
UZNESENIA 

zo 40.  naplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva  Nemšová, konaného dňa  

04. septembra 2018 
________________________________________________________________________________ 

 
U z n e s e n i e  č. 435 

 
k bodu – Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018-RO č.5, na základe ktorého bude 
               do rozpočtu mesta Nemšová zahrnuté  poskytnutie návratnej finančnej výpomoci  
               spoločnosti RVS VV s.r.o.,  J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová a schválenie kontokorentného  
               úveru k základnému bežnému účtu s lehotou splatnosti do 15.12.2018 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
s c h v a ľ u j e  

 
1.)   Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 – RO č. 5 v zmysle predloženého materiálu. 
 
Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 sa rozpočtujú vo výške 6.779.523,55  € 
a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 sa rozpočtujú vo výške 6.779.523,55 €. 
 
2.)  Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na základe Zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej 
výpomoci pre Regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára-Váh s.r.o. , Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
vo výške 321.259,55 € s lehotou  jej splatenia poskytovateľovi, t.j. Mestu Nemšová v termíne do 
15.12.2018. Návratná finančná výpomoc sa poskytuje výhradne na  úhradu nákladov  súvisiacich  
s realizáciou  projektu Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára- Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová- 
vykrytie 10%-nej spoluúčasti na realizovanom projekte.  
 
3.)  Prijatie kontokorentného úveru vo výške 300.000,00 € od VÚB a.s. k základnému bežnému účtu 
mesta Nemšová s lehotou splatnosti do 15.12.2018.  
 

U z n e s e n i e  č. 436 

 
k bodu – Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Regionálna vodárenská  
               spoločnosť Vlára-Váh s.r.o., J. Palu2/3,91441 Nemšová o vklad, ktorý je tvorený  
               pohľadávkami z nájomnej zmluvy   
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 

A/ s c h v a ľ  u j e  

 
1. Zvýšenie Základného imania spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, o vklad 
vo výške  44.835,00 €, ktorý je tvorený pohľadávkami z nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi 
spoločnosťou Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh s.r.o. ako nájomcom a Mestom 
Nemšová ako prenajímateľom. Pohľadávky vznikli v roku 2017 a v roku 2018, spolu sú vo výške 
44.835,00 €. 
  
B/ u k l a d  á 
 
1. konateľovi spoločnosti zvolať valné zhromaždenie s bodom programu zvýšenie základného imania 
spoločnosti o nepeňažný vklad vo výške   44.835,00 € a vykonanie všetkých úkonov v zmysle 



schvaľovacej časti uznesenia, vrátane vypracovania znaleckého posudku na ocenenie (potvrdenie) 
hodnoty pohľadávok mesta Nemšová voči RVS VV s.r.o. vyplývajúcich  z nájomnej zmluvy.  
Zadanie vyhotovenia znaleckého posudku je podmienené schválením zvýšenia základného imania 
Mestom Nemšová Valným zhromaždením RVS VV s.r.o. . 
 
 
 

Ing. František Bagin 
                          primátor mesta 


