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U Z N E S E N I A 

z  39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa  

22. septembra 2022 

 

U z n e s e n i e  č. 460 

 

k bodu – Kontrola plnenia uznesení  

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení  
U z n e s e n i e  č. 461 

 

k bodu  –  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 2. polrok 2022 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  

 

schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová na 2. polrok 2022, vrátane 

doplnenia bodu 1.7 Kontrola RVS VV, s r. o. za obdobie od 01.01. 2020 – 30.06.2022, bod 

1.1 Kontrola vynaložených nákladov jednotlivých stredísk a účtov, kontrola dodržiavania 

zákonnosti, kontrola splácania záväzkov a prípadné dôvody ich nesplácania.  

U z n e s e n i e  č. 462 

k bodu – Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.6.2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

berie na vedomie 

 

Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.6.2022 

U z n e s e n i e  č. 463 

k bodu – Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová - RO č. 8/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje 

 

zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2022 spočívajúcu v rozpočtovom opatrení č. 8/2022 

v zmysle predloženého materiálu 

 
Schválenie uznesenia: 

 

Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov 
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U z n e s e n i e  č. 464 

k bodu – Návrh VZN Mesta Nemšová č. .../2022, o doplnení a zmene VZN č. 8/2012 o určení 

               výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa    

               materskej školy a  na dieťa  školského   zariadenia  so  sídlom   na  území   mesta     

               Nemšová znení VZN č. 2/2013, VZN č.  1/2015, VZN č.  9/2015, VZN č.  5/2016,  

               VZN č. 7/2017, VZN č. 10/2018, VZN č. 5/2019, VZN č. 2/2020,  VZN č. 4/2020,  

               VZN č. 2/2021 a VZN č. 4/2021, ktorým sa  určuje výška  finančných  prostriedkov   

               určených na  mzdy a prevádzku   na  žiaka  základnej umeleckej  školy,  dieťa 

               materskej školy a dieťa  školského zariadenia, zriadených na území mesta Nemšová  

               na rok 2022  
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 11/2022   o doplnení a  zmene VZN č. 8/2012  

o určení  výšky  dotácie na  prevádzku  a mzdy  na  žiaka  základnej  umeleckej školy,  na  dieťa  

materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území  mesta Nemšová znení VZN  

č. 2/2013, VZN č. 1/2015, VZN č. 9/2015, VZN č. 5/2016, VZN č. 7/2017, VZN č. 10/2018, VZN 

č. 5/2019, VZN č. 2/2020,  VZN č.  4/2020, VZN č.  2/2021 a VZN č.  4/2021, ktorým sa   určuje 

výška  finančných  prostriedkov  určených na   mzdy a prevádzku  na žiaka základnej  umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa  školského zariadenia, zriadených na území mesta Nemšová 

na rok 2022  
 

U z n e s e n i e  č. 465 

 

k bodu – Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.6.2022 

               Plnenie finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.6.2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

berie na vedomie 

 

Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.6.2022 

Plnenie finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.6.2022 

 

U z n e s e n i e  č. 466 

 

k bodu – Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová  - RO č.1 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje 

 

zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2022 – RO č. 1 v zmysle predloženého 

materiálu. 

Celkové príjmy aj výdaje rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2022 sa rozpočtujú vo 

výške 680.500 €. 
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U z n e s e n i e  č. 467 

 

k bodu – Návrh na udelenie „ Ceny mesta Nemšová“ a „ Ceny primátora mesta Nemšová“ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

A/ schvaľuje udelenie Ceny mesta Nemšová: 

 

Jaroslavovi Mačinovi; Irene Prnovej; Petrovi Tydlačkovi 

B/ odporúča primátorovi mesta udeliť Cenu primátora mesta Nemšová: 

Vladimírovi Gajdošovi; 117. zboru sv. Františka z Assisi, Horné Srnie – Nemšová, 

Čerňavská 155/18, Horné Srnie; Františkovi Begáňovi; Emílii Belkovej 

C/ finančnú odmenu každému ocenenému vo výške 300,-€ 

 

U z n e s e n i e  č. 468 

 

k bodu – Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Nemšová 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

A) s c h v a ľ u j e 

 

1. Deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Nemšová 15.12.2022  

2. Náležitosti prihlášky, spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Nemšová  

 

B) u k l a d á  

 

      prednostovi úradu zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Mesta  

      Nemšová formou vyvesenia na úradnej tabuli, zverejnením na webovej stránke mesta 

      v  zmysle § 18a) ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.  

