
U z n e s e n i e  č. 15 z 9. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nemšová  
zo dňa 28. apríla 2008     
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 
 
A/   B E R I E   N A   V E D O M I E 
 

1. Materiály predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 28.4.2008 
2. Správu ku kontrole plnenia uznesení č. 14 zo dňa 31.3.2008, č. 13 zo dňa 5.3.2008, č. 

12 zo dňa 30.1.2008, č. 10 z 5.12.2007, č. 9 z 19.11.2007, č. 8 z 13.9.2007, č. 4 
z 26.4.2007, č. 3 z 22.2.2007 s konštatovaním, že tieto sa plnia priebežne  

3. Uznesenia zo schôdzok komisií : 
- sociálno-zdravotnej zo dňa 9.4.2008 a 16.4.2008 

4. Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2007  
5. Výrok nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Nemšová za 

obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007 tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Nemšová za rok 

2007 tak, ako bolo predložené na rokovanie 
7. Záverečný účet VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2007  
8. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku VPS, m.p.o. Nemšová 
9. Výrok nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky VPS, m.p.o. 

Nemšová za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007 tak, ako bol predložený na rokovanie 
MsZ 

10. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2008 – Rozpočtové opatrenie č. 2 
11. Ukončenie platnosti nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v budove 

Domu služieb, SNP 2, Nemšová k 31.3.2008 a opätovný prenájom nebytových 
priestorov od 1.5.2008 v zmysle žiadosti Pavla Mičíka, Šmidkeho 1, Nemšová 

12. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory vo výmere 47,80 m2 – prevádzka 
maloobchodnej predajne v budove Domu služieb, Ul. SNP 2, Nemšová s Martou 
Dzygovskou, Šmidkeho 15,  Nemšová od 1.4.2008 do 30.4.2008 

13. Ukončenie platnosti nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v budove 
bývalých DJ, Ul. Ľuborčianska, Nemšová v zmysle žiadosti firmy VITAL, s.r.o. 
Horné Srnie 389 

14. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory vo výmere 85,08 m2 – budova 
bývalej práčovne DJ, Ul. Ľuborčianska, Nemšová s Ladislavom Kojdom, bytom 
Nemšová, Púchovská 19 

15. Návrh na ukončenie nájmu nájomcovi Dušanovi Gelienovi – SOREX 
v jednomesačnej výpovednej lehote v zmysle platnej Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov uzatvorenej dňa 29.12.2006 

16. Návrh na prenájom nebytových priestorov vo výmere 200,5 m2 v budove Areálu 
spracovania ovocia Nemšová Jánovi Češkovi, IZOSIL Družstevná 283/43, Dubnica 
nad Váhom-Prejta tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ 

17. Prenájom pozemku v lokalite Uličky - IBV Ohrádky Jane Sedláčkovej, bytom 
Nemšová, Školská 14 na základe predloženej situácie a parcelácie IBV Ohrádky 

18. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok p.č. 847/3 vo výmere 98 m2 k.ú. Nemšová 
s Michalom Orechovským, Janka  Palu 43, Nemšová 

19. Odpredaj pozemku p.č. 261/32 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 k.ú. 
Nemšová Ing. Ivanovi Ivanovovi, Sklárska 6, Nemšová za cenu 50,-Sk/m2 



20. Odredaj časti pozemku – 1 m2, ktorý bude odčlenený z p.č. 261/54 zastavané plochy 
a nádvoria, ktorá má celkovú výmeru 2293 m2, k.ú. Nemšová Ing. Ivanovi Ivanovovi, 
Sklárska 6, Nemšová za cenu 50,-Sk/m2 

21. Návrh na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi firmou Final, posl. s r.o., Estónska 3/A, 
Bratislava, predmetom ktorej je odpredaj pozemkov p.č. 599/31 o výmere 4548 m2 

a p.č. 599/35 o výmere 2505 m2 
22. Návrh žiadosti na prehodnotenie stanovených pásiem hygienickej ochrany vodného 

zdroja Nemšová a súčasne návrh na zmenu režimu vodného zdroja Nemšová 
 
 
B/   S C H V A Ľ U J E 
 

1. Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2007 s tým, že  súhlasí s celoročným 
hospodárením bez výhrad. Hospodársky výsledok mesta vo výške -1.757.536,52 Sk 
bude vykrytý z prostriedkov bežného rozpočtu roku 2008  

2. Záverečný účet VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2007 a vyjadruje súhlas s celoročným 
hospodárením bez výhrad 

3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku VPS, m.p.o. Nemšová  
Hospodársky výsledok VPS, m.p.o. Nemšová – strata vo výške 69.369,79 Sk bude 
vykrytá z rezervného fondu VPS, m.p.o. Nemšová 

4. Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2008 – Rozpočtové opatrenie č. 2 tak, ako 
bolo predložené na rokovanie MsZ 

5. Ukončenie platnosti nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v budove 
Domu služieb, SNP 2, Nemšová k 31.3.2008 a opätovný prenájom nebytových 
priestorov od 1.5.2008 v zmysle žiadosti Pavla Mičíka,  Šmidkeho 1, Nemšová 

6. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory vo výmere 47,80 m2 – prevádzka 
maloobchodnej predajne v budove Domu služieb, Ul. SNP 2, Nemšová s Martou 
Dzygovskou, Šmidkeho 15, Nemšová od 1.4.2008 do 30.4.2008 

7. Ukončenie nájmu nájomcovi Dušanovi Gelienovi - SOREX v jednomesačnej 
výpovednej lehote v zmysle platnej Zmluvy o nájme nebytových priestorov 
uzatvorenej dňa 29.12.2006 

8. Prenájom nebytových priestorov vo výmere 200,5 m2 v budove Areálu spracovania 
ovocia Nemšová Jánovi Češkovi, IZOSIL, Družstevná 43, Dubnica nad Váhom-Prejta 
tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ 

9. Ukončenie platnosti nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v budove 
bývalých DJ, Ul. Ľuborčianska, Nemšová v zmysle žiadosti firmy VITAL, s.r.o. 
Horné Srnie 389 

10. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory vo výmere 85,08 m2 – budova 
bývalej práčovne DJ, Ul. Ľuborčianska, Nemšová s Ladislavom Kojdom, bytom 
Nemšová, Púchovská 19 tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ 

11. Prenájom pozemku v lokalite Uličky - IBV Ohrádky Jane Sedláčkovej, bytom 
Nemšová, Školská 14 na základe predloženej situácie a parcelácie IBV Ohrádky. 
Pozemok bude vytýčený za účasti pracovníkov MsÚ s tým, že skutočné zameranie 
vyhotovené geodetom a návrh nájomnej zmluvy bude opätovne prerokovaný 
v príslušných komisiách pri MsZ 

12. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok p.č. 847/3 vo výmere 98 m2 k.ú. Nemšová 
s Michalom Orechovským, Janka  Palu 43, Nemšová tak, ako bolo predložené na 
rokovanie MsZ 



  
 
 
 
 



 
 


