernolákova, oprava 
chodníkov ul. Vážska, oprava výtlkov na ul. Školská v m. č. Kľúčové, m. č. Ľuborča, Nemšová. Ďalej nákup 
nových prvkov pre detské ihriská ako aj materiál na opravu detských ihrísk. Ulica Moravská .- oprava 
infraštruktúry, účelová dotácia pre ZUŠ Nemšová na nákup hudobného nástroja a pece na vypaľovanie. 
Dobrovoľný členský príspevok pre nadáciu Peregrín, dotáciu pre n. f. Beňadik a výdaje na zamestnávanie 10 
ľudí cez projekt De Minimis – projekt EÚ. Spolu rozpočtové príjmy budú vo výške 3.873.209,-€ a v rovnakej 
výške budú rozpočtované aj výdaje.  
Bc. Šupáková sa informovala na tri položky rozpočtu: na opravu budovy hasičskej zbrojnice, či je stav 
fatálny, keďže sa dávajú finančné prostriedky na jej opravu, ďalej na kanalizáciu – prečo sa nerieši cez fondy, 
ale v rámci rezervy a ďalej sa informovala na investíciu do m. č. Trenčianska Závada – ihrisko. Za dôležité 
považuje doriešiť ihrisko v m. č. Kľúčové, kde je väčší počet detí. Nie je to v rozpočte zahrnuté.  
Ing. Bagin, primátor mesta odpovedal, že budova hasičskej zbrojnice – veža ako aj cela fasáda je 
zdevastovaná, ku kanalizácii uviedol, že mesto Nemšová získalo dotáciu 90.000,-€ z environmentálneho 
fondu. Spoluúčasť mesta je 5 %. V m. č. Trenčianska Závada sú pri kaplnke nefunkčné bunky, ktoré mesto 
odstráni a na túto plochu môžeme osadiť určité športové prvky nielen pre deti ale aj pre dospelých. Ďalej v m. 
č. Kľúčové za hasičskou zbrojnicou plánujeme vytvoriť kútik so vstupom z dvoch strán; pre deti z materskej 
školy a pre deti so vstupom z boku hasičskej zbrojnice. Mesto v minulosti schválilo dotáciu pre m. č. Kľúčové 
vo výške 20.000,-€, kde je návrh na rozšírenie šatní ihriska.  
Bc. Šupáková reagovala, že by sa nemalo na m. č. Kľúčové zabúdať, sú tam požiadavky.  
J. Gabriš, zástupca primátora poznamenal, že v m. č. Kľúčové je veľa detských prvkov v parku, ale v m. č. 
Trenčianska Závada nie je celkom nič.  
Ing. Bagin reagoval, že mesto má záujem robiť a dopĺňať detské prvky v každej mestskej časti podľa 
požiadaviek poslancov. Plánujeme robiť kanalizáciu pri kúpalisku. 
A.Krchňávek sa informoval na termín realizácie opravy výtlkov. 
Ing. Bagin odpovedal, že v súčasnosti prebieha výberové konanie. Máme zmapované, kde sa nachádzajú. 
Realizácia by mala byť v mesiaci máj.  
J. Chmelina, občan mesta sa informoval na opravu cesty pri jeho rodinnom dome na ul. Hornov, kde sa 
minulý rok opravovala časť vodovodu. Rozkopaním cesty sa priestor zúžil. Parkuje v týchto miestach nielen 
autobus ale aj návštevníci zdravotného strediska. Debatoval o tejto problematike taktiež s Ing. Babálom, 
riaditeľom RVS VV, Nemšová.  
J. Filová navrhla do rozpočtu mesta zaradiť finančné prostriedky na opravu šatní a sociálnych zariadení pre 
účinkujúcich v Kultúrnom centre Nemšová.  
Ing. Bagin reagoval, že mesto Nemšová dostáva každý rok finančné prostriedky z Úradu vlády. Podali sme 
požiadavku na zateplenie budovy, dostali sme financie na opravu strechy. 
A.Krchňávek navrhol s touto požiadavkou osloviť prenajímateľa. 
MUDr. Daňo navrhol vytvoriť fond z financií získaných z prenájmu. Ďalej navrhol, aby sa tieto priestory 
nacenili a tým zistili výšku potrebnej investície. 
Ing. Bagin uviedol, že túto problematiku je potrebné prerokovať na zasadnutiach jednotlivých komisií.  
Bc. Šupáková vzhľadom k tomu, že nebola na pracovnej porade poslancov, sa informovala na členstvo mesta 
Nemšová a na výšku dotácie pre nadáciu Peregrín. Dodala, že príspevok je vysoký. 
Ing. Bagin reagoval, že mesto Nemšová chce vstúpiť do nadácie Peregrín a dotácia je vkladom. Príspevok je 
na opravu mlyna a na činnosť nadácie.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.  
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi schválilo: 1.  zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 – RO č. 2 v zmysle 
predloženého materiálu. Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 sa rozpočtujú vo výške 
3.873.209,00 € a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na r. 2015 sa rozpočtujú vo výške 3.873.209,00 €. 
2.Vstup mesta Nemšová do občianskeho združenia na pomoc onkologickým pacientom Peregrín, so sídlom 
Mlynská č. 1424, Nemšová. Bc. Šupáková sa hlasovania zdržala. 

