
 
U z n e s e n i e  č. 11  zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová  
zo dňa 12. decembra 2007  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-    
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 
 
A/   B E R I E    N A   V E D O M I E 
  

1. Materiály predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2007 
2. Správu ku kontrole plnenia uznesení č. 9 zo 6. riadneho MsZ zo dňa 19.11.2007, č. 10 

z mimoriadneho MsZ zo dňa 5.12.2007, č. 8 z riadneho MsZ zo dňa 13.9.2007, č. 6 
z mimoriadneho zastupiteľstva zo dňa 21.6.2007, č. 5 zo dňa 18.5.2007, č. 4 zo dňa 
26.4.2007, č. 3 z 22.2.2007 a č. 33 z riadneho MsZ zo 6.9.2006 

3. Uznesenia zo schôdzok komisií : 
- sociálno-zdravotnej zo dňa 23.11.2007 
- obchodu, ochrany spotrebiteľa, VP a podnikania zo dňa 28.11.2007 

       4.   Zápis z MsV č. 1 č. Ľuborča zo dňa 10.12.2007  
                          MsV č. 2 č. Kľúčové zo dňa 10.12.2007 
       5.   Návrh VZN mesta Nemšová č. 3/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2005  
             o miestnych daniach tak, ako bolo predložené na rokovanie 

6. Návrh VZN mesta Nemšová č. 4/2007 – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta  
Nemšová tak, ako bolo predložené na rokovanie 

1. Návrh VZN mesta Nemšová č. 5/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení VZN č. 7/2004 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová tak, ako bolo 
predložené na rokovanie  

2. 1.1 Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2007  
 Plnenie finančného plánu VPS, mp.o. Nemšová k 30.9.2007 

tak, ako bolo predložené na rokovanie 
3. Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2007 – Rozpočtové opatrenie 

č. 2 tak, ako bolo predložené na rokovanie  
4. Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2007 tak, ako bolo predložené na rokovanie  
5. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2007 – Rozpočtové opatrenie č. 5 

tak, ako bolo predložené na rokovanie  
6. 1.1 Návrh rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2008  

2. Návrh finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2008 
              tak, ako bol predložený na rokovanie 

7. Návrh rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2009 a 2010 tak, ako bol predložený na 
rokovanie  

8. Návrh rozpočtu mesta Nemšová na roky 2008-2010 tak, ako bol predložený na 
rokovanie  

9. Návrh rozpočtu mesta Nemšová na rok 2008 tak, ako bol predložený na rokovanie  
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Nemšová k návrhu rozpočtu mesta Nemšová na 

roky 2008 - 2010  
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 

2008 tak, ako bol predložený na rokovanie  
12. Návrh cenníkov VPS, m.p.o. Nemšová v autodoprave s účinnosťou od 1.1.2008 tak, 

ako bol predložený na rokovanie  



13. Návrh cenníkov VPS, m.p.o. Nemšová na cintorínske služby s účinnosťou od 1.1.2008 
tak, ako bol predložený na rokovanie  

14. Návrh na zmenu č. 4 v prílohe č. 2 – Úhrada za starostlivosť v Centrume sociálnych 
služieb Odbojárov č. 7, Nemšová s účinnosťou od 1.1.2008 tak, ako bol predložený na 
rokovanie  

15. Návrh na členstvo mesta Nemšová v občianskom združení „Miestna akčná skupina 
Vlára – Váh“  

16. Návrh cenníka za prenájom sály v Kultúrnom centre Nemšová tak, ako bol predložený 
na rokovanie  

17. Návrh cenníka vstupného do mestskej športovej haly a fitness klubu Nemšová tak, ako 
bol predložený na rokovanie  

18. Návrh na zmenu v Knižničnom poriadku – bod č. 3, ktorý určuje výšku ročného 
členského poplatku tak, ako bola predložená na rokovanie  

19. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0059/2008/T zo dňa 
28.11.2007 o  cene za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2008 pre regulovaný 
subjekt Mestská pálenica Nemšová, s.r.o., Rybárska 15, Nemšová na obdobie od 
1.1.2008 do 31.12.2008 takto :  
- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla                                              344,50 Sk/GJ 
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom                  140,50 Sk/GJ 
  na výstupe zo sekundárnych rozvodov tepelných zariadení : 

