
  

Mesto Nemšová                                                      4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  28.07.2020 
 

 k bodu:  Zrušenie uznesenia č. 7/C/5 zo dňa 15.10.1999, ktorým bol schválený   Štatút  

                  Verejnoprospešných služieb, mestská príspevková organizácia Nemšová vrátane  

                  uznesení č. 7/B/3 zo dňa 29.09.2003, č. 13 zo dňa 28.06.2004, č. 8/B/12 zo dňa  

                  13.09.2007, č. 21 zo dňa 19.11.2008, č. 22 zo dňa 15.12.2008, č. 132/A/1 zo dňa  

                  21.03.2012, č. 132/A/3 zo dňa 21.03.2012 a č. 138 zo dňa 24.02.2016, ktorými boli  

                  prijaté doplnky č. 1 až 8 k štatútu 

                                                                                                     

Spracoval :                   JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 

Predkladá :                  JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta 

Materiál obsahuje :     Návrh uznesenia  

                                      Dôvodovú správu s prílohami 
 

Počet výtlačkov :         19 

Rozdeľovník :              členovia MsZ  - 13 x 

                                      primátor mesta 

                                      prednosta MsÚ 

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

                           MsÚ - odd. finančné a správy mestského majetku                                      

                          MsÚ - hlavný kontrolór 

                vedúci VPS. m. p. o. 

Dôvodová správa: 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej schválilo uznesenie č. 7/C/5 dňa 15.10.1999, Štatút 

Verejnoprospešných služieb, mestská organizácia Nemšová, ktorého účinnosť nadobudol dňa 

15.10.1999. Následne boli prijaté doplnky č. 1 až 8. Keďže štatút z väčšej časti obsahuje 

ustanovenia identické či obdobné s ustanoveniami uvedenými v zriaďovacej listine a existencia 

štatútu nie je obligatórne povinná pre činnosť príspevkovej organizácie je možné v rámci 

debyrokratizácie a zefektívnenia práce štatút VPS m.p.o. zrušiť.    

 

Vzhľadom k vyššie uvedenému, navrhujem predmetné uznesenia zrušiť. 

 

__________________________________________________________________________ 

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

ruší 
Uznesenie č. 7/C/5 zo dňa 15.10.1999, týkajúce sa Štatútu Verejnoprospešných služieb, mestská 

príspevková organizácia Nemšová, 

Uznesenie č. 7/B/3 zo dňa 29.09.2003, ktorým sa prijal doplnok č. 1 k Štatútu 

Verejnoprospešných služieb, mestská organizácia Nemšová,  

Uznesenie č. 13 zo dňa 28.06.2004, ktorým sa prijal doplnok č. 2 k Štatútu Verejnoprospešných 

služieb, mestská organizácia Nemšová, 

Uznesenie č. 8/B/12 zo dňa 13.09.2007, ktorým sa prijal doplnok č. 3 k Štatútu 

Verejnoprospešných služieb, mestská organizácia Nemšová, 

Uznesenie č. 21 zo dňa 19.11.2008, ktorým sa prijal doplnok č. 4 k Štatútu Verejnoprospešných 

služieb, mestská organizácia Nemšová, 

Uznesenie č. 22 zo dňa 15.12.2008, ktorým sa prijal doplnok č. 5 k Štatútu Verejnoprospešných 

služieb, mestská organizácia Nemšová, 



  

Uznesenie č. 132/A/1 zo dňa 21.03.2012, ktorým sa prijal doplnok č. 6 k Štatútu 

Verejnoprospešných služieb, mestská organizácia Nemšová, 

Uznesenie č. 132/A/3 zo dňa 21.03.2012, ktorým sa prijal doplnok č. 7 k Štatútu 

Verejnoprospešných služieb, mestská organizácia Nemšová, 

Uznesenie č. 138 zo dňa 24.02.2016, ktorým sa prijal doplnok č. 8 k Štatútu Verejnoprospešných 

služieb, mestská organizácia Nemšová. 

 

 

 

 

 