 

U z n e s e n i e  č. 469 

 

k bodu – Majetkové záležitosti: 

         Zámena pozemkov v katastrálnom území Nemšová medzi mestom    

         Nemšová, Augustínom Trškom, Martou Krchňávkovou a Renátou Gugovou  

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje  

    zámenu pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa medzi mestom 

Nemšová, Augustínom Trškom, Martou Krchňávkovou a Renátou Gugovou 

nasledovne: 

 

a) pozemky vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová (podiel 1/1): 

 



 4 

-  C KN parcelu 246/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, vytvorená 

geometrickým plánom č. 48124591-003-21 z pozemku, C KN parcely č. 246/1, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová 

-  C KN parcelu č. 243/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 vytvorená 

geometrickým plánom č. 48124591-003-21 z pozemku, C KN parcely č. 243, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová  

 

       za 

b) pozemky v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov: Augustín Trška (podiel 

1/3), Marta Krchňávková (podiel 1/3), Renáta Gugová (podiel 1/3) 

- C KN parcelu č. 245/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2,  

- C KN parcelu č. 245/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2,  

    vytvorené geometrickým plánom č. 48124591-003-21 z pozemku, C KN parcely  

č. 245, zapísanej na liste vlastníctva č. 441, katastrálne územie Nemšová 

   

Podmienky zámeny:    
1. Rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov o výmere 30 m2 bude riešený 

finančným vyrovnaním v prospech mesta Nemšová vo výške 50 €/m2, t.j. 

celkové finančné vyrovnanie predstavuje 1500 € 

2. C KN parcelu č. 246/4 a č. 243/10 vo vlastníctve mesta Nemšová nadobudnú 

Augustín Trška, Marta Krchňávková a Renáta Gugová do podielového 

spoluvlastníctva, každý v podiele 1/3 a C KN parcely č. 245/4, 245/3 

nadobudne mesto Nemšová do svojho výlučného vlastníctva  

3. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správneho poplatku za 

návrh na vklad vlastníckeho práva hradia zmluvné strany rovným dielom.  

 Zdôvodnenie zámeny pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa :   

Pozemky, ktoré nadobudnú zámenou do podielového spoluvlastníctva Augustín Trška, 

Marta Krchňávková a Renáta Gugová sú  oplotené, dlhodobo ich užívajú a tvoria 

súčasť dvora. Tieto pozemky nie sú pre mesto využiteľné, nie je vhodné ich previesť 

na tretie osoby, ani účelné ponechať ich v majetku mesta. 

Mesto Nemšová si zámenou zabezpečí vysporiadanie spevnenej plochy na ulici Janka 

Palu za tržnicou.  

 
Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 

U z n e s e n i e  č. 470 

 

k bodu – Majetkové záležitosti: 

               Zámer prenajať C KN parcelu č. 261/23, k.ú. Nemšová – Stanislav Geršl a manželka 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje  

1. pozemok, C KN parcelu č. 261/23 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

zapísanú na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová  

ako dočasne prebytočný majetok mesta Nemšová 

2. zámer prenajať pozemok, C KN parcely č. 261/23 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 18 m2, zapísanú na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová  

podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov v spojení s článkom 10 bod 4 písm. c) VZN Mesta Nemšová č. 04/2012 – 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nemšová ako dôvod hodný 
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osobitného zreteľa – Stanislavovi Geršlovi a manželke Gabriele, bytom Janka 

Palu 12/23, Nemšová za podmienok: nájomné:  0,50 €/m2/rok, nájomná zmluva na 

dobu neurčitú, účel nájmu: pozemok pod stavbou 

            Zdôvodnenie prenájmu parcely č. 261/23 ako prípad hodný osobitného zreteľa :   

Pozemok, ktorý je predmetom nájmu, sa nachádza na ulici Sklárska a je na ňom 

postavená garáž vo vlastníctve Stanislava Geršla a manželky, ktorí majú záujem 

garáž majtekoprávne vysporiadať. Pozemok nie je pre mesto využiteľný a nie je 

vhodné ho prenajať iným osobám. 
            