 
4. Návrh Zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov samosprávnych orgánov a úkonov občianskych  
    obradov mesta Nemšová  
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    Predkladala: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Ing. Jurisová predložila na rokovaní návrh zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov samosprávnych 
orgánov a úkonov občianskych obradov mesta Nemšová. Poriadok odmeňovania mesta bol naposledy 
schválený v r. 2006. V článku 3 a 4 sa rieši plat primátora mesta, hlavného kontrolóra, členov komisií 
a obradujúcich. Navrhované zásady odmeňovania sú sprehľadnené v tabuľke a tiež v dôvodovej správe, kde je 
uvedená súčasná odmena poslancov, predsedov a členov komisií, členov mestských výborov, účinkujúcich na 
obradoch, ošatné za obrady, odmena za vedenie kroniky, odmeňovanie rady Nemšovského spravodajcu. Na 
pracovnej porade ma poslanci zaviazali, aby som dopracovala porovnanie nákladov na vydávanie 
Nemšovského spravodajca s okolitými obcami. Zistila, že náklady sa nedajú porovnať, pretože priamo 
v meste majú zamestnancov, ktorí riešia vydávanie novín. Napr. v Novej Dubnici pracujú na kultúre 3 
zamestnanci, z ktorých jedna má v náplni vydávanie novín. Noviny vydávajú 12 krát za rok. Tak isto je to 
v Ilave. Na odd. kultúry v Ilave pracujú 4 zamestnanci, venujú sa len kultúre a podieľajú sa na tvorbe novín.  
V Dubnici nad Váhom riešia noviny nielen vlastnými zamestnancami ale aj externými. Dodala, že je zložité 
porovnávať náklady na jeden výtlačok novín. V súčasnosti výtlačok Nemšovského spravodajcu so všetkými 
výdavkami vrátane roznosu, stojí 848,-€, t. z. pri 2.400 ks výtlačkov nás jeden výtlačok stojí 0,353€. 
Po zvýšení by sme na jeden výtlačok potrebovali 1.098,-€ a jeden výtlačok nás bude stáť 0,457€.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto  zápisnice. 
S. Husár poznamenal, že očakával za ostatné mestá náklady na jeden výtlačok, koľko kde noviny stoja. 
Ing. Jurisová reagovala, že takýmto spôsobom sa náklady nedali vyčísliť. 
MUDr. Daňo poznamenal, že v iných mestách majú zamestnanci vydávanie novín v náplni. 
Ing. Jurisová ďalej uviedla, že v našom meste je jedna pracovníčka, ktorá má v náplni kultúru 25 % a  životné 
prostredie na 75 %. Jeden zamestnanec pracuje z časti na kultúre, tento napr. fotí po pracovnej dobe a je na 
prehliadkach mestského múzea. Ing. Brandoburová bola v redakčnej rade, členstva sa vzdala. V súčasnosti 
pripravuje základné veci do Nemšovského spravodajcu. Tí zamestnanci ms. úradu, ktorí píšu články do novín, 
za tieto nedostávajú peniaze. Aj v iných mestách píšu články aj občania aj zamestnanci úradu. Taktiež 
bezodplatne.  
S. Husár sa spýtal, prečo je až 100 % navýšenie v jednej položke.  
Ing. Jurisová odpovedala, že to je návrh. Uviedla, že p. učiteľky, ktoré sú v redakčnej rade, majú navrhnutú 
odmenu  nielen za písanie článkov ale aj za jazykovú korektúru.  
Ing. Bednáriková sa informovala na čiastku za zostavenie výsledného obsahu novín, takto noviny neboli nikdy 
vyplácané, nebolo to v odmeňovacom poriadku.  
Ing. Jurisová uviedla, že odmeňovanie redakčnej rady bolo formou dohody, nebolo to v odmeňovacom 
poriadku. Vydávané noviny sú z novinárskeho pohľadu kvalitnejšie ako boli predtým. Dodala, že si hlboko 
váži prácu Ing. Prekopovej, ktorá noviny robí. Noviny robí intenzívne 2 týždne, píše články niekoľko hodín 
denne, cez víkendy. Vniesla do novín odbornosť. Pokiaľ viem, nikto sa nedomáhal byť čelnom redakčnej 
rady. Bola rada, že tí členovia, ktorí boli schválení, prijali členstvo. Člen redakčnej rady dostane 8,-€ za jedno 
vydanie. 
MUDr. Daňo reagoval, že ak niekto má lepšie zloženie redakčnej rady, tak ich môže navrhnúť, za týchto 
podmienok. 
A.Krchňávek sa stotožnil s názorom prednostky úradu.  
Ing. Gabriš reagoval, že finančná komisia nemala výhrady k predloženému návrhu. 
Ing. Bednáriková vzniesla pripomienku k odmeňovaniu zástupcu primátora. Toto bolo prediskutované na 
pracovnej porade poslancov. Plat zástupcu primátora je odvodený od platu primátora mesta v zmysle zákona 
o platových podmienkach. Uviedla, že nevidí dôvod, aby sa zástupcovi primátora vyplácala odmena 
z odmeny. Ďalší dôvod uviedla, že bývalému zástupcovi primátora bola schválená odmena 2.500,-€, čo je na 
48 mesiacov popri plnému úväzku 50,-€ odmena. V prípade schválenia 40 % odmeny, by to bolo cca 280,-€ 
pri polovičnom úväzku. Dodala, že tento návrh nepodporí.  
Ing. Jurisová reagovala, že týmto návrhom  Zásad sa odmena zástupcovi primátora neschvaľuje. Citovala 
znenie článku 3. Uviedla, že ak má niekto návrh, tento odsek z navrhovaných zásad sa môže vypustiť. Napriek 
tomu, poslanci majú právo schvaľovať odmeny aj keď to v Zásadách nie je uvedené. Tento návrh Zásad 
nikomu odmenu neschvaľuje.   
MUDr. Daňo reagovala, že tento návrh bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov. Tento odsek môže 
byť z návrhu vypustený, aby to neznelo, že odmena 40 % je automaticky. Znenie bodu je naformulované 
fakultatívne. Nie je nárokovateľné. Odmena môže byť schválená, aj bez znenia bodu v navrhovaných 
Zásadách. 
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Ing. Bednáriková s návrhom súhlasila. 
Ing. Gabriš reagoval, že odmena na konci funkčného obdobia bolo formulované ako odstupné po 4 rokoch. 
Dodal, že zákon rieši všetkých zamestnancov. Každý má nárok po určitých odpracovaných rokoch na 
odstupné. Tak, ako má nárok na odstupné primátor mesta, zamestnanci úradu a v podnikoch, tak zástupca 
primátora nárok na odstupné nemá. Žiadna iná odmena schválená nebola. 
S. Husár navrhol upraviť adekvátne k ostatnému navýšeniu aj odmenu za vedenie kroniky. Navrhol zvýšenie 
100 %.  
Ing. Jurisová reagovala, že odmena bola navýšená o 300 % pred cca 2 rokmi. 
Ing. Bednáriková navrhla upraviť odmenu za vedenie kroniky o 100,-€. 
Primátor mesta Ing. Bagin dal hlasovať postupne o návrhoch poslancov k Zásadám odmeňovania. 
 
