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Z á p i s n i c a 
z 31. neplánovaného  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 22. novembra 2017 

o 17.00 hodine v zasadačke  Mestského úradu, ul. J. Palu 2/3, 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 a pracovníkov mesta. 
     Konštatoval, že z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 7 poslancov, t. j. 54 %,  čím je 
mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnení poslanci: Mgr. Petra Šupáková, Janka Filová, 
František Begáň, Anton Krchňávek, Alžbeta Gurínová a Ján Kiačik. Za overovateľov zápisnice boli určení 
a schválení poslanci Ing. Stanislav Gabriš a Pavol Vavruš. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Beáta 
Belková, za skrutátorku určil primátor mesta Mgr. Beátu Belkovú. Program neplánovaného 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 dnešného rokovania a v zmysle Rokovacieho poriadku spýtal sa 
na pripomienky alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania.  
Primátor mesta dal hlasovať o programe rokovania MsZ. 
Poslanci MsZ 7 hlasmi schválili program rokovania MsZ.  
 
Primátorom mesta boli do návrhovej komisie navrhnuté a schválené 5 hlasmi Ing. Zita Bednáriková 
a Stanislav Husár.  Ing. Zita Bednáriková a Stanislav Husár sa hlasovania zdržali. 
 
Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného  programu. 
 
2. Prijatie kontokorentného úveru Mestským podnikom služieb Nemšová s. r. o. prostredníctvom  
    VÚB a. s.  
    Predkladá: Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu a Jozef Petrík, konateľ MsPS, s. r. o.   
 
Ing. Jurisová, prednostka úradu uviedla, že dôvodom na prijatie kontokorentného úveru je ekonomická 
situácia spoločnosti, resp. záväzky spoločnosti voči dodávateľom vzniknuté pri prevádzkované letného 
kúpaliska v Nemšovej v letnej sezóne r. 2017. Na základe rokované s bankami sa rozhodlo mesto 
Nemšová a Mestský podnik služieb / ďalej MsPS / pre návrh na prijatie kontokorentného úveru 
prostredníctvom VÚB a. s.. VÚB poskytne MsPS  kontokorent na bežný účet s limitom 25.000 €. 
Kontokorent k bežnému účtu bude poskytnutý maximálne na dobu 1 rok. V priebehu tohto obdobia si 
spoločnosť usporiada svoju ekonomiku tak, aby nebolo potrebné obnovovať kontokorentný úver na 
základnom účte. Spôsob ručenie bude blankozmenkou. Ing. Bagin dodal, že VÚB a. s. nechcela MsPS 
poskytnúť vyšší úver. Spoločnosť minula finančné prostriedky na úhradu energií a taktiež na stavbu 
bufetu. J. Petrík reagoval, že najväčšou finančnou položkou v r. 2017 bol bufet. Obdržali vyúčtovanie 
plynu a elektrickej energie. Za spotrebu plynu má  spoločnosť preplatok vo výške 2.000 a za spotrebu el. 
energie preplatok vo výške 1.000 €. Prítomní diskutovali o vyúčtovaní spotreby elektrickej energie 
odoberanej z budovy vodného zdroja pri kúpalisku v Nemšovej. Zdôraznili potrebu prefaktúrovať 
spotrebu energie na mesto Nemšová v súvislosti s realizáciou projektu RVS VV. Ing. Jurisová uviedla, že 
sa jedná o spotrebu elektrickej energie za mesiace apríl a máj a od augusta do novembra. V prospech 
letného kúpaliska je to čiastka cca 4.000 €. J. Gabriš uviedol, že mesačne čerpadlo odoberie 7 kWh, čo je 
asi 1.000 €. MUDr. Daňo reagoval, že do budúcna je potrebné dbať na to, aby bola finančná disciplína na 
veľmi vysokej úrovni. Je potrebné každý výdaj prekonzultovať a hospodáriť ako na svojom vlastnom 
majetku. Dodal, že kúpalisku fandí. Ing. Bagin uviedol, že na kúpalisku bude nový konateľ a jednotlivé 
prevádzky budú mať len vedúcich. Bude kreovaná Dozorná rada z dôvodu neustálych problémov na 
pálenici.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej kontrolu plnenia uznesení zobralo na vedomie uznesením č. 339. 
 
3. Majetkové záležitosti: 
    Zriadenie vecného bremena – ALEX N, s.r.o., kat. územie Nemšová 
    Predkladal: Ján Gabriš, zástupca primátora 
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J. Gabriš, zástupca primátora predložil žiadosť spoločnosti ALEX N, s. r. o. so sídlom na ul. Jaseňová 
1997/15 B v Nemšovej o zriadenie plynovej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve mesta, parcela č. C KN 
1898/24 ostatné plochy o výmere 1237 m2, parcela č. 1898/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2960 
m2, zapísaných na LV č. 1 k. ú. Nemšová. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že prípojka plynu bude slúžiť 
na realizáciu novostavby dvoch bytových domov – Vlárska III. MUDr. Daňo sa informoval na 
umiestnenie bytových domov a či v tomto mieste vyjde zokruhovanie. Ing. Duvač odpovedal, že kedysi 
spoločnosť potrebovala parkovacie miesta. Dnes ich nepotrebuje. MUDr. Daňo ďalej uviedol, že mesto 
má pozdĺž športovej haly pozemok 7 m. Ing. Duvač uviedol, že v tomto pásme sa nachádza plyn 
a spoločnosť sa potrebuje k tomuto dostať. Uviedol, že sa nachádza asi v strede pozemku.  
Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 
MsZ v Nemšovej k prerokovanému bodu prijalo uznesenie č. 340. 
 
4. Záver   
 
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval 
všetkým za účasť a neplánované rokovanie ukončil. 
 
V prípade zverejnenia zápisnice na internete prílohy k tejto zápisnici tvoria materiály: 

- materiály pod názvom Pracovné materiály na rokovanie MsZ dňa 22.11.2017 
-    hlasovanie poslancov MsZ Nemšová konaného dňa 22.11.2017  
-    uznesenia z 30. zasadnutia MsZ Nemšová zo dňa 22.11.2017. 

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