Schválenie uznesenia :  

Ods. 1  bol schválený nadpolovičnou väčšinou poslancov.  

Ods. 2  bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

U z n e s e n i e  č. 471 

k bodu – Majetkové záležitosti: 

   Zámer prenajať C KN parcelu č. 2516/50, k.ú. Nemšová – Ing. Denisa Pichová 

Veľká 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje  

1. pozemok, C KN parcelu č. 2516/50 ostatná plocha o výmere 11 m2, zapísanú na liste 

vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová  

ako dočasne prebytočný majetok mesta Nemšová 

2. zámer prenajať pozemok, C KN parcelu č. 2516/50 ostatná plocha o výmere 11 m2, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová  podľa § 9 ods. 1 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

v spojení s článkom 10 bod 4 písm. c) VZN Mesta Nemšová č. 04/2012 – Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nemšová ako dôvod hodný 

osobitného zreteľa – Ing. Denise Pichovej Veľkej, bytom Kvetná ulica 25, 

Hviezdoslavov za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je 

dlhodobo užívaný a je súčasťou dvora, nájomné: 0,50 €/m2/rok, nájomná zmluva na 

dobu neurčitú 

Zdôvodnenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa:   

Prenajímaný pozemok sa nachádza na ulici Za Soľnou v katastrálnom území 

Nemšová, susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky a žiadateľka ho 

dlhodobo užíva. Pozemok je súčasťou dvora, nie je pre mesto využiteľný a nie je 

vhodné ho prenajať tretím osobám. 
              

Schválenie uznesenia :  

Ods. 1  bol schválený nadpolovičnou väčšinou poslancov.  

 Ods. 2  bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
 

 

 
                                              

 

 



 6 

                                                       U z n e s e n i e  č. 472 

 

k bodu – Majetkové záležitosti: 

    Zámer odpredať C KN parcelu č. 2512/30, 2488/4, k. ú. Nemšová – Tomáš Andel  

    a manželka 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje  

1. pozemky, C KN parcelu č. 2490/19 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2,  

C KN parcelu č. 2512/30 ostatná plocha o výmere 304 m2, C KN parcelu  

č. 2488/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, vytvorené geometrickým 

plánom č. 45682925-37/2022 z pozemkov, C KN parcely č. 2490/1, 2512/15, 2488/1, 

zapísaných na liste vlastníctva  č. 1, katastrálne územie Nemšová 

ako prebytočný majetok mesta Nemšová 

 

2. v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zámer odpredať pozemky, C KN parcelu č. 2490/19 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, C KN parcelu č. 2512/30 ostatná 

plocha o výmere 304 m2, C KN parcelu č. 2488/4 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 9 m2, vytvorené geometrickým plánom č. 45682925-37/2022 z pozemkov, 

C KN parcely č. 2490/1, 2512/15, 2488/1, zapísaných na liste vlastníctva č. 1, 

katastrálne územie Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného 

vlastníctva Tomášovi Andelovi a manželke Mgr. Jane Andelovej, rod. Belkovej za 

kúpnu cenu 50 €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 16 350 € 

 
Všetky náklady spojené s prevodom pozemkov hradia kupujúci  

         Zdôvodnenie odpredaja parcely č. 2490/19, 2512/30, 2488/4 ako prípad hodný osobitného  

         zreteľa: 

   

Odpredávané pozemky sa nachádzajú na ulici Hornov  v katastrálnom území Nemšová. 

Časť týchto pozemkov  bezprostredne susedí s parcelou č. 346, ktorú kupujúci nadobudli 

do svojho vlastníctva. Na C KN parcelu č. 2512/30 je v prospech vlastníkov tejto parcely 

zriadené vecné bremeno, ktoré spočíva okrem iného v zabezpečení prístupu k parcele č. 

