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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  28.2.2019 

 
 
 
K bodu     :              Areál NTS- možnosti zabezpečenia jeho prevádzkovania                    
 
Spracoval           :       Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného  a správy mests. majetku 
Schválil               :       Mgr. Jarmila Raftlová, prednostka úradu 
Predkladá           :       Ján Gabriš, zástupca primátora           
Počet výtlačkov :       18 
 
Rozdeľovník :             členovia MsZ – 11 x  
                                      Zástupca primátora  mesta 
                                      MsÚ  - prednostka úradu 

                        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:       
 
Na základe ukončenia platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/2004 zo dňa 16.9.2004 a Nájomnej 
zmluvy na prenájom pozemkov č. 6/2004 zo dňa 16.9.2004 ku dňu 31.12.2018 sa dňa 27.12.2018 vykonalo 
prebratie vyššie uvedených nehnuteľnosti od odovzdávajúceho NTS s.r.o. , Školská 18, Nemšová. Za NTS s.r.o. 
boli prítomní: Pavel Chmelina, Ladislav Kresánek, Ing.Edita Spurná. 
Za mesto Nemšová boli prítromní Ing. Jarmila Savková, Eva Burdejová, Mgr. Ladislav Palička, odovzdávania sa  
zúčastnil aj primátor mesta JUDr. Miloš Mojto. 
 
Prítomní konštatovali, že priestory sa odovzdávajú v stave normálneho stupňa opotrebenie. V priestoroch 
budovy sa nachádzal drobný inventár a vybavenie kuchyne. Preberajúci a odovzdávajúci sa dohodli, že tento si 
môže odovzdávajúci ponechať v budove v termíne do 31.3.2019. Po tomto termíne, ak odovzdávajúci ponechá 
inventár v budove, má preberajúci – Mesto Nemšová právo naložiť s týmto inventárom, resp. zariadeniami podľa 
svojej vôle, ak sa písomnou formou nedohodne iný spôsob naloženia s týmto inventárom. Odovzdávajúci si 
v prípade nevysťahovania inventára v zariadení do 31.3.2019  nebude môcť nárokovať žiadne plnenie od Mesta 
Nemšová, ako preberajúceho. Ide o inventár, ktorý je uvedený v prílohe tohto materiálu. 
 
V súčasnosti je budova nevyužívaná. Opätovným zprevádzkovaním sa zaoberala na svojom zasadaní Komisia 
kultúry, školstva a športu. Komisia sa zaoberala možnosťou prevádzkovania budovy a areálu.  
Možnosťou je, aby bol  prevádzkovaný  mestskou organizáciou. Mohla by to byť úplne nová s.r.o. , ktorá by 
bola zriadená. Ďalšou možnosťou je prevádzkovanie areálu Mestským podnikom služieb Nemšová , s.r.o.. Tento 
by si rozšíril predmet činnosti o viazanú živnosť Ubytovacie služby spojené s poskytovaním pohostinskej 
činnosti v týchto zariadeniach a pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo 
prevádzkových priestorov, ktorá je remeselnou živnosťou. Pri ubytovacích službách je  potrebný zodpovedný 
zástupca zamestnaný na pracovnú zmluvu s vysokoškolským vzdelaním  a 2 roky praxe v odbore, resp. 
stredoškolským a 4 roky praxe v odbore ubytovanie a stravovanie.  
Ďalšou možnosťou je prenajať reštauračnú a ubytovaciu časť areálu podnikateľskému subjektu, ktorý by hradil 
nájom. Tento by bol v plnej výške použitý na prevádzkovanie športového areálu – kabíny, hracie plochy, 
hospodár  .... .   Futbalový klub by si z dotácie od mesta a z fin. prostriedkov, ktoré mesto získa z nájmu  hradil 
svoju športovú  činnosť vrátane údržby areálu . 
 
Všetky možnosti opätovného zprevádzkovania celého areálu budú prerokované komisiou kultúry, školstva 
a športu,  finančnou komisiou, zástupcami futbalového klubu a vedenia mesta. Následne na pracovnej porade 
poslancov dňa 21.2.2019 a a na riadnom rokovaní MsZ dňa 28.2.2019  bude určený ďalší postup.  
 



Dňa 21.2.2019 o 16.00- 16.45  hod. bude vykonaná tvaromiestna obhliadka areálu vrátane budovy poslancami 
MsZ.  
 
 
 
 
 
 
 


