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K bodu :                     Zrušenie uznesenia č. 126 zo dňa 9.12.2015 
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           Spracoval :                Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ 
           Predkladá:  Ing. František Bagin, primátor mesta Nemšová 
           Počet výtlačkov:        18 
           Rozdeľovník :          členovia MsZ – 13 x  
                                                primátor mesta 

                              hlavná kontrolórka 
                                    prednostka MsÚ 
                                    MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 
                                    MsÚ – odd. finančné a správy majetku mesta    
 

          Dôvodová správa:    Dňa 6.3.2017 bola mestu Nemšová doručená upomienka z o. z. MAS Vršatec na  
        neuhradený členský príspevok za rok 2016. V roku 2015 bolo prijaté uznesenie, ktoré podmieňovalo  
        úhradu členského príspevku vykonaním auditu v o. z. MAS Vršatec. Na rokovaní MsZ zo dňa 15.3.  
        2017 hlasovali poslanci o zrušení uznesenia č. 126 zo dňa 9.12.2015. Následne  primátor mesta  
        pozastavil výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej dňa 15.03.2017 pod číslom : č. 261  
        pod písmenom C)  v súlade s §13 ods.  6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
        predpisov. Primátor mesta sa domnieva, že odporuje odseku 12.11.  Rokovacieho poriadku Mestského  
        zastupiteľstva Nemšová zo dňa 21.3.2012, ktorý bol schválený uznesením č. 128/2012 čím sa nepriamo  
        porušil zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného    
        využil svoje právo veta a pozastavil vykonateľnosť uznesenia.   
        Prelomiť veto primátora mesta  môže v zmysle §13 ods.8  zákona o obecnom zriadení mestské  
       zastupiteľstvo a to trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak mestské zastupiteľstvo  
       uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon  
       potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť. 
 

    
    

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

       Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
 
     R U Š Í 

 
    - uznesenie  č. 126 zo dňa 9.12. 2015, kde primátorovi mesta Nemšová ako členovi dozornej rady MAS   
    Vršatec odporúča požadovať vykonanie nezávislého ekonomického auditu v o. z. MAS Vršatec za rok  
   2015 a vyplatenie príspevku za mesto Nemšová sa bude realizovať až po predložení auditu. 
 

 
 