346. Toto vecné bremeno predajom pozemku zanikne. Predajom pozemkov nedôjde 

k obmedzeniu prístupu na okolité pozemky.    
 

Schválenie uznesenia :  

Bod  1  bol schválený nadpolovičnou väčšinou poslancov,  

Bod. 2  bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 

U z n e s e n i e  č. 473 

 

k bodu – Majetkové záležitosti: 

   Zámer odpredať C KN parcelu č. 2512/27, 2488/5, k.ú. Nemšová – Miroslav Antala  

               a manželka 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje  

1. pozemky, C KN parcelu č. 2512/27 ostatná plocha o výmere 37 m2, C KN parcelu  

č. 2488/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, vytvorené geometrickým 
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plánom č. 45682925-19/2022 z pozemkov, C KN parcely č. 2512/15, 2488/1, 

zapísaných na liste vlastníctva  č. 1, katastrálne územie Nemšová 

ako prebytočný majetok mesta Nemšová 

 

2. v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zámer odpredať pozemky, C KN parcelu č. 2512/27 ostatná 

plocha o výmere 37 m2, C KN parcelu č. 2488/5 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 5 m2, vytvorené geometrickým plánom č. 45682925-19/2022 z pozemkov, 

C KN parcely č. 2512/15, 2488/1, zapísaných na liste vlastníctve č. 1 katastrálne 

územie Nemšová ako prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva 

Miroslavovi Antalovi a manželke Alene, obaja bytom SNP 151/34, Nemšová za 

kúpnu cenu  50 €/m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 2 100 € 

 
Všetky náklady spojené s prevodom pozemkov hradia kupujúci  

           Zdôvodnenie odpredaja parcely č. 2512/27, 2488/5 ako prípad hodný osobitného zreteľa :   

Odpredávaný pozemok sa nachádza na ulici Hornov  v katastrálnom území Nemšová, 

   je neudržiavaný, zarastený a pre mesto Nemšová nevyužiteľný. Pozemok bezprostredne  

   susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. 

 

   Schválenie uznesenia :  

   Bod  1  bol schválený nadpolovičnou väčšinou poslancov,  

   Bod. 2  bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 

U z n e s e n i e  č. 474 

 

k bodu – Majetkové záležitosti: 

               Zámer zameniť pozemky v katastrálnom území Kľúčové medzi mestom Nemšová     

               a Štefániou Kvasnicovou  

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje  

1. pozemok, C KN parcelu č. 913/2 ostatná plocha o výmere 446 m2, vytvorenú na 

základe geometrického plánu č. 45403066-076/2022 z pozemku, C KN parcely  

č. 913, zapísanej na liste vlastníctva č. 1076 katastrálne územie Kľúčové 

ako prebytočný majetok mesta Nemšová 

 

2. v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov spôsob prevodu nehnuteľného majetku – zámer zameniť 

pozemky medzi mestom Nemšová a Štefániou Kvasnicovou nasledovne:  

a) pozemok v podiele 1/1 vo vlastníctve mesta Nemšová  

-  C KN parcelu č. 913/2 ostatná plocha o výmere 446 m2, vytvorenú na základe 

geometrického plánu č. 45403066-076/2022 z pozemku, C KN parcely č. 913, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1076 katastrálne územie Kľúčové 

 

       za 

b) pozemok v podiele 1/1 vo vlastníctve Štefánie Kvasnicovej 

- C KN parcelu č. 914 ostatná plocha o výmere 446 m2, zapísanej na liste 

vlastníctva č. 1125 katastrálne územie Kľúčové 

     

ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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Podmienky zámeny:    
1. Zámena sa bude realizovať bez finančného vyrovnania 

2. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správneho poplatku za 

návrh na vklad vlastníckeho práva hradia zmluvné strany rovným dielom.  

