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Nemšová“ 
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Materiál obsahuje :      Dôvodovú správu  
 
Počet výtlačkov :   20 
Rozdeľovník  :   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:  Uznesením MsZ č. 344 zo dňa 11.12.2013 bol ukončený nájomný vzťah 
odstúpením od Zmluvy o nájme kúpaliska so spoločnosťou Kanta, s.r.o. . V rámci tohto uznesenia 
bolo odporučené primátorovi mesta vyhlásiť verejné obstarávanie na realizáciu výberu dodávateľa na 
rekonštrukciu letného kúpaliska Nemšová.  V podmienkach výberového konania bolo potrebné uviesť, 
že mesto si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s víťazom verejného obstarávania v prípade, že  
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej nebude súhlasiť s realizáciou rekonštrukcie  kúpaliska. 
 
Výber dodávateľa prác na rekonštrukciu kúpaliska v Nemšovej urobil Mestský podnik služieb 
Nemšová, s.r.o., ktorý je v súčasnosti vlastníkom areálu kúpaliska. Vlastníctvo bolo prevedené na 
základe uznesenia MsZ v Nešovej č.366  zo dňa 12.2.2014 formou zvýšenia základného imania 
obchodnej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou Mesta Nemšová.  Dňa 12.2.2016 bolo zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom o realizáciu zákazky. 
 
Financovanie tejto investičnej akcie s nákladmi  1.031.266,- € bude vykryté z úveru vo výške 
500.000,- € a z účelovej kapitálovej dotácie z rozpočtu mesta Nemšová vo výške 400.000,- €. Mesto 
Nemšová zároveň poskytne Mestskému podniku služieb Nemšová, s.r.o. návratnú finančnú výpomoc 
vo výške 200.000,- €  na úhradu DPH, ktorú bude musieť spoločnosť zaplatiť do ŠR. Po jej 
vynárokovaní na daňovom úrade túto spätne vráti mestu Nemšová. 
Zároveň sa mesto Nemšová zaviaže poskytovať Mestskému podniku služieb s.r.o. v priebehu  ďalších 
5-ich rokov účelovú kapitálovú dotáciu na splátky istiny úveru na rekonštrukciu kúpaliska v každom 
roku vo výške 100.000,- €.. 
 
Na základe odporúčania komisie finančnej a správy mestského majetku, ako aj záverov z pracovnej 
porady poslancov MsZ, ktorá sa konala dňa 19.2.2016 je spracovaný návrh na uznesenie, na základe 
ktorého bude možné začať s realizáciou rekonštrukcie mestského kúpaliska. 
  
 
Prerokované :    



a)   v Komisii životného prostredia a výstavby , stanovisko predloží predseda na rokovaní MsZ   
b   v  Komisii finančnej a správy majetku mesta, stanovisko predloží predseda  na rokovaní MsZ  
c)  na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 17.2.2016 

 
Návrh na uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
 
A/schvaľuje  
 
1.)   Realizáciu investičnej akcie  „ Oprava areálu vonkajšieho  kúpaliska   Nemšová“,  ktorú  bude 
financovať  Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o., ktorého 100% vlastníkom je Mesto Nemšová 
 
2.  Prijatie účelovového úveru vo výške 500.000,- € na Opravu areálu vonkajšieho kúpaliska Nemšová 
od .................................... banky, a.s..    Mestským podnikom služieb Nemšová, s.r.o.  
Spôsob ručenia: záložné právo na nehnuteľný majetok – areál kúpaliska , blankozmenka 
 
 
B) sa zaväzuje 
 
Poskytnúť Mestskému podniku služieb Nemšová, s.r.o. z rozpočtu mesta Nemšová  v priebehu rokov 
2017,2018,2019,2020,2021 kapitálovú účelovú dotáciu  na splátky istiny úveru v každom roku vo 
výške 100.000,- €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


