Mesto Nemšová
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 8.11.2017
K bodu :

Požiadavka RVS Vlára – Váh, s.r.o. na prijatie zabezpečovacieho práva

formou blankozmenky a Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke,
na prípadné budúce pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku
Predkladá :

Ing. František Bagin, primátor mesta

Počet výtlačkov
Rozdeľovník

: 18
: členovia MsZ – 13 x
primátor mesta
prednostka MsÚ
MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry
MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku
MsÚ – hlavná kontrolórka

Dôvodová správa:
Ministerstvo životného prostredia SR poskytlo RVS Vlára-Váh, s.r.o. na realizáciu projektu
„Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová nenávratný finančný
príspevok vo výške: 35.078.273,95 €. V súčasnosti sa projekt realizuje a riadiaci orgán požiadal
vodárenskú spoločnosť o potvrdenie zabezpečovacieho práva formou blankozmenky a podpis Zmluvy
o vyplňovacom práve k blankozmenke, na prípadné budúce pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015/08 zo dňa
15.3.2016, v znení neskorších zmien a doplnkov, uzatvorenej medzi spoločnosťou Regionálna
vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. a Ministerstvom životného prostredia SR. V zmysle vyššie
uvedeného predkladá Mesto Nemšová a RVS Vlára – Váh na rokovanie MsZ v Nemšovej návrh na
uznesenie, na základe ktorého MsZ v Nemšovej schváli prijatie zabezpečovacieho práva formou
blankozmenky a Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke, na prípadné budúce pohľadávky
vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/1222015/08 zo dňa 15.3.2016, ako aj poverí primátora mesta Nemšová Ing. Františka Bagina, aby na valnom
zhromaždení spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. , so sídlom J.Palu 2/3,
914 41 Nemšová, IČO: 36682888, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel.:
Sro, Vložka číslo: 17107/R hlasoval za prijatie zabezpečovacieho práva formou blankozmenky a za
schválenie Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke.

Návrh Uznesenia
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej
pri výkone svojich práv vyplývajúcich z vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti Regionálna
vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., so sídlom J.Palu 2/3, 914
41 Nemšová, IČO: 36682888, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel.: Sro,
Vložka číslo: 17107/R ( § 9 ods.1 písm. f) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov),
A/ schvaľuje
prijatie zabezpečovacieho práva formou blankozmenky a Zmluvy o vyplňovacom práve
k blankozmenke, na prípadné budúce pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015/08 zo dňa 15.3.2016, v znení neskorších zmien
a doplnkov, uzatvorenej medzi spoločnosťou Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o.

skratka názvu: RVSVV, s.r.o., so sídlom J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36682888, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel.: Sro, Vložka číslo: 17107/R a Ministerstvom
životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO:
42181810 v zastúpení Slovenskou agentúrou životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská
Bystrica, IČO: 00626031 za účelom financovania projektu: „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh
a intenzifikácia ČOV Nemšová“,
B/ poveruje
svojho zástupcu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu:
RVSVV, s.r.o., so sídlom J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36682888, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, Oddiel.: Sro, Vložka číslo: 17107/R, Ing. Františka Bagina, aby na valnom
zhromaždení spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu:
RVSVV, s.r.o., so sídlom J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36682888, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, Oddiel.: Sro, Vložka číslo: 17107/R hlasoval za prijatie zabezpečovacieho
práva formou blankozmenky a za schválenie Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke.

Mesto Nemšová
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 8.11.2017
K bodu :

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 – RO č.5

Spracoval :
Predkladá :
Schválil :

Ing. Jarmila Savková, vedúca odd.finančného a správy mests. majetku
Ing. Jarmila Savková, vedúca odd.finančného a správy mests. majetku
Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu

Materiál obsahuje :

Pracovný materiál návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2017- tabuľková
časť a dôvodovú správu.
: 20
: členovia MsZ – 13 x
primátor mesta
prednostka MsÚ
MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry
MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku
MsÚ – odd. výstavby
MsÚ – hlavná kontrolórka
VPS - vedúci VPS, m.p.o.

