
U z n e s e n i e   č. 4 z 3. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová zo dňa 
26.apríla 2007 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 
 
 
A /  B E R I E    N A V E D O M I E 
 
1.  Materiály predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva Nemšová dňa 26.4.2007 
2.  Správu ku kontrole plnenia uznesenia č. 3/07 z 2. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 
22.2.2007 
3.  Uznesenia zo schôdzok komisiií: 

- kultúry, školstva a športu zo dňa 4.4.2007 
- sociálno-zdravotnej zo dňa 4.4.2007 
- finančnej a správy mestského majetku zo dňa 12.4.2007 
- výstavby, mestského a bytového hospodárstva zo dňa 25.4. 

4.  Zápis zo schôdzky MsV č. 4 zo dňa 29.3.2007 
5. 1.1 Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2006 
    1.2 Hospodársky výsledok mesta Nemšová vo výške -8.191.884,99 Sk s tým, že účtovný 
výsledok hospodá- 
           renia bol vykrytý finančnými operáciami- úverom a prevodom fondových finančných 
prostriedkov 
     1.3 Záverečný účet VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2006 
     1.4 Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku VPS, m.p.o. Nemšová 
6.  1.1 Výrok nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Nemšová 

    za obdobie od 01.01.2006 do 31.12.2006 
     1.2 Výrok nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky VPS, m.p.o.  Nemšová 
            za obdobie od 01.01.2006 do 31.12.2006 
7.   1.1 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Nemšová za rok 2006 
      1.2 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu VPS, m.p.o.  Nemšová 
             za rok 2006 
8.  Výsledky inventarizácie Základnej školy  na Ul.J.Palu Nemšová k  31.12.2006 tak, ako 
boli predložené na         
      rokovanie MsZ 
9. Výsledky páleničiarskej sezóny  2006 – 2007 a hospodárenia Mestskej pálenice s.r.o. 
Nemšová 
      za rok 2006 
10. Návrh na vyhlásenie výberového konania formou inzerátu na odpredaj budov s.č.188 
a časti budovy s.č. 189          
       k.ú. Nemšová, Ul. Odbojárov 6 
11.  Návrh na odpredaj pozemkov v zmysle návrhu geometrického plánu č. 31321704-
365/2007 : 

- p.č. 603/8 o výmere 813 m2 Ľubošovi Švorcovi, Nemšová 
- p.č. 603/9 o výmere 762 m2 a p.č. 603/10 o výmere 588 m2 Jurajovi Barišovi- 

JUROŠÍK, 
Nemšová 

- p.č. 603/11 o výmere 1540 m2 Ing. Milanovi Mazanovskému, Nemšová 



- p.č. 603/12 o výmere 5592 m2 Patrikovi Darkovi, Nová Dubnica, SNP 534/92 
a Pavlovi Mikulovi, 
Nová Dubnica 

       V kúpnych zmluvách bude ošetrená i výstavba inžinierskych sietí a spôsob ich realizácie. 
Kúpne zmluvy 
        pred podpisom  budú predložené na posúdenie do  komisie finančnej a správy mestského 
majetku a komisie  
        stavebnej. Cena za 1 m2 odpredávaného pozemku je 450,- Sk, v cene nie sú zahrnuté 
náklady na výstavbu      
        inžinierskych sietí 
12.   Žiadosť MUDr.Petra Daňu o odpredaj nebytových priestorov Chirurgickej ambulancie 
s.č. 189 na Ul.Odbbo- 
        járov 6 
13.   Návrh na voľbu zástupcu primátora mesta Nemšová 
 
 
 
 

B/ S C H V A Ľ U J E 
 
1. 1.1 Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2006 a vyjadruje súhlas s celoročným 
hospodárením bez výhrad 
    1.2 Hospodársky výsledok mesta Nemšová vo výške -8.191.884,99 Sk s tým, že účtovný 
výsledok hospodá- 
           renia bol vykrytý finančnými operáciami- úverom a prevodom fondových finančných 
prostriedkov 
     1.3 Záverečný účet VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2006a vyjadruje súhlas s celoročným 
hospodárením 
           bez výhrad 
     1.4 Rozdelenie hospodárskeho výsledku VPS, m.p.o. Nemšová 
            Hospodársky výsledok  VPS, m.p.o. Nemšová  ...................348.456,92 
            Rozdelenie hospodárskeho výsledku VPS, m.p.o. Nemšová : 
            Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 229.216,03 Sk bude v plnej výške 
odvedený 
            zriaďovateľovi – MsÚ Nemšová. 
            Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti vo výške 155.240,89 Sk bude po 
zdanení /37.219,- Sk/ 
            odvedený do rezervného fondu VPS, m.p.o. Nemšová vo výške 118.021,89 Sk  
2. Výsledky inventarizácie Základnej školy  na Ul.J.Palu Nemšová k 31.12.2006 tak, ako boli 
predložené na         
     rokovanie MsZ 
3. Výsledky páleničiarskej sezóny  2006 – 2007 a hospodárenia Mestskej pálenice s.r.o. 
Nemšová 
      za rok 2006 
4. Návrh na odpredaj pozemkov v zmysle návrhu geometrického plánu č. 31321704-365/2007 
: 

