
 
 
 

Zápis  zo zasadania Komisie finančnej a správy mestského majetku pri MsZ 
v Nemšovej, konané dňa  15.6.2015 

  
 
  
Prítomní:  Stanislav Husár,  Jaroslava Prosňanská,Ing. Agáta Sabadková,  JUDr. Miloš Mojto, Bc. Petra  
                 Šupáková, Michal Vavruš, Agnesa Vašíčková, Marianna Hladká, Pavel Chmelina, Ing. Jarmila  
                 Savková  

 
Prizvaní:  Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu, Mgr. Ladislav Palička, Katarína Strečanská 
 
1. FK po prerokovaní berie na vedomie a doporučuje MsZ schváliť Záverečný účet VPS, m.p.o. Nemšová za rok 
2014  tak, ako bol predložený na rokovanie komisie. 
 
2. FK po prerokovaní berie na vedomie a doporučuje MsZ schváliť výsledky Inventarizácie majetku VPS, m.p.o. 
Nemšová k 31.12.2014. 
 
3. FK po prerokovaní berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu a finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová 
k 31.3.2015 a doporučuje tejto materiál predložiť na rokovanie MsZ. 
 
4. FK po prerokovaní berie na vedomie a doporučuje MsZ schváliť Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2014 
tak, ako bol predložený na rokovanie komisie. FK zároveň doporučuje MsZ schváliť rozdelenie výsledku 
hospodárenia mesta za rok 2014 vo výške 526.765 tak, že z tejto čiastky bude odvedená do rezervného fondu 
mesta čiastka 296.042,96 €.  
 
5. FK po prerokovaní berie na vedomie a doporučuje MsZ schváliť výsledky inventarizácie majetku mesta 
Nemšová k 31.12.2014 tak, ako boli predložené na rokovanie komisie s tým, že hodnota vyradeného majetku 
k 31.12.2014 je 24.576,67 €. Zároveň FK doporučuje MsZ schváliť k 1.7.2015  vyradenie ďalšieho majetku 
mesta na základe predložených súpisov vo výške 10.135,96 €. 
 
6. FK po prerokovaní berie na vedomie informáciu o Plnení rozpočtu mesta Nemšová k 31.3.2015 a doporučuje 
tento materiál predložiť na rokovanie MsZ v Nemšovej. 
 
7. FK po prerokovaní berie na vedomie a doporučuje MsZ schváliť návrh VZN mesta Nemšová, ktorým sa 
doplnia VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o výške príspevku za 
pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, ŠJ a ZUŠ. Po 
diskusii ohľadne zvyšovanej čiastky za pobyt dieťaťa v MŠ   FK doporučuje predložiť tento návrh  VZN tak, ako 
bol predložený na rokovanie komisie. 
 
8. FK po prerokovaní berie na vedomie a doporučuje MsZ schváliť návrh VZN o rozsahu poskytovania 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti mesta Nemšová tak, 
ako bolo predložené na rokovanie MsZ. 
 
9. FK po prerokovaní berie na vedomie Súhrnnú správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení 
v zriaďovacej pôsobnosti mesta a správy o výsledkoch jednotlivých škôl a školských zariadení za rok 2014 a túto 
doporučuje predložiť na rokovanie MsZ. 
 
10. FK po prerokovaní berie na vedomie návrh VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území 
mesta Nemšová. 
 
11. FK po prerokovaní berie na vedomie a doporučuje MsZ schváliť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov 
pod bytovými domami  (byty, ktoré občania odkúpili od OSBD v roku 2014) tak, ako bolo predložené na 
rokovanie komisie. Cena za pozemok je 3,32 €/m2 a tento je odpredávaný podľa zákona o majetku obcí 
§9aods.8písm.b ako pozemok pod stavbou. Takto boli odpredávaný pozemky pod bytovými domami už 
v minulosti. V súčasnosti je neodpredaných 39 bytov v bytovkách, ktorých vlastníkom je OSBD. 
 



12. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť prebytočnosť a následne zámer prenájmu pozemku KN C č. 
3440 k.ú. Nemšová o výmere 809 m2 spoločnosti Lídl Slovenská republika, v.o.s. Bratislava. Podmienky 
prenájmu majetku je potrebné odsúhlasiť so stavebným úradom.  
 
13. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť vecné bremeno v prospech Rastislava Fáryho, predmetom 
ktorého je zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na zriadenie a uloženie NN prípojky 
elektriny, prípojky vodovodu a prípojky kanalizácie  ako aj právo vstupu, prechodu a prístupu  na pozemkoch 
v majetku mesta Nemšová, ktoré sú uvedené v pracovnom materiáli. 
 
14. FK po prerokovaní doporučuje MsZ schváliť vecné bremeno v prospech Ján Forgáča, predmetom ktorého je 
zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na zriadenie a uloženie NN prípojky elektriny  
a právo vstupu, prechodu a prístupu na pozemky  v majetku mesta Nemšová tak, ako je uvedené v pracovnom 
materiáli. 
 
15. FK po prerokovaní berie na vedomie a nedoporučuje MsZ schváliť majetkoprávne  usporiadanie pozemkov 
na ul. J. Palu a na ul. Vážska tak, ako bolo predložené na rokovanie komisie, resp. nedoporučuje schváliť tieto 
pozemky ako prebytočný majetok mesta Nemšová.  
 
16. FK po prerokovaní nedoporučuje MsZ schváliť odpredaj garáží s.č. 1230 k.ú. Ľuborča. 
 
 
                                                                                                                   Ing. Stanislav Gabriš 
                                                                                                                      predseda komisie                                         
  
 
Zapísala: Ing. Jarmila Savková  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