Poslanci MsZ Nemšová jednohlasne schválili vylúčenie článku 2, týkajúceho sa odmeny zástupcu primátora 
a navýšenie odmeny za vedenie kroniky o 100,-€.  
Poslanci MsZ Nemšová 10 hlasmi schválilo Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva 
Nemšová, členov samosprávnych orgánov mesta Nemšová a odmeňovanie úkonov za občianske obrady, 
slávnosti a za vydávanie novín so zapracovaním schválených pripomienok. Ing. Duvač, P. Vavruš a J. Kiačik 
sa hlasovania zdržali. 
 
5.  Majetkové záležitosti: 
     5.1  Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 1898/182, k.ú. Nemšová. 
     5.2  Odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 508/4 zastavané plochy  a nádvoria o výmere 2 m²,  
            k.ú. Ľuborča. 
     5.3  Žiadosti o odpredaj mestských pozemkov - parc. KN-C č. 3440 k.ú. Nemšová,   
            parc. KN-C č. 1135 k.ú. Ľuborča a parc. KN-C č. 216/2  k.ú.  Trenčianska Závada. 
     5.4  Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku – futbalové ihrisko v Ľuborči. 
     5.5  Majetkovoprávne vyporiadanie pozemku  parc. KN-C č. 1898/276 – Carmen Šebíková. 
     5.6  Zriadenie vecného bremena ... Ing. Peter Prno. 
     5.7  Zriadenie vecného bremena ... Rastislav Fáry. 
     5.8  Splnomocnenie – zastupovanie vlastníka poľovných pozemkov. 
     5.9  Prenájom pozemku parc. KN-C č. 131/1, k. ú. Ľuborča. 
            Predkladal: Ján Gabriš,  zástupca primátora 
 
K bodu 5.1 J. Gabriš uviedol že p. Daniel Mutňan si podal žiadosť na prenájom plochy o výmere 3 m2.  
Dodal, že je to zbytočné vystavovať každoročne faktúry za prenájom, preto sa mu ponúkla plocha na 
odpredaj, s odkúpením súhlasil. Zástupca primátora predložil návrh na odpredaj pozemku. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej  jednohlasne schválilo pozemok parc. KN-C č. 1898/182 ostatné plochy o výmere 3 m², k.ú. 
Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na 
liste vlastníctva  č. 2576, vlastníctvo v 1/1-ine Mesto Nemšová ako  prebytočný majetok mesta. Odpredaj 
pozemku parc. KN-C č. 1898/182 ostatné plochy o výmere 3 m², k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres 
Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste vlastníctva  č. 2576, 
vlastníctvo v 1/1-ine Mesto Nemšová  podľa § 9a ods. 8 písm. b/  zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Danielovi 
Mutňanovi a manželke Ing. Ľubici Mutňanovej, obaja bytom Nemšová, za cenu 20,00 €/m², čo pri výmere 
odpredávaného pozemku 3 m²  predstavuje kúpnu cenu 60,00 €, slovom šesťdesiat eur (3 m² x 20,00 €, t.j. 
60,00 €).    Podmienky odpredaja : Pozemok sa odpredáva v súlade s § 9a ods. 8 písm. b/  zákona č. 138/1991 
Zb. zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Kúpna cena : 20,00 € / m². Odpredaj do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na začatie konania 
o povolenie vkladu vlastníckych práv do katastra nehnuteľností. 
 
K bodu 5. 2 J. Gabriš uviedol, že mesto Nemšová vybudovalo oporný múr madzi ul. J. Lacu a ul. Fučíkovou. 
Pri jeho budovaní mesto zabralo z majetku p. Ližičiara 2 m2. J. Gabriš predložil návrh na odkúpenie 2 m2 od 
p. Ližičiara.  
F. Begáň reagoval, že pred výstavbou oporného múru bolo dohodnuté, že mesto vybuduje oporný múr, ap. 
Ližičiar niečo zo svojho pozemku vypustí.  
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Ing. Bagin poznamenal, že mesto pri budovaní oporného múru zabralo z majetku p. Ližičiara na základe 
geometrického plánu.  
Občan p. M. Koníček sa informoval, že pri výstavbe oporného múru vznikla skládka na konci ul. J. Lacu, tzv. 
cigán. Požiadal o jej odstránenie. 
Ing. Bagin odstránenie prisľúbil. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej jednohlasne schválilo majetkovoprávne vyporiadanie (odkúpenie do výlučného vlastníctva 
Mesta Nemšová, IČO 00311812) pozemku parc. KN-C č. 508/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m², 
k.ú. Ľuborča, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 45682925-25/2015 na zameranie oporného múru 
na p.č. 508/6 a 635/18,  GP vyhotovený Ing. Janou Masárovou dňa 16.02.2015, autorizačne overeným Ing. 
Miroslavom Masárom dňa 16.02.2015 a úradne overený Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor dňa 
27.02.2015 pod č. j. 215/15, a to od vlastníkov pozemku : Ližičiar Alojz a manželka Mária Ližičiarová,  obaja 
bytom Nemšová za cenu 10,00 €/m², čo pri výmere odkupovaného pozemku 2 m² predstavuje odkupnú cenu 
za pozemok 20,00 €, slovom dvadsať eur (2 m² x 10,00 €, t.j. 20,00 €).  
 
