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Mesto Nemšová                                                                 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  27.01. 2022 

 
K bodu: Postúpenie pohľadávky Mesta Nemšová ako postupcu (cedenta) voči 

spoločnosti: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váh, s.r.o., 
 postupníkovi (cesionárovi) Mestskému podniku služieb Nemšová, 
s.r.o.   

                                   
Spracoval:  Ing. Júlia Barbuščák  
Schválil:   Ing. Rudolf  Kúkel, PhD. 
Predkladá:  Ing. Rudolf  Kúkel, PhD. 
Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 
 
Počet výtlačkov: 20 
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 

              vedúci VPS. m. p. o. 
 

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  

 
v zmysle § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov postúpenie pohľadávky postupcu (cedenta) Mesta Nemšová spočívajúce v: 

 
1. nesplatenej časti návratnej finančnej výpomoci zo dňa 14.01.2019, splatnej dňa 

31.08.2020 poskytnutej na základe Zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej 
výpomoci z rozpočtu mesta Nemšová zo dňa 14.01.2019 medzi zmluvnými stranami 
Mesto Nemšová, IČO 00311812 ako poskytovateľom a Regionálnou vodárenskou 
spoločnosťou Vlára – Váh, s.r.o. ako prijímateľom vo výške 7 998,81 € 

2. nesplatenej faktúre číslo 2019046 za nájom vodohospodárskeho majetku 
a prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou 
vodohospodárskeho majetku  za  1. polrok 2019 vystavenej na základe Zmluvy  
o nájme vodohospodárskeho majetku a prevádzkovaní a poskytovaní služieb 
súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku a dodatku č. 1  
k tejto Zmluve vo výške 14 945,00 € splatnej dňa 31.08.2020 

3. nesplatenej faktúre číslo 2019126 za nájom vodohospodárskeho majetku 
a prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou 
vodohospodárskeho majetku  za  2. polrok 2019 vystavenej na základe Zmluvy  
o nájme vodohospodárskeho majetku a prevádzkovaní a poskytovaní služieb 
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súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku a dodatku č. 1  
k tejto Zmluve vo výške 14 945,00 € splatnej dňa 31.01.2020 

 
postupníkovi (cesionárovi): 
 
Mestskému podniku služieb Nemšová, s.r.o, so sídlom Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
v celkovej nominálnej hodnote pohľadávok vo výške 37 888,81 € za cenu nominálnej 
hodnoty pohľadávok v sume 37 888,81 € so splatnosťou k dátumu 31.08.2022 

Zdôvodnenie postúpenia pohľadávok  ako prípad hodný osobitného zreteľa :   

Mesto Nemšová eviduje vo svojom účtovníctve vyššie popísané pohľadávky voči 

spoločnosti RVS VV, s.r.o. viac ako 600 dní po ich dobe splatnosti s vedomím, že dlžník RVS 

VV, s.r.o. má pretrvávajúci problém so splácaním svojich záväzkov. Mestský podnik služieb 

Nemšová (postupník), ako 100% dcérska spoločnosť postupcu Mesta Nemšová  vzhľadom 

k enormnému navýšeniu cien plynu nemá bez pomoci materskej spoločnosti možnosť 

vysporiadania sa s týmto nárastom tak, aby mohol splácať svoje záväzky. Postúpením týchto 

pohľadávok sa čiastočne vyriešia pohľadávky Mesta Nemšová po lehote splatnosti a tiež 

záväzky Mestského podniku služieb Nemšová ako konsolidovaného celku.  

 

 

Schválenie uznesenia :  

 

schvaľuje sa  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


