
Mesto Nemšová                                                                                      4.1 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITE ĽSTVA 

DŇA 22.2.2017 
 
K bodu :                      Finančné záležitosti:  

1. Dodatok č. 3 k Cenníkom mesta  Nemšová 
Spracoval :                       Mgr. Katarína Holíčková, odborný referent   
Predkladá :                       Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu  
Schválil     :                       Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu       
Materiál obsahuje :         Cenník  na prenájom mestského múzea   
                     Dôvodovú správu 
Počet výtlačkov :               20 
Rozdeľovník  :   členovia MsZ – 13 x  
                                           primátor mesta 

                              prednostka MsÚ 
                              MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry  
                              MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku  
                              MsÚ – odd. výstavby     
                              MsÚ – hlavná kontrolórka 
                              VPS -  vedúci VPS, m.p.o.  

Dôvodová správa:     
    K úprave cenníku za prenájom kuchyne v KS Ľuborča dochádza z dôvodu zakúpenia nového 
inventáru a pôvodnej nízkej sadzby za prenájom kuchyne. Jedná sa o navýšenie  sumy zo 17,00 
€ na 20,00€ . Vzhľadom k tomu, že narastá záujem o prenájom stolov a stoličiek, pristupujeme 
k návrhu zavedenia poplatkov aj  za zapožičanie stolov v sume 1,00€/stôl/deň a stoličiek 
v sume 0,50 €/stolička/deň.  Poplatok za stratu stola je 20 ,00 € a za stratu stoličky 10,00 €.  
 
   Mestský úrad ďalej predkladá návrh na cenník  budovy Mestského  múzea , sídliacej  v bývalej 
hospodárskej budove, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou. Prostriedky na stavbu múzea sa 
získali z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – 
ČR 2007 - 2013. Keďže obdobie udržateľnosti projektu, kedy nebolo možné priestory odplatne 
prenajímať skončilo. Mestský úrad vypracoval návrh cenníka nasledovne:  prenájom priestorov 
1. poschodia vrátane kuchynského kútika do 3 hodín je 50,00 € nad 5 hodín je 100,00 €. V cene 
nájmu sú zahrnuté náklady na energie.    
 
Prerokované :   

a) na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku dňa 13.2.2017. O výsledku bude 
informovať predseda komisie na rokovaní MsZ  
b)na pracovnom zasadnutí poslancov MsZ dňa 15.2.2017  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
 
A/  schvaľuje  
 
       
     Dodatok č. 3 k Cenníkom mesta  Nemšová 
 
 


