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Mesto Nemšová                           6.7                                                    
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA  28. 09. 2016 

 
K bodu :                   Zverenie hnuteľného majetku mesta do správy Verejno-prospešných 
   služieb, m.p.o., Mierové námestie 21, 91441 Nemšová  
Spracoval :                 JUDr. Tatiana Hamarová  
Schválil:                     Ján Gabriš, zástupca primátora 
Predkladá :                Ján Gabriš, zástupca primátora 
Materiál obsahuje :       Návrh uznesenia 
                                      Dôvodovú správu   
Počet výtlačkov :          19 
Rozdeľovník :               členovia MsZ  - 13 x 
                                       primátor mesta 
                                       prednostka MsÚ 
                                       MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 
                                       MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku                                      

                           MsÚ - hlavný kontrolór 
                 vedúci VPS. m. p. o. 
Dôvodová správa: Mesto Nemšová zabezpečilo verejné obstarávanie pre Verejno-prospešné služby, 
mp.o. a podpísalo zmluvu s víťazom verejnej obchodnej súťaže. 
V zmysle zmluvy bola aj faktúra vystavená na mesto Nemšová a mesto sa tak stalo vlastníkom tohto 
osobného motorového vozidla. Auto bude slúžiť výlučne potrebám VPS, m.p.o.  
Prerokované :    
a)  v Komisii životného prostredia a výstavby dňa     .09.2016 o výsledku bude informovať predseda komisie.  
b) v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 20.09.2016 o výsledku bude informovať predseda komisie 
c) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 21.09.2016. 
 
 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e  
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A/  schvaľuje  
 
v súlade s § 6a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
s VZN mesta Nemšová č. 04/2012 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nemšová 
(najmä článok 6) zverenie nasledovného hnuteľného majetku mesta Nemšová do správy Verejno-
prospešných služieb, m.p.o., Mierové námestie 21, 91441 Nemšová: 

- osobné motorové vozidlo Dacia Dokker, verzia KLAURE AV EM-1,6SCe 75kW/102 k S&S 
Arctica v hodnote 11 998 € 

 
B/ ukladá prednostke Mestského úradu v Nemšovej  

zabezpečiť v súvislosti so zverením majetku do správy Verejno-prospešných služieb, 
m.p.o., Mierové námestie 21, 91441 Nemšová všetky potrebné náležitosti podľa zákona 
o majetku obcí a VZN mesta Nemšová č.4/2012 

 
V Nemšovej dňa 28.09.2016 