K bodu 5.3 J. Gabriš predložil materiál, kde spol. Lidl požiadala o odkúpenie pozemku. Plánujú rozšíriť vjazd 
do ich areálu. Na pracovnej porade bolo dohodnuté, že pozemok sa spoločnosti neodpredá, pretože 
v budúcnosti v týchto miestach mesto plánuje vybudovať cestu. Boli pozvaní na rokovanie zástupcovia 
spoločnosti Lidl vo veci prenájmu pozemku. jednoznačné stanovisko nepredložili. V návrhu je pripravené 
uznesenie na prenájom pozemku.  
Ing. Jurisová dodala, že pozemok potrebujú z dôvodu rozšírenia nákladovej brány.  
Ing. Bagin reagoval, že spol. naznačila, že rozširujú sklady v Seredi a kapacity z Nemšovej môžu premiestniť. 
J. Gabriš dodal, že spol. Lidl plánuje pristaviť administratívnu budovu a preto potrebujú rozšíriť vstup. 
Ing. Gabriš poznamenal, že v prípade, že nebudú rozširovať oplotenie a spravia len asfaltovú plochu, potom 
nie je problém, aby sme pozemok prenajali. Plánujeme budovať cestu. 
Ing. Duvač dodal, aby v prípade realizácie zo strany spol. Lidl budúce napojenie bolo neobmedzené. 
Ing. Prílesanová reagovala, že stavebný úrad si toto ustráži. 
J. Gabriš ďalej k predkladanému bodu uviedol, že p. Záhorcová podala žiadosť o odkúpenie pozemku pri 
bývalej benzínovej pumpe v Ľuborči, kde má na mestskom pozemku záhumienku. nakoľko mesto v týchto 
miestach plánuje výstavbu, tak komisia výstavby a komisia finančná odporučila pozemok neodpredať 
a ponechať na prípadnú výmenu na cestu. Ako tretí bod predložil žiadosť p. Ďurišovej z m. č. Trenčianska 
Závada o odkúpenie pozemku medzi rodinnými domami. Je to bývalá cesta, niektorí občania túto cestu 
využívajú. Komisia finančná a komisia výstavby predaj neodporučili. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej jednohlasne neschválilo pozemky parc. KN-C č. 3440 trvalé trávne porasty o výmere 809 
m²,  k.ú. Nemšová,  pozemok evidovaný Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor  na liste vlastníctva 
(LV) č. 3713, parc. KN-C č. 1135 orná pôda o výmere 889 m²,  k.ú. Ľuborča, pozemok evidovaný Okresným 
úradom Trenčín, Katastrálny odbor  na liste vlastníctva (LV) č. 2106, parc. KN-C č. 216/2 zastavané plochy a 
nádvoria o celkovej výmere 877 m²,  k.ú. Trenčianska Závada, pozemok evidovaný Okresným úradom 
Trenčín, Katastrálny odbor  na liste vlastníctva (LV) č. 458, všetky pozemky výlučné vlastníctvo mesta 
Nemšová, ako prebytočný majetok mesta,  odpredaj pozemkov parc. KN-C č. 3440 trvalé trávne porasty 
výmere 809 m²,  k.ú. Nemšová,  pozemok evidovaný Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor  na liste 
vlastníctva (LV) č. 3713, parc. KN-C č. 1135 orná pôda výmere 889 m²,  k.ú. Ľuborča, pozemok evidovaný 
Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor  na liste vlastníctva (LV) č. 2106, parc. KN-C č. 216/2 
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 877 m²,  k.ú. Trenčianska Závada, pozemok evidovaný 
Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor  na liste vlastníctva (LV) č. 458, všetky pozemky výlučné 
vlastníctvo mesta Nemšová. Z dôvodu ďalšieho využitia týchto pozemkov pri výkone samosprávnych činností 
pozemky ostanú v majetku mesta. 
 
K bodu 5. 4 J. Gabriš predložil žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku – futbalové 
ihrisko v m. č. Ľuborča. TJ Ľuborča má ohradené ihrisko, do ktorého zasahuje súkromná parcela, ktorú 
chceme dostať do majetku mesta. Bol oslovený p. Ján Begáň, ktorý je spoluvlastníkom parcely. Jeho podiel 
by stačil mestu. S návrhom na odkúpenie za cenu 10,-€/m2 súhlasil.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 7 tejto  zápisnice. 



 6

 
MsZ v Nemšovej  11 hlasmi schválilo odkúpenie do výlučného vlastníctva Mesta Nemšová, IČO 00311812 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 823/8892-ín na  pozemku parc. KN-E č. 109 orná pôda o celkovej výmere 
2030 m², k.ú. Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín, pozemok vedený  Okresným úradom Trenčín, 
Katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 811 pre katastrálne územie Ľuborča, a to od spoluvlastníka pozemku 
Jána Begáňa, bytom Nemšová, za cenu 10,00 €/m², čo pri veľkosti odkupovaného spoluvlastníckeho podielu 
823/8892-ín z výmery celého pozemku 2030 m² predstavuje odkupnú cenu 1.878,87 €, slovom jeden tisíc 
osemstosedemdesiatosem eur a osemdesiatsedem centov ( výmera podielu  187,887 m² x 10,00 €, t.j. 1.878,87 
€). Dôvod odkúpenia : majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod budovou športu súp. č. 921 a futbalového 
ihriska, ktoré sú v majetku mesta Nemšová. F. Begáň sa hlasovania zdržal. Ing. Gabriš nehlasoval. 

