Verejno - prospešné služby, m.p.o. Nemšová

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 24.02.2016
K bodu:

Návrh na uzatvorenie Doplnku č. 8 k Štatútu VPS, m.p.o. Nemšová a k
zriaďovacej listine VPS, m.p.o. Nemšová.

Spracoval:
Predkladá:
Schválil :

Janette Macharová - SOR
Mgr. Ladislav Palička- vedúci VPS,m.p.o.
Mgr. Ladislav Palička- vedúci VPS,m.p.o.

Materiál obsahuje: 1/ Doplnok č.8 k Štatútu VPS, m.p.o. Nemšová
2/ Doplnok č.8 k zriaďovacej listine VPS, m.p.o. Nemšová
Počet výtlačkov:

20

Rozdeľovník

členovia MsZ -13 x
primátor mesta
prednostka MsU
MsÚ -odd.správne,soc.vecí,podnikania, život.prostredia a kultúry
MsÚ- odd.finančné a správy mestského majetku
MsÚ- odd.výstavby
MsÚ –hlavná kontrolórka
VPS- vedúci VPS,m.p.o.

:

Dôvodová správa:
Pri zriadení organizácie VPS, m.p.o., bol cenník pre pohrebné a cintorínske služby schválený zvlášť pre
občanov mesta Nemšová a zvlášť pre cudzích, nie občanov mesta Nemšová. Z toho dôvodu sa fakturujú
pohrebné a cintorínske služby na dve faktúry - pre občanov mesta na hlavnú činnosť organizácie a pre
cudzích občanov mesta nad rámec hlavnej činnosti organizácie /PČ/. Vzhľadom k tomu, že cenník pre
pohrebné a cintorínske služby sa časom zjednotil a poplatky za cintorínske služby sú rovnaké, systém
fakturovania cintorínskych služieb by takto prešiel na jednu faktúru, čo by bolo praktickejšie ako pre
organizáciu, tak aj pre odberateľov, nakoľko by bolo všetko na jednom doklade a nečlenilo by sa to na
hlavnú a podnikateľskú činnosť ako doteraz.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
A/ schvaľuje - neschvaľuje
1/ Doplnok č. 8 k Štatútu VPS, m.p.o. Nemšová
2/ Doplnok č.8 k zriaďovacej listine VPS, m.p.o. Nemšová

Verejno - prospešné služby, m.p.o. Nemšová

DOPLNOK č.8 k Štatútu VPS m.p.o. Nemšová

V § 4 Predmet činnosti organizácie, bod 1. V rámci hlavného predmetu činnosti, písmeno
f/ „Zabezpečovanie pohrebných a cintorínskych služieb pre občanov mesta a údržba
miestnych cintorínov“, bude pozmenené na : „údržba miestnych cintorínov a prenájom
hrobových miest“.
Bod 2. V rámci predmetu činnosti nad rámec hlavného predmetu činnosti, písmeno
c/ „Pohrebnícke a cintorínske služby / poskytovanie iným, nie občanom mesta Nemšová /,
bude pozmenené na : „Pohrebnícke a cintorínske služby“.

Ing. Iveta Jurisová
prednosta úradu

Ing. František Bagin
primátor mesta

Verejno - prospešné služby, m.p.o. Nemšová

DOPLNOK č.8 k Zriaďovacej listine VPS m.p.o. Nemšová
V bode III. Predmet činnosti organizácie, bod 1. V rámci hlavného predmetu činnosti,
písmeno f/ „Zabezpečovanie pohrebných a cintorínskych služieb pre občanov mesta a údržba
miestnych cintorínov“, bude pozmenené na : „údržba miestnych cintorínov a prenájom
hrobových miest“.
Bod 2. V rámci predmetu činnosti nad rámec hlavného predmetu činnosti, písmeno
c/ „Pohrebnícke a cintorínske služby / poskytovanie iným, nie občanom mesta Nemšová /,
bude pozmenené na : „Pohrebnícke a cintorínske služby“.

Ing. Iveta Jurisová
prednostka úradu

Ing. František Bagin
primátor mesta

Verejno - prospešné služby, m.p.o. Nemšová