 Zdôvodnenie zámeny pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa :   

Ide o zámenu pozemkov v katastrálnom území Kľúčové, v Kľúčovskej doline. Spôsob využitia 

pozemku je rovnaký na oboch stranách a v prípade pani Kvasnicovej dôjde zámenou 

k rozšíreniu pozemku, o ktorý sa v súčasnosti stará a na strane mesta dôjde k sceleniu 

pozemku, C KN parcely č. 913 (po zápise geometrického plánu č. 913/1) 

a C KN parcely č. 914.  

 
Schválenie uznesenia :  

Bod  1  bol schválený nadpolovičnou väčšinou poslancov,  

Bod. 2  bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 

U z n e s e n i e  č. 475 

 

k bodu – Majetkové záležitosti: 

    Zriadenie vecného bremena v prospech Základná škola Nemšová, Spojená katolícka  

    škola, Nemšová – projekt Obnova športového areálu pri ZŠ v meste  

    Nemšová  

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje 

 

v súlade s článkom 11 ods. 1 VZN Mesta Nemšová č. 04/2012 – Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mesta Nemšová zriadenie bezodplatného časovo obmedzeného 

vecného bremena v súvislosti s realizáciou projektu: Obnova športového areálu pri ZŠ 

v meste Nemšová na pozemok, C KN parcelu č. 969/5 ostatná plocha o výmere 4077 m2, 

vytvorenú na základe geometrického plánu č. 45403066-171/2022 z pozemkov, C KN 

parcely č. 969/1, 14/5 zapísaných na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území 

Nemšová v prospech: 

 

Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová 

Katolícka spojená škola, Školská 9, Nemšová 

 

Vecné bremeno „in personam“ spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena 

strpieť na predmetných pozemkoch užívanie športovej infraštruktúry vybudovanej 

v rámci  projektu Obnova športového areálu pri ZŠ v meste Nemšová na účely 

organizácie športového podujatia, súťaže, stretnutia, turnaja, pretekov alebo iného 

podujatia spojeného s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb  oblasti telesnej 

kultúry (v rozsahu najmenej 2 podujatia ročne, pričom dĺžka jedného podujatia nesmie 

presiahnuť 3 kalendárne dni)  

 

Podmienky zriadenia vecného bremena: 

- všetky náklady súvisiace so zriadením vecného bremena uhradí povinný 

z vecného bremena, 

- vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú, do 23.05.2032   
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U z n e s e n i e  č. 476 

 

k bodu – Majetkové záležitosti: 

   Založenie obchodnej spoločnosti Mestský podnik energetiky Nemšová, s.r.o. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

schvaľuje  

1. založenie obchodnej spoločnosti s názvom Mestský podnik energetiky Nemšová,  

s r. o., so sídlom: Rybárska 92/15, Nemšová 91441, ktorej zakladateľom a jediným 

spoločníkom bude mesto Nemšová  

2.  hodnotu základného imania obchodnej spoločnosti Mestský podnik energetiky 

Nemšová, s r. o. vo výške 5 000,- € 

3. Majetkovú účasť mesta Nemšová v obchodnej spoločnosti Mestský podnik 

energetiky Nemšová, s r. o. vo výške 100 % vo forme peňažného vkladu mesta 

Nemšová do základného imania obchodnej spoločnosti Mestský podnik energetiky 

Nemšová, s r. o.  vo výške 5 000,- €  

4. Splatenie celého peňažného vkladu mesta Nemšová do základného imania obchodnej 

spoločnosti Mestský podnik energetiky Nemšová, s r. o. vo výške 5 000,- € ešte pred 

podaním návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra 

5. Miloša Mojtu do funkcie prvého konateľa obchodnej spoločnosti Mestský podnik 

energetiky Nemšová, s r. o. 

6. Súhlas so zriadením sídla obchodnej spoločnosti Mestský podnik energetiky 

Nemšová, s r. o. v nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1, 

katastrálne územie Nemšová ako budova so súpisným číslom 92 postavená na C KN 

parcele č. 3825/16, kde je mesto Nemšová výlučným vlastníkom nebytového 

priestoru č. 1  

7. Znenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Mestský podnik energetiky 

Nemšová, s r. o., ktorá je prílohou uznesenia 

 
 

 

 

 

                  Miloš Mojto      

                                              primátor mesta 