 
K bodu 5. 5 J. Gabriš predložil majetkoprávne vyporiadanie parc. č. 1898/276 – p. Carmen Šebíková. Dodal, 
že je to dlhodobý problém mesta aj pracovníkov stavebného úradu. P. Šebíková dostala príkaz ,aby oplotenie 
zrušila. p. Šebíková si podala žiadosť o znovu posúdenie. Na pracovnej porade poslancov bol výsledok 
rokovania taký, že poslanci trvajú na pôvodnom uznesení.   
Bc. Šupáková uviedla, že hovorila s p. Šebíkovou. Oznámila, že má záujem aj o prenájom a takto aj predložila 
svoju žiadosť. odpredaj by nebol vhodný. Informovala sa na prenájom pozemku vzhľadom k tomu, že na 
predchádzajúcom MsZ informovala, že im bolo povedané, že oplotenie nemusia odstraňovať. 
Ing. Duvač sa informoval na predloženú žiadosť, kde p. Šebíková uvádza, že prílohou je zameranie 
skutkového stavu plota a kanalizácie. Tento materiál nemá. Dodal, že chce vedieť, ako to vyzerá.  
A.Krchňávek sa informoval, či mesto uvažuje s prepojením ulíc. Čo sa stane v prípade, že p. Šebíková si na 
pozemok vysadí stromy? 
Ing. Bednáriková dodala, že oplotenie bolo postavené bez povolenia, naviac na kanalizačnom zberači. Boli 
tam viaceré pochybenia. Stavebný úrad konal, ďalej malo konať mesto. 
Ing. Bagin odpovedal, že mesto konalo. V tejto časti sa stavať nepôjde. 
MUDr. Daňo uviedol, že tento materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov, kde bolo dohodnuté, 
že mesto v tejto časti plánuje cestu. Prenájom je bezpredmetný.  
Ing. Gabriš dodal, že v minulosti Ing. babál povedal, že oplotenie je postavené na kanalizačnom zberači. 
Môže mať pozemok v prenájme, ale nesmie mať postavený plot. 
Poslanci MsZ diskutovali o tejto problematike. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 8 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej  12 hlasmi zobralo na vedomie, že Carmen Šebíková si dňa 31.03.2015 pod č. 351/15 podala 
opätovnú žiadosť o majetkovoprávne vyporiadanie (odkúpenie)  užívaného pozemku parc. KN-C č. 1898/276 
ostatné plochy o výmere 263 m², ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom č. 36335924-037-14 na 
oddelenie p.č. 1898/276 z pozemkov : parc. KN-C č. 1898/30 o výmere 2074 m² (časť o výmere 208 m²), 
parc. KN-C č. 1898/37 o výmere 233 m² (časť o výmere 55 m²)oba pozemky k.ú. Nemšová, vedené 
Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 2576, vlastníctvo pozemkov v 1/1-
ine Mesto Nemšová a potvrdilo uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej č. 403 dňa 25.06.2014.  
 
K bodu 5. 6 J. Gabriš uviedol,  že  Ing. Peter Prno požiadal o zriadenie vecného bremena. V m. č. Ľuborča 
odkúpil časť pozemku v Čerešňovom sade. Plánuje si tu zriadiť prípojky, toto bolo prerokované aj na 
pracovnej porade poslancov, kde bol vyjadrený súhlas. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 9 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej  jednohlasne schválilo v súlade s Článkom 11 ods. 1 VZN mesta Nemšová č. 4/2012 - 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nemšová zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného 
vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemku parc. KN-C č. 139/80 ovocný sad 
o výmere 563 m²,  k.ú. Ľuborča, obec Nemšová, okres Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom Trenčín, 
Katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV)  č. 2575 pre k.ú. Ľuborča (vlastník pozemku Ing. Prno Peter bytom 
Nemšová a manželka a Mgr. Katarína Prnová , bytom Soblahov , BSM).  Vecné bremeno „in rem“ spočíva : 
zriadenie a uloženie NN prípojky elektriny a prípojky plynu na pozemku parc. KN-C č. 139/1 ovocné sady 
o výmere 1073 m², k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom 
Trenčín, Katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV)  č. 1 pre k.ú. Ľuborča, právo vstupu, prechodu a prístupu 
na pozemok parc. KN-C č. 139/1 ovocné sady o výmere 1073 m², k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres 
Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV)  č. 1 pre 
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k.ú. Ľuborča, za účelom údržby, kontroly, opráv a rekonštrukcie NN prípojky elektriny a prípojky plynu , a to 
v ktoromkoľvek čase a  ročnom období - mechanizmami ako i  oprávnenými pracovníkmi oprávneného 
z vecného bremena. Podmienky zriadenia vecného bremena : doba neurčitá, bezodplatne, vecné bremeno „in 
rem“, po realizačné zameranie a vyhotovenie príslušného geometrického plánu oprávneným z vecného 
bremena, správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a všetky súvisiace náklady (po 
realizačné zameranie, vyhotovenie príslušného geom. plánu ...) uhradí oprávnený z vecného bremena. 
 
