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Mesto Nemšová                                                                                                          8  .9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  15.02.2023  

 

K bodu: Zverenie majetku mesta do správy – Materská škola, ul. Odbojárov, 

Nemšová  

                                   

Spracoval:  JUDr. Tatiana Hamarová  

Schválil:   Ing. Rudolf  Kúkel, PhD.    

Predkladá:  JUDr. Tatiana Hamarová 

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu s prílohami 

Počet výtlačkov: 21 

Rozdeľovník:  členovia MsZ - 13x 

primátor mesta 

prednosta MsÚ 

MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 

MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku 

   MsÚ - odd. výstavby 

MsÚ - hlavný kontrolór 

MsÚ - archív 

  vedúci VPS. m. p. o. 

 

Prerokované :    

a)  v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 07.02.2023- stanovisko predloží 

predseda 

  

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

  

schvaľuje 

1. v súlade s § 6a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a v súlade s článkom 5 VZN mesta Nemšová č. 04/2012 – Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mesta Nemšová zverenie nasledovného majetku mesta 

Nemšová do správy Materskej školy, ul. Odbojárov 177/8A, 91441 Nemšová: 

 

- modernizácia denných priestorov v budove materskej školy, ul. Odbojárov so 

súpisným číslom 177 na parcele č. 233/6, k.ú. Nemšová, (obstarávacia cena: 7000 €) 

- rekonštrukcia strechy v budove materskej školy, ul. Kropáčiho - Záhumnie so 

súpisným číslom 1145 na parcele č. 1080/117, k.ú Nemšová (obstarávacia cena: 

18 669,92 €) 
  

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

K bodu: Zverenie majetku mesta do správy – Materská škola, ul. Odbojárov, Nemšová   

 Zmluvou o zverení majetku mesta Nemšová do správy č. 03/06/2013 uzatvorenou dňa 

19.12.2013 došlo k zvereniu majetku mesta Nemšová do správy Materskej školy so sídlom ul. 

Odbojárov 177/8A, 91441 Nemšová v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva 

v Nemšovej č. 350 zo dňa 11.12.2013.  Predmetom zverenia do správy boli: budova MŠ 

Odbojárov – súpisné číslo 177, budova MŠ Záhumnie – Kropáčiho – súpisné číslo 1145, 

budova MŠ Ľuborča – súpisné číslo 758, budova MŠ Kľúčové – súpisné číslo 1252 a k tomu 

prislúchajúce pozemky.   

 Podľa čl. 5 bod VZN mesta Nemšová č. č. 04/2012 – Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Nemšová môže mesto zveriť svoj majetok do správy organizácii, ktorú 

založilo alebo zriadilo (rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného 

predpisu). 

 V roku 2022 mesto realizovalo akciu „modernizácia denných miestností v budove 

materskej školy na ulici Odbojárov“ (rekonštrukcia osvetlenia, steny) v hodnote 7000 € a 

rekonštrukciu časti strechy v budove materskej školy na ulici Kropáčiho v hodnote 18669,92 €.    

Na základe uvedeného bude k zmluve o zverení majetku mesta Nemšová do správy  

č. 03/06/2013 vyhotovený dodatok. 

   

V Nemšovej dňa 25.01.2023                                                   JUDr. Tatiana Hamarová 


