
U z n e s e n i e  č. 38 z 20. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová zo dňa 26. apríla 2010  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

A/   B E R I E    N A   V E D O M I E

       1. Materiály predložené na rokovanie MsZ Nemšová dňa 26.4.2010
       2. Správu ku kontrole plnenia uznesení MsZ Nemšová č. 36/2010, 34,33,32,31,27,
           26,24/2009 a 22,21,17,15/2008 tak, ako bola predložená na rokovanie
       3. Uznesenia zo schôdzky komisie 
           - finančnej a správy mestského majetku zo dňa 16.4.2010 a 21.4.2010
       4. 1.1 Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2009 tak, ako bol predložený na rokovanie 

1.2 Hospodársky výsledok mesta Nemšová za rok 2009 tak, ako bol predložený na    
      rokovanie 
3. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Nemšová za rok 2009 tak, ako bol predložený na 

rokovanie 
4. Výročnú správu mesta Nemšová za rok 2009 tak, ako bola predložená na rokovanie 
5. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky mesta Nemšová za obdobie od 1.1.2009 

do 31.12.2009 tak, ako bola predložená na rokovanie 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta  Nemšová k záverečnému účtu mesta Nemšová za rok 2009 

tak, ako bolo predložené na rokovanie 
7. Záverečný účet VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2009 tak, ako bol predložený na rokovanie 
8. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia VPS, m.p.o.  Nemšová tak, ako bol predložený na 

rokovanie 
9. Správu  nezávislého  audítora  z overenia  ročnej  účtovnej  závierky  VPS,  m.p.o.  Nemšová  za 

obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009 tak, ako bola predložená na rokovanie
10. Návrh na schválenie výsledku hospodárenia Mestskej pálenice Nemšová s.r.o. za rok 2009 
11. Informáciu o bezpečnostnej a dopravnej situácii v meste Nemšová tak, ako bola predložená na 

rokovanie
12. Žiadosť  o odkúpenie  nehnuteľností  spoločnosťou  Invest  consult,  s.r.o.,  Považská  Bystrica 

predmetom ktorej je odkúpenie pozemkov a stavby súp.č. 47 v lokalite Ul. Janka Palu, Nemšová 
s tým,  že  rokovania  ohľadne  odpredaja  nehnuteľností  budú  zahájené  až  po  ukončení 
majetkoprávneho  vysporiadania  celej  lokality  centra  Ul.  Janka  Palu v zmysle  Zmluvy 
o spolupráci a investičnom partnerstve, ktorú má mesto Nemšová so spoločnosťou Invest consult, 
s.r.o. uzatvorenú

13. Návrh na odpredaj pozemkov KNE : par.č.61/3 o výmere 47 m2 a parc.č. 62/13 o výmere 7 m2 k.ú. 
Kľúčové  Rímskokatolíckej  cirkvi,  Farnosť  Nemšová,  Mierové  námestie  3 za  cenu  stanovenú 
v zmysle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Jánom Jačkom

14. Návrh na uzatvorenie Dodatku k zmluve o poskytovaní internetových služieb zo dňa 6.11.2007 
uzatvoreného  medzi  mestom  Nemšová  a spoločnosťou  T-PRINT  PLUS,  s.r.o. tak,  ako  bol 
predložený na rokovanie

15. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predmetom ktorej je prevod vlastníctva pozemkov : par.č. 
1894/57 o výmere 154 m2, 1894/62 o výmere 1150 m2, 1894/63 o výmere 40 m2 do majetku mesta 
Nemšová  za  cenu  1,-  €  za  všetky  parcele  s tým,  že  mesto  Nemšová  vybuduje  v lokalite  Ul. 
Šidlíkové – Bernolákova v termíne do 5 rokov od založenia listu vlastníctva na mesto Nemšová 
prepojovaciu miestnu komunikáciu

16. Žiadosť Jána Bračíka, Šidlíkové 29, Nemšová ohľadne využívania priestorov v Dome smútku, Ul. 
Moravská, Nemšová

17. Návrh odpredaja hospodárskych budov a pozemku pod hospodárskou budovou vlastníkom bytov 
na Ul. Osloboditeľov 678/2,4,6