K bodu 5. 7 J. Gabriš uviedol že  p. Rastislav Fáry požiadal o zriadenie vecného bremena na ul. Rybárskej, 
kde kúpil pozemok a plánuje si tu zriadiť elek. prípojku. Dodal, že komisia stavebná vykonala tvaromiestnu 
obhliadku, zriadenie vecného bremena odporúča.   
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 10 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej  12 hlasmi schválilo v súlade s Článkom 11 ods. 1 VZN mesta Nemšová č. 4/2012 - Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nemšová zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného 
vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemku parc. KN-C č. 867/8 záhrady 
o výmere 600 m²,  k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, pozemok vedený Okresným úradom Trenčín, 
Katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV)  č. 1088 pre k.ú. Nemšová (vlastník pozemku Fary Rastislav 
a manželka Veronika Faryová  obaja bytom Nemšová, BSM). Vecné bremeno „in rem“ spočíva : a)zriadenie a 
uloženie NN prípojky elektriny na pozemkoch :  parc. KN-C č. 865 zastavané plochy a nádvoria o výmere 243 
m² a  parc. KN-C č. 864/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 864 m², oba pozemky  k.ú. Nemšová, obec 
Nemšová, okres Trenčín, vedené Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV)  č. 1 
pre k.ú. Nemšová. Právo vstupu, prechodu a prístupu na pozemky : parc. KN-C č. 865 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 243 m² a parc. KN-C č. 864/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 864 m², oba pozemky  
k.ú. Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín, vedené Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor na liste 
vlastníctva (LV)  č. 1 pre k.ú. Nemšová za účelom údržby, kontroly, opráv a rekonštrukcie NN 
prípojky elektriny, a to v ktoromkoľvek čase a  ročnom období - mechanizmami ako i  oprávnenými 
pracovníkmi oprávneného z vecného bremena. Podmienky zriadenia vecného bremena : doba neurčitá, 
bezodplatne, vecné bremeno „in rem“, časť NN prípojky elektriny vedená vzduchom, časť NN 
prípojky elektriny vedená zemou ... podľa projektu, po realizačné zameranie a vyhotovenie príslušného 
geometrického plánu oprávneným z vecného bremena, správny poplatok za návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností a všetky súvisiace náklady (po realizačné zameranie, vyhotovenie príslušného geom. plánu ...) 
uhradí oprávnený z vecného bremena. S. Husár nehlasoval. 
 
K bodu 5. 8 J. Gabriš uviedol, že  na pracovnej porade poslancov sa rozhodlo splnomocniť primátora mesta na 
zastupovanie vlastníka poľovných pozemkov v konaní o uznanie prípadne o zmene Poľovného revíru 
Nemšová.  
MUDr. Daňo navrhol, aby z prerokovania tohto bodu vzišlo uznesenie, ktoré zaväzuje primátora mesta, aby 
pri rokovaní s vlastníkmi poľovných pozemkov, ktoré bude v utorok, aby mestské pozemky odsúhlasil na 
výkon práv poľovníctva stálemu poľovnému združeniu. Možno sa novo vzniknutému spoločenstvu podarí 
práva získať, ale amorálnym spôsobom získava súhlas od jednotlivých majiteľov pozemkov na výkon práva.  
Uviedol, že jeho osobne a mnohých ďalších uviedli do omylu. Nemšovskí poľovníci zostanú bez možnosti 
výkonu práva. 
Ing. Gabriš s návrhom MUDr. Daňa súhlasil. V novom združení sú len traja členovia, z toho iba jeden občan 
z Nemšovej. Dodal, že sa mu to zdá nefér voči ostatným poľovníkom.  
Poslanci MsZ Nemšová spolu s členmi Poľovníckeho združenia Nemšová diskutovali o problematike 
poľovníkov. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 11 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej  jednohlasne  zaviazalo primátora mesta Ing. Františka Bagina v súlade s § 31 a nasl. 
Zákona č. 40/1967 Zb. Občiansky zákonník, § 17 Zákona č. 71/1967 Zb. O správnom konaní (správny 
poriadok) a v súlade so Zákonom  č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, všetky zákony v znení neskorších 
predpisov, na zastupovanie vlastníka poľovných pozemkov (Mesta Nemšová) v konaní o uznanie Poľovného 
revíru Nemšová a príp. v konaní o jeho zmene, na všetky právne úkony za Mesto Nemšová v zmysle Zákona  
č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, na zastupovanie na valnom zhromaždení 
vlastníkov poľovných pozemkov a na schválenie uznesenia valného zhromaždenia o užívaní poľovných 
pozemkov začlenených do poľovného revíru v Nemšovej, vrátane podávania návrhov a hlasovania v prospech 
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Poľovníckeho združenia Nemšová, ul. Vlárska č. 9, Nemšová, IČO: 35594012, DIČ: 2021488088 s váhou 
hlasu, ktorá zodpovedá poľovným pozemkom vo vlastníctve Mesta Nemšová, na uzatvorenie zmluvy o 
prenájme poľovných pozemkov na obdobie rokov 2016-2031 (15 rokov), vrátane dohodnutia a prerokovania 
podmienok a podpísania zmlúv, ktorej súčasťou sú pozemky vo vlastníctve Mesta Nemšová pre Poľovnícke 
združenie Nemšová, ul. Vlárska č. 9, Nemšová, IČO: 35594012, DIČ: 2021488088. 
 
K bodu 5. 9 J. Gabriš uviedol že na pracovnej porade bol prenájom pozemku parc. č. 131/1 v k. ú. Ľuborča 
prerokovaný. S. Husár si chce prenajať pozemok za svojou budovou za účelom rekonštrukcie obchodu so 
záhradkárskymi potrebami. Prenájom sa schvaľuje na obdobie 12 mesiacov odo dňa podpísania nájomnej 
zmluvy. Jedná sa o 135 m2. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 12 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej 12 hlasmi schválilo prenájom pozemku parc. KN-C č. 131/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 135 m², k.ú. Ľuborča  podľa§ 9a ods. 9 písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ... ako 
prípad hodný osobitného zreteľa Stanislavovi Husárovi, bytom ul. Borovského č. 948/20 v Nemšovej – 
Ľuborči,  za podmienok :  výška nájomného 0,10 €/m²,  prenájom na dobu určitú – na 12 mesiacov odo dňa 
podpísania nájomnej zmluvy,  účel nájmu: manipulačná plocha počas rekonštrukcie obchodu so 
záhradkárskymi  potrebami na ul. Ľuborčianskej,  zákaz výstavby akejkoľvek stavby na predmete nájmu. S. 
Husár sa zdržal hlasovania.  
 