- p.č. 603/8 o výmere 813 m2 Ľubošovi Švorcovi, Nemšová 
- p.č. 603/9 o výmere 762 m2 a p.č. 603/10 o výmere 588 m2 Jurajovi Barišovi- 

JUROŠÍK, 



Nemšová 
- p.č. 603/11 o výmere 1540 m2 Ing.Milanovi Mazanovskému, Nemšová 
- p.č. 603/12 o výmere 5592 m2 Patrikovi Darkovi, Nová Dubnica, SNP 534/92 

a Pavlovi Mikulovi, 
Nová Dubnica 

       V kúpnych zmluvách bude ošetrená i výstavba inžinierskych sietí a spôsob ich realizácie. 
Kúpne zmluvy 
        pred podpisom  budú predložené na posúdenie do  komisie finančnej a správy mestského 
majetku a komisie  
        stavebnej. Cena za 1 m2 odpredávaného pozemku je 450,- Sk, v cene nie sú zahrnuté 
náklady na výstavbu      
        inžinierskych sietí a potrebnej PD 
5. Smernicu o používaní služobných mobilných telefónov mesta Nemšová s účinnosťou od 
1.1.2007  
    tak, ako bola predložená na rokovaní MsZ 
6. Odpredaj časti budovy s.č.189 v podieli 75/484 na budove a spoluvlastnícky podiel 
pozemku 75/484  
     parc.č. 233/7 k.ú. Nemšová za cenu 3.000,- Sk/m2- plocha o výmere 74,93 m2 firme 
DAJA, s.r.o.,  
     Záhumnie 21, Nemšová 
7. Zvýšenie poplatku na mestskom kúpalisklu nasledovne : 
     Dospelí     : 50,- Sk  /od 10.00 – 19.00 hod./             25,- Sk   /od 16.00 – 19.00 hod./ 
     Deti           : 15,-Sk  /od 10.00 – 19.00 hod./              10,- Sk   /od 16.00 – 19.00 hod./ 
 

C/ S Ú H L A S Í 
 

1. So spracovaním územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1/2007 ÚPN 
SÚ Nemšová v rozsahu návrhu „Zadania pre spracovanie Zmeny a doplnky č.1/2007 
ÚPN SÚ Nemšová 

 

D/  R U Š Í 
 
1. Uznesenie MsZ Nemšová č. 34/06-B/7 zo dňa 6.11.2006 týkajúce sa Smernice 

o používaní služobných mobilných telefónov mesta Nemšová 
 

E/  O D P O R Ú Č A 
 
1. Primátorovi mesta Jánovi Mindárovi zabezpečiť spracovanie územnoplánovacej  

dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1/2007 ÚPN SÚ Nemšová 
F/ U K L A D Á 
 
1. MsÚ výhlásiť výberové konanie formou inzerátu na odpredaj budov s.č. 189  a  s.č. 188 
k.ú,  Nemšová.   
     Termín :ihneď 
     Zodpovedný: Pavel Králik, prednosta úradu 
2. MsÚ zabezpečiť plnenie opatrení ktoré vyplývajú zo stanoviska hlavného kontrolóra 
k záverečnému 
    účtu mesta Nemšová za rok 2006 



     Termín : úloha trvalá 
      Zodpovedný . Pavel Králik, prednosta úradu 
3. VPS,m.p.o. zabezpečiť plnenie opatrení ktoré vyplývajú zo stanoviska hlavného kontrolóra       
     k záverečnému     účtu VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2006 
     Termín : úloha trvalá 
      Zodpovedný : Mgr.Ladislav Palička, vedúci VPS 
4. MsÚ vykonať inventarizáciu smeťových nádob na komunálny odpad v meste 
    Termín : 06/07 
    Zodpovedný: Pavel Králik, prednosta úradu 
5. MsÚ zabezpečiť kontrolné váženie vozidiel firmy Považská odpadová spoločnosť a.s. pred 
zberom  
    komunálneho  odpadu 
    Termín : úloha trvalá 
     Zodpovedný . Pavel Králik, prednosta úradu 
6.  MsÚ na základe analýzy a predložených výsledkov hospodárenia vypracovať novú 
nájomnú zmluvu  
     medzi prenajímateľom Mesto Nemšová a Pálenica, s.r.o. Nemšová 
    Termín : 06/07 
    Zodpovedný: Pavel Králik, prednosta úradu 
 
 

G/  S Ť A H U J E 
 
      z rokovania návrh VZN mesta Nemšová č.1/2007 o držaní psov na území mesta Nemšová 
s tým, 
      že návrh bude prerokovaný a dopracovaný v komisii obchodu a verejného poriadku 
     Termín : 06/07 
      Zodpovedný: Pavel Králik, prednosta úradu 
 

H/  V O L Í 
 
      zástupcu primátora mesta Nemšová poslanca MsZ Ing.Františka Bagina 
 
                                                                                   
 
 
 
 
                                                                                                                           Ján M i n d á r 
                                                                                                                               primátor 
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