Počet výtlačkov
Rozdeľovník

Dôvodová správa:

V časti príjmov v návrhu RO č.5 dochádza k zvýšeniu položiek
v príjmovej a výdajovej časti na základe reálneho vývoja príjmov a výdajov, ako aj požiadaviek
vedenia mesta a mestského výboru Ľuborča. Príjmová časť sa na základe reálneho vývoja
príjmov zvyšuje o 45720,00 €. K výraznému zvšeniu dochádza v položke výnos dane z príjmov
poukazovaný úzenej samospráve a to až o 25.000,00 €. Bežné výdaje sa týmto opatrením
zvyšujú o 41.820,00 €.Týmto rozpočtovým opatrením dochádza k úpravám v rozpočtových
položkách na základe skutočného plnenia k 30.9.2017 ako aj z dôvodu požiadavky VPS, m.p.o.
Nemšová, kde celkovo navyšujeme rozpočet o 11.720,00 €. Taktiež v rámci tohto rozpočtového
opatrenia sa výrazne zvyšuje položka na opravu a údržbu MK a to o 25.000,00 €. Dôvodom je
skutočnosť, že v prípade realizácie opráv MK v miestnej časti Ľuborča po rozkopávkových
prácach na kanalizácií je vhodné vykonať opravy MK v celom profile. Z tohto dôvodu vedenie
mesta a členovia mestského výboru požiadali predložiť tento zámer v rámci RO č. 5. Rozpočtové
opatrenie tiež zohľdňuje požiadavku riaditeľky MŠ Odbojárov ohľadne vyplatenia odstupného
a preplatenia nevyčerpanej dovolenky pre pracovníčku, ktorá má dlhodobé zdravotné problémy
a zo zdravotných dôvodov ukončuje pracovný pomer výpoveďou podľa §69 ods. 1, písm.a
Zákonníka práce ku dňu 31.10.2017.
V rámci kapitálových príjmov a výdajov ako aj finančných operácií nedochádza k žiadnej
zmene.

Prerokované :
a)na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku dňa 6.11.2017. Stanovisko
komisie predloží predseda komisie na rokovaní MsZ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
A/ Schvaľuje
1. Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017- RO č.5 v zmysle predloženého materiálu.
Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 4.667.129,00 € a celkové výdaje sa rozpočtujú vo

výške 4.667.129,00 €.

Mesto Nemšová
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 8.11.2017
K bodu :

Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2017

Spracoval :
Predkladá:

Oddelenie finančné a správy mestského majetku
Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mests. majetku

Schválil

Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu

:

Materiál obsahuje :

Dôvodovú správu, v prílohe tabuľkové časti príjmov, výdavkov
a prehľad o stave bankových účtov a záväzkov k 30.9.2017

Počet výtlačkov
Rozdeľovník

: 20
: členovia MsZ – 13 x
primátor mesta
prednostka MsÚ
MsÚ – hlavná kontrolórka
VPS- vedúci VPS, m.p.o.
MsÚ – odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry
MsÚ –oddelenie finančné a správy majetku mesta
MsÚ – oddelenie výstavby
Dôvodová správa: MsÚ predkladá na rokovanie MsZ informáciu o plnení rozpočtu mesta
Nemšová k 30.9.2017. Podrobné plnenie v ekonomickom členení a v prípade výdavkov i v členení
podľa jednotlivých programov je v tabuľkovej časti pracovného materiálu. K 30.9.2017 sa celkové
príjmy naplnili vo výške 3.387.184,19 €, čo je plnenie na 73,29 %. K 30.9.2017 neboli do rozpočtu
mesta prijaté príjmy za realizáciu projektu Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Kľúčové vo
výške 119.700,- €. Predpokladáme, že do konca roka 2017 budú tieto finančné prostriedky poukázané
na účet mesta Nemšová. Projekt je v súčasnosti už zrealizovaný a dielo bolo dodávateľom prác
odovzdané do užívania.
K 30.9.2017 sa celkové výdavky naplnili vo výške 3.112.140,39 €, čo je plnenie na 67,34 %.
V rámci výdavkov k 30.9.2017 nedošlo k realizácii akcie rekonštrukcie chodníkov, MK a verejného
osvetlenia v lokalite ulice Železničná, hokejbalové ihrisko a rekonštrukcia kabín TJ Ľuborča. Taktiež
neboli poukázané finančné prostriedky za realizáciu akcie Zníženie energetickej náročnosti objektu
MŠ Kľúčové, kde mesto k 30.9.2017 neobdržalo finančné prostriedky v rácmi nenávratného
finančného príspevku zo ŠF EÚ a ŠR. Po ich poukázaní na účet mesta budú tieto ihneď poukázané na
účet dodávateľa prác.
Podrobný rozpis plnenia jednotlivých príjmových a výdavkových položiek rozpočtu mesta Nemšová
k 30.9.2017 je uvedený v priložených tabuľkových prílohách tohto pracovného materiálu.

Prerokované :
a)na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku dňa 6.11.2017. Stanovisko
komisie predloží predseda komisie na rokovaní MsZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
A/ berie na vedomie
Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2017