6. Finančné záležitosti: 
    Cenník multifunkčného ihriska 
    Predkladala: Ing. Jarmila Savková,  vedúca odd. finančného a správy ms. majetku 
 
Ing. Savková uviedla, že na pracovnej porade poslancov a taktiež na finančnej komisii bolo doporučené, aby 
vypracovaný cenník multifunkčného ihriska bol bezplatne pre žiakov základných škôl, materských škôl 
a školských zariadení, teda deti a mládež do 18 rokov denne v prevádzkovom čase a v rámci vyučovacieho 
procesu. 4,-€ pre užívateľov nad 18 rokov do 4 osôb a 10,-€ pre užívateľov nad 18 rokov. Tento cenník by 
mal nadobudnúť účinnosť od 01.05.2015.  
Ing. Bagin dodal, že cenník je potrebné schváliť, pretože mesto platí správcu tohto ihriska. Taktiež boli 
dorezané siete a rozbité okná. Užívatelia ihriska si budú musieť dávať väčší pozor. 
Ing. Gabriš navrhol, aby náhradné kľúče od multifunkčného ihriska boli u správcu ms. športovej haly. 
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 13 tejto  zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej jednohlasne schválilo Cenník multifunkčného ihriska v Nemšovej s účinnosťou od 1.5.2015. 
 
7. Doplnenie člena MsV Ľuborča 
    Predkladala: Ing. Zita Bednáriková, poslankyňa MsZ Nemšová 
 
Ing. Bednáriková predložila návrh na doplnenie člena Mestského výboru Ľuborča z dôvodu úmrtia člena p. 
Ondreja Begáňa. počet zostane zachovaný. Už na prvom neformálnom stretnutí poslancov navrhovali Ing. Ľ. 
Sokolovú obsadiť do komisie, keďže v komunálnych voľbách pomerne dobre uspela. Uviedla, že si myslí, že 
bude prínosom pre výbor, pracuje v MAS Vršatec. 
Poslanci MsZ diskutovali o predloženom návrhu. 
 
MsZ v Nemšovej jednohlasne schválilo za člena MsV Ľuborča Ing. Ľuboslavu Sokolovú. 
 
