
Uznesenie zo zasadania Komisie finančnej a správy mestského majetku pri MsZ 
v Nemšovej, konané dňa  18.6.2014 

  
 
 
1. Na základe spoločného rokovania komisii finančnej a stavebnej FK po prerokovaní berie na žiadosť 
spoločnosti Alex N s.r.o.  ohľadne prekládky plynovodu NTL  FK doporučuje MsZ schváliť 
preloženie NTL plynovodu do pozemku  v majetku mesta Nemšová  KN C č. 1898/6 o výmere 2960 
m2 k.ú. Nemšová s tým, že zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená s SPP Distribúcia, 
a.s.. Všetky náklady súvisiace s realizáciou preložky a zriadením vecného bremena uhradí spoločnosť 
ALEX N, s.r.o. Nemšová. 
K umiestneniu budovy bowlingovej haly a jej infraštruktúry komisia doporučuje MsÚ, aby trval na  
posunutí stavby budovy tak, aby táto bola situovaná  v jednej línii s budovou mestskej športovej haly 
a nie tak, ako bol predložený návrh na situáciu budovy na spoločnom zasadaní komisii. Budova 
v tomto návrhu  smerom k hlavnej komunikácii bola vysunutá oproti budove  mestskej športovej haly 
cca o 5 m, s čím komisia nesúhlasila . 
 
2. FK po prerokovaní nedoporučuje MsZ schváliť odpredaj pozemku KNC p.č. 2490/12 zast. plochy 
o výmere 288m2 Mgr. Jozefovi Tupému a manž. Elene, bytom Nemšová, ul. SNP č. 159/18, 
Nemšová. FK doporučuje MsÚ zadať vypracovanie štúdie a riešenie oddychovej plochy a plochy pre 
šport aby bolo zrejmé, aká časť pozemku by sa prípadne mohla žiadateľom odpredať. Komisia 
konštatuje, že je potrebné upraviť nájomnú zmluvu na prenájom pozemku tak, aby prenajatá plocha 
bola v súlade so skutočne užívanou plochou. 
 
3. FK po prerokovaní berie na vedomie a doporučuje MsZ schváliť Záverečný účet VPS, m.p.o. 
Nemšová za rok 2013 tak, ako bol predložený na rokovanie komisie. 
 
4. FK po prerokovaní berie na vedomie a doporučuje MsZ schváliť Záverečný účet mesta Nemšová za 
rok 2013 tak, ako bol predložený na rokovanie komisie. 
 
 5. FK po prerokovaní berie na vedomie a doporučuje MsZ schváliť návrh na zmenu Rozpočtu mesta 
Nemšová na rok 2014 – RO č. 5 s tým, že komisia doporučuje doplniť návrh uznesenia o časť ukladá:  
prednostke úradu zaradiť do návrhu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 realizáciu stavby Oporný 
múr Ľuborča s nákladmi stavby vo výške 10.900,00 €. FK zároveň doporučuje MsÚ sledovať vývoj 
príjmov v roku 2014 a v prípade voľných finančných prostriedkov zaradiť realizáciu tejto stavby ešte 
v roku 2014 novým rozpočtovým opatrením. 
   
 
   
                                                                                                         Ing. Zita Bednáriková 
                                                                                                          predsedníčka komisie 
 
 
V Nemšovej, dňa 19.6.2014 
Zapísala: Ing. Savková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


