
Mesto Nemšová                                                                                                             
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  24.9.2020 

 
K bodu: Inventarizácia majetku mesta Nemšová k 7.9.2020 – areál a budova NTS, 

areál a budova TJ Družstevník Vlára Ľuborča, areál a budova TJ Vlára 
Kľúčové k 7.9.2020                                                                               

         

Spracoval: Ing. Jarmila Savková, vedúca finančného oddelenia 

Predkladá: Milan Patka, zástupca primátora mesta  
Schválil: Ing. Rudolf Kúkel PhD, prednosta úradu       

Materiál obsahuje: Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku 
mesta Nemšová k 7.9.2020, zápisnicu o zistení neupotrebiteľnosti majetku 
k 7.9.2020, súpis aktivovaného majetku na základe fyzickej inventarizácie ku dňu 
7.9.2020 v areáli a budove NTS Nemšová vyradenie a aktiváciu majetku  

Počet výtlačkov:    20 
Rozdeľovník:     členovia MsZ – 13 x  

primátor mesta 
prednosta 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.   

Prerokované:    
na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku  dňa  16.9.2020 stanovisko predloží 

predseda komisie na rokovaní MsZ  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh na uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
 
A/ Schvaľuje 
  
1. Výsledky inventarizácie majetku mesta Nemšová k 7.9.2020 – Areál a budova NTS,  

TJ Družstevník Vlára Ľuborča a TJ Vlára Kľúčové  tak, ako boli predložené na rokovanie MsZ, 
kde celková hodnota tohto majetku k 7.9.2020 bola  vo výške 837 614,39 €. 

2. Vyradenie majetku mesta Nemšová k 30.9.2020 na základe Zápisnice o zistení neupotrebiteľného 
majetku zo dňa  v celkovej výške  172,50 €. Zoznam vyradeného majetku je uvedený priamo 
v Zápisnici vyraďovacej komisie zo dňa 8.9.2020.  

3. Aktiváciu majetku, ktorý sa nachádzal v areáli NTS Nemšová tak, ako je uvedené v súpise 
aktivovaného majetku v areáli NTS na základe fyzickej inventarizácie ku dňu 7.9.2020 do majetku 
mesta Nemšová.  

 
B/ Ukladá 
 
MsÚ pripraviť na rokovanie MsZ návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv, resp. zmlúv o výpožičke, 
predmetom ktorých bude prenájom  majetku mesta Nemšová  v areáloch športových klubov, ako aj 
prenájom pozemku KN C, p.č. 3812 o výmere 253m2, ktorý sa nachádza v areáli NTS Nemšová a je na 
ňom postavená budova spoločnosti PP -TEN s.r.o. 
Termín: do 31.12.2020 