8. Diskusia. 
 
Bc. Šupáková sa informovala, či bola na web stránke mesta zavedené sekcia  na  podnety občanov tak, ako 
bolo dohodnuté.  
Ing. Jurisová odpovedala, že na pripravovanej stránke táto sekcia bude. Navrhla, aby bola na novej web 
stránke ikona, kde si bude môcť občan navoliť službu, aby bol upozornený na niektoré údaje, podujatia a pod.  
cez mobilné telefóny formou SMS. Ďalej navrhla zapracovať katastrálnu mapu so zapracovaním jednotlivých 
parciel, vizuálna mapa, trasovanie sietí. Každá služba je spoplatnená, cca 500,-€/ rok. Stránka bude omnoho 
väčším prínosom ako bola doteraz.  
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JUDr. Mojto sa informoval a požiadal o zverejnenie na web-stránke mesta faktúru a zmluvu o výške odmeny 
pre advokáta JUDr. Hatvániho, ktorý zastupuje mesto Nemšová v súdnom spore so SR.  
Poslanci MsZ diskutovali o prebiehajúcom súdnom spore medzi mestom Nemšová a SR. 
Ing. Bednáriková na základe podnetu od občanov navrhla a požiadala na cyklotrase v miestach pri Šidlíkovom 
jestvujúci betónový panel posunúť o cca 1 m. Je veľkou prekážkou pre cyklistov keď je šero.  
Ing. Bagin reagoval, že panel bol osadený  z dôvodu výskytu štvorkoliek na cyklotrase. Osvetlenie je z a.s. 
Vetropack. 
Poslanci MsZ z dôvodu bezpečnosti cyklistov diskutovali o možnosti vybudovania osvetlenia v mieste, kde je 
položený panel. Ďalej riešili možnosť osadenia rampy alebo dopravnej značky. 
Ing. Gabriš informoval,  že p. Rýger, ktorému bolo schválené vecné bremeno, zahrnul jarok okolo cesty. 
Hrozí nebezpečie počas prívalových dažďov. K téme sa pripojil poslanec F. Begáň. Dodal, že niektorí občania 
devastujú náučný chodník. Je to vizitka mesta. požiadal, aby mesto vyzvalo občanov, aby pozemky dali do 
takého stavu, aby sa dali udržiavať. 
Ing. Bagin odpovedal, že o tomto probléme mesto vie a rieši ho. 
Bc. Šupáková sa informovala na interný cenník pokút, ktorý bol spomenutý na minulom rokovaní MsZ. 
Ing. Jurisová uviedla, že v stavebných záležitostiach je to prenesený výkon a poslanci môžu primátorovi 
mesta pokuty len odporučiť.  
A.Krchňávek sa informoval na prebiehajúce práce na detskom ihrisku na sídlisku. 
Ing. Jurisová odpovedala, že po dohovore s p. Kakodym, po kúpe materiálu ako sú dosky a preglejky, budú 
práce pokračovať. Robia to viac menej svojpomocne. 
J. Kiačik požiadal o pomoc v problematike zo strany podnikateľa, ktorý prevádzkuje drvičku v m. č. Kľúčové.  
Dodal, že nesplnil požiadavky k 31.12.2014. Navrhol zastaviť prevádzku dovtedy, dokiaľ požiadavky nesplní.  
Hluk je z prevádzky veľký, nech prevádzku odhluční. Z prevádzky ide aj zápach, spracováva gumy. 
Ing. Bagin reagoval, že prevádzku odhlučnil. Kúpil nový stroj. Preto je hluk, na strop dal len laminát.  
Ing. Prílesanová poznamenala, že prevádzkovateľ splnil závery zápisnice. Bol zaviazaný vykonať na vlastné 
náklady meranie. Toto vykonal. Výsledky merania nemáme. Požiadali sme ho o ich predloženie. 
J. Kiačik uviedol, že v miestach kde je drvička, bola poľnohospodárska výroba. Nemá tam prečo byť 
priemyselná výroba. 
Ing. Bagin uviedol, že prevádzkovateľovi drvičky dal povolenie na zmenu využitia stavby štát. Prisľúbil, že 
občanov tejto m. č. ochráni. Pôjde tam štátny stavebný dohľad. 
J. Gabriš reagoval, že s p.Vavrušovou boli v prevádzke. Je tam hlučnosť, lebo spustil ďalší drviaci stroj. 
Prevádzkovateľ prisľúbil, že znovu lamináty zaizoluje.  
Ing. Bagin navrhol J. Kiačikovi spoločnú  návštevu prevádzky, s čím p. Kiačik súhlasil. 
S. Husár požiadal o opravu oplotenia cintorína v m. č. Ľuborča. 
Ing. Bagin poznamenal, že je to dobrá pripomienka, na všetkých cintorínoch máme problémy. 
J. Filová oznámila, že v čase búrok v časti kde býva, na Nive, sú niekedy aj 2 dni bez elek. energie. 
Mgr. Palička reagoval, osvetlenie bolo robené etapovite. Boli menené ističe, je ich menej. VPS – ka ich meniť 
nemôže. Pracovníci VPS-ky v prípade potreby, vždy problém odstránia. 
F. Begáň požiadal poslancov, aby spoločne prešli mesto aj mestské časti a posúdili to, čo je akútne a čo treba 
spraviť. Bc. Šupáková sa k tejto myšlienke pripojila. 
Mgr. Palička oznámil, že oplotenie nacenil na 2.000,-€.  
Bc. Šupáková sa informovala na parkovanie kamiónov na Mierovom námestí, či sa vyrubujú  pokuty. Dodala, 
že problém stále pretrváva.  
Ing. Bagin odpovedal, že sa naceňuje dopravné značenie s vyhranením parkovísk.  
J. Chmelina, občan mesta Nemšová poznamenal, že na MsZ sa nerozpráva o centre mesta. Bolo spomínané na 
podujatiach, že mesto Nemšová je najmladšie mesto na Považí. Každé mesto má nejakú dominantu. Mesto 
Nemšová bude mať 12 m plechové sklady v areáli a. s. Vetropack ako dominantu. Informoval sa, prečo sa to 
povolilo. Bojoval, aby sa sklady znížili. Požiadal, aby stavebný úrad dohliadol na dodržanie záležitostí 
uvedené v zápise. 
F. Begáň sa informoval na prechod pri kúpalisku. 
Ing. Bagin reagoval, že prechod pre chodcov sa bude nasvetlovať. Bude sa robiť. 
E. Vavrušová, občianka mesta požiadala o vyčistenie potoka v časti pri kravíne pod cestou. V prípade 
prívalových vôd bude cesta nebezpečná. Taktiež môže zaplaviť cintorín. Toto prerokovávali aj na zasadnutí 
MsV Kľúčové. Požiadavku predložili. Ďalej podporila myšlienku F. Begáňa týkajúcu sa výjazdu poslancov po 
jednotlivých mestských častiach. 
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Ing. Bagin odpovedal, že o tejto problematike informovalo mesto Nemšová Povodie Váhu s tým, že majú 
práce na tomto potoku naplánované. Podobne robili aj potok v Ľuborči.  
Bc. Šupáková pozvala prítomných na otvorenie vyhliadkovej veže v m. č. Trenčianska Závada na Uhliská dňa 
24.04. Účasť prisľúbil Ing. Baška, predseda TSK; taktiež generálny riaditeľ z ministerstva. 
Ing. Bagin vytkol Bc. Šupákovej, že sa nepatrilo napísať do týždenníka MY, že mesto Nemšová sa vôbec 
nepodieľalo pri výstavbe vyhliadkovej veže. Bola bagatelizovaná práca stavebného úradu. Podobne bolo 
povedané, že mesto Nemšová sa nepodieľalo na outdoorovom ihrisku. Bolo to zneváženie práce stavebného 
úradu a pracovníkov VPS – ky. Mesto Nemšová pomáhalo s prácami  
Bc. Šupáková uviedla, že primátorovi mesta prepošle e- mail, ksže ako sa mesto podieľalo na výstavbe. Mesto 
sa finančne nepodieľalo na výstavbe veže. 
Ing. Bagin pozval prítomných na tradičné stavanie májov a na oslavy 70. výročia oslobodenia mesta Nemšová 
rumunskými vojskami a taktiež pozval na oslavy dňa matiek v nedeľu dňa 10. mája.  
 
9. Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval všetkým 
za účasť a rokovanie ukončil. 
 
 
Ing. František Bagin       Ing. Iveta Jurisová 
   primátor  mesta                    prednostka úradu 
 
 
Overovatelia:  Ján Kiačik 
                        Ing. Stanislav Gabriš 
 
 
Zapísala: Mgr. Beáta Belková 