18. Návrh na prevod hnuteľného majetku mesta Nemšová v celkovej výške 38.556,00 € do vlastníctva 
ZŠ Janka Palu Nemšová

19. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 442,73 €
20. Návrh  spoločnosti  VI-JA,  s.r.o.  T.G.  Masaryka  30,  Trenčianske  Teplice na  komplexnú 

rekonštrukciu areálu, vybudovanie športovísk a skvalitnenie služieb v areáli kúpaliska

           
B/   R U Š Í



       1. Uznesenie MsZ č. 32/B/6, ktorým bol schválený odpredaj bytu č. 102 v bytovom dome 
           súp.č. 681 Ing. Pavlovi Mikulovi, bytom Sady Cyrila a Metoda 20/8, Nová Dubnica

C/   S C H V A Ľ U J E

       1. 1.1 Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2009 s tým, že súhlasí s celoročným hospo-
                 dárením bez výhrad

1.2 Hospodársky výsledok mesta Nemšová za rok 2009 vo výške 132 582,83 €        
1.3 Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Nemšová za rok 2009 vo výške
       - 226 578,54 €

2.  Výročnú správu mesta Nemšová za rok 2009 tak, ako bola predložená na rokovanie 
3. Záverečný účet VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2009 a vyjadruje súhlas s celoročným
    hospodárením bez výhrad 
4. Rozdelenie výsledku hospodárenia VPS, m.p.o. Nemšová 
    Výsledok hospodárenia VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2009 – stratu vo výške 1.162,08
     € vykryť zo zákonného rezervného fondu VPS, m.p.o. Nemšová
 5. Výsledok hospodárenia Mestskej pálenice Nemšová s.r.o. za rok 2009 tak, ako bol 
     predložený na rokovanie
 6. Odpredaj pozemkov KNE : par.č.61/3 o výmere 47 m2 a parc.č. 62/13 o výmere 7 m2 
     k.ú. Kľúčové Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Nemšová, Mierové námestie 3 za 
     cenu stanovenú v zmysle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Jánom Jačkom
 7. Uzatvorenie Dodatku k zmluve o poskytovaní internetových služieb zo dňa 6.11.2007 
     uzatvoreného medzi mestom Nemšová a spoločnosťou T-PRINT PLUS, s.r.o. tak, 
     ako bol predložený na rokovanie

    8. Uzatvorenie kúpnej zmluvy predmetom ktorej je prevod vlastníctva pozemkov : 
        par.č. 1894/57 o výmere 154 m2, 1894/62 o výmere 1150 m2, 1894/63 o výmere 
        40 m2 do majetku mesta Nemšová za cenu 1,- € za všetky parcele s tým, že mesto 
        Nemšová vybuduje v lokalite Ul. Šidlíkové – Bernolákova v termíne do 5 rokov od 
        založenia listu vlastníctva na mesto Nemšová prepojovaciu miestnu komunikáciu
9. Žiadosť Jána Bračíka,  Šidlíkové 29, Nemšová ohľadne využívania priestorov v Dome smútku Ul. 
Moravská,  Nemšová  za  účelom používania  chladiaceho zariadenia  s tým,  že  mesačný poplatok  je 
stanovený v zmysle uznesenia komisie finančnej a správy mestského majetku zo dňa 16.4.2010
10. Odpredaj hospodárskych budov a pozemku pod hospodárskou budovou vlastníkom bytov na Ul. 
Osloboditeľov 678/2,4,6. Cena za odpredávané nehnuteľnosti bude stanovená na základe znaleckého 
posudku. Podmienky odpredaja budú stanovené v kúpnej zmluve tak, ako boli uvedené v pracovnom 
materiáli  predloženom na riadne rokovanie
11. Prevod hnuteľného majetku mesta Nemšová, identifikovaného v priloženom pracovnom materiáli 
v celkovej výške 38.556,00 € do vlastníctva ZŠ Janka Palu 55/2, Nemšová tak, ako bolo predložené na 
rokovanie s účinnosťou od 1.1.2010
12. Upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 442,73 € tak, ako bolo predložené na rokovanie

D/   U K L A D Á

       1. Kontrolórke mesta a prednosti úradu upraviť predpisy – zakomponovať zmeny zákona
           č. 369/1990 Z.z. – novely č. 102/2010 Z.z.
           Zodpovední : Ing. Nadežda Papierniková, kontrolórka mesta
                                 Pavel Králik, prednosta úradu
           Termín : 31.8.2010

 Ján  M i n d á r
                                                                                                     primátor 




