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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

DŇA 24.9.2020 

 
 

K bodu:                     Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2020 
                                   Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2020 
 
Spracoval:                Katarína Strečanská- ekonómka  VPS, m.p.o. 
Predkladá:                 Katarína Strečanská-ekonómka VPS,m.p.o 
Schválil :                  Mgr. Kvetoslav Navrátil- vedúci VPS, m.p.o. 
 
Materiál obsahuje:  Dôvodovú správu –tabuľkovú časť 
 
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:   Príjmy  aj výdaje sa plnia priebežne podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. 
                                 Nízke plnenie v príjmoch  za hrobové miesta je spôsobené tým,  že gro platobných výmerov  
                                 bude rozposielané na základe uplynutia nájomných zmlúv za hrobové miesta v mesiacoch  
                                 október až december 2020.          
                                 Značné prekročenie  výdajov evidujeme v položke údržba výpočtovej  techniky z dôvodu výmeny  
                                 poškodeného zariadenia UPS, upgrade  Windows 7 na Windows 10, prechod  mzdového 
                                 programu  z dôvodu ukončenia činnosti firmy PSW  a iné systémové a hardvérové práce. Taktiež  
                                 evidujeme prekročenie výdajov  na verejnom osvetlení z dôvodu ,  že  v  januári 2020 sme uhradili  
                                 vyúčtovaciu  faktúru za elektrickú energiu  za rok 2019 vo výške 5.221 eur, čo  sa  prejavilo   
                                 v rozpočte, kde je plnenie na 84%. 
                                 V položke cestná daň je zúčtovaná úhrada vo výške 420 eur za rok 2019 a na základe 
                                 daňového priznania k dani z motorových vozidiel sme povinní v roku 2020 uhrádzať 
                                 preddavky na daň - za prvý polrok 357 eur.  
                                
Prerokované : 
              a/  na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku mesta  a na pracovnej porade poslancov MsZ, 
                   ktorí  navrhujú tento pracovný materiál zobrať  na vedomie   
                              

N á v r h   n a  u z n e s e n i e 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
A/ Berie na vedomie 
                                   
                                 Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2020 
                                 Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2020 
 