        Plynová kotolňa PK 7            Janka Palu 19, Nemšová 
        Plynová kotolňa PK 3            Odbojárov 7, Nemšová. 
        Uvedené ceny sú bez DPH          
20. Návrh na vyplatenie odmeny primátorovi mesta Nemšová, zástupcovi primátora  

mesta Nemšová a hlavnej kontrolórke mesta Nemšová za 2. polrok 2007 tak, ako bolo 
predložené na rokovanie 

21. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie ½ pozemku p.č. 1102/1 o výmere 264 m2 

v prospech Ing. Ignáca Prnu za symbolickú cenu 1,- Sk  
 
 
B/   S C H V A Ľ U J E 
 

       1.  VZN mesta Nemšová č. 3/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2005  
             o miestnych daniach tak, ako bolo predložené na rokovanie 

2. VZN mesta Nemšová č. 4/2007 – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta  
Nemšová tak, ako bolo predložené na rokovanie 

3. VZN mesta Nemšová č. 5/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, ktorým sa mení VZN č. 7/2004 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová tak, ako bolo predložené 
na rokovanie 

4. Zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2007 – Rozpočtové opatrenie č. 2 tak, 
ako bolo predložené na rokovanie 

5. Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2007 – Rozpočtové opatrenie č. 5 tak, ako 
bolo predložené na rokovanie 

6. 1.1  Rozpočet VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2008 
2.  Finančný plán VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2008 

              tak, ako bolo predložené na rokovanie 
7. Rozpočet mesta Nemšová na rok 2008 tak, ako bol predložený na rokovanie 
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2008 tak, 

ako bol predložený na rokovanie 



9. Cenníky VPS, m.p.o. Nemšová v autodoprave s účinnosťou od 1.1.2008 tak, ako boli 
predložené na rokovanie 

10. Cenníky VPS, m.p.o. Nemšová na cintorínske služby s účinnosťou od 1.1.2008 tak, 
ako boli predložené na rokovanie 

11. Zmenu č. 4 v prílohe č. 2 – Úhrada za starostlivosť v Centrume sociálnych služieb 
Odbojárov č. 7, Nemšová s účinnosťou od 1.1.2008 tak, ako bola predložená na 
rokovanie 

12. S platnosťou od 1.9.2007 v zmysle § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah právomoci primátora mesta 
Nemšová v oblasti schvaľovania zmien rozpočtu (rozpočtové opatrenie)  v roku 2007 
v rozsahu 2% rozpočtu daného roka 

13. Členstvo mesta Nemšová v občianskom združení „Miestna akčná skupina Vlára – 
Váh“ 

14. Cenník za prenájom sály v Kultúrnom centre Nemšová tak, ako bol predložený na 
rokovanie 

15. Cenník vstupného do mestskej športovej haly a fitness klubu Nemšová tak, ako bol 
predložený na rokovanie 

16. Zmenu v Knižničnom poriadku – bod č. 3, ktorý určuje výšku ročného členského 
poplatku tak, ako bola predložená na rokovanie 

17. Cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2008 pre regulovaný subjekt 
Mestská pálenica Nemšová, s.r.o., Rybárska 15, Nemšová na obdobie od 1.1.2008 do 
31.12.2008 takto : 
- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla                                              344,50 Sk/GJ 
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom                  140,50 Sk/GJ 
  na výstupe zo sekundárnych rozvodov tepelných zariadení : 

        Plynová kotolňa PK 7            Janka Palu 19, Nemšová 
        Plynová kotolňa PK 3            Odbojárov 7, Nemšová. 
        Uvedené ceny sú bez DPH          
18. Vyplatenie odmeny primátorovi mesta Nemšová, zástupcovi primátora mesta 

Nemšová a hlavnej kontrolórke mesta Nemšová za 2. polrok 2007 tak, ako bolo 
predložené na rokovanie  

19. Majetkoprávne vysporiadanie ½ pozemku p.č. 1102/1 o výmere 264 m2 v prospech 
Ing. Ignáca Prnu za symbolickú cenu 1,- Sk. 

 
      
 

 
 
 
 

                                                                                               Ján   M i n d á r 
                                                                                                primátor 
                                                                                                       

                                               
 
 


