
 
 
 
 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
 

DŇA 4.11.2015 
 
 

K bodu:                    Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová –RO č.1   
                                        
                                   
 
Spracoval:                Katarína Strečanská - ekonómka VPS,m.p.o. 
Predkladá:               Katarína Strečanská - ekonómka VPS,m.p.o. 
Schválil :                  Mgr. Ladislav Palička- vedúci VPS,m.p.o. 
 
Materiál obsahuje: Pracovný materiál návrh na zmenu rozpočtu VPS,m.p.o. Nemšová na rok 2015-RO č.1 
 
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 návrhu rozpočtu VPS na zmenu rozpočtu sme vychádzali z plnenia k 30.9.2015 
                                 a z predpokladaných výdavkov na rok 2015.        
                                                               
Prerokované : 
              a/  na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku mesta  a na pracovnej porade poslancov MsZ konanej dňa  
                 28.10.2015, ktorí navrhujú tento pracovný materiál schváliť  
                              
            
 
 

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/ schvaľuje 
                   
1. Zmenu rozpočtu VPS,m.p.o. Nemšová na rok 2015 –RO č.1  
 
Celkové príjmy rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2015 sa rozpočtujú vo výške 332.000 eur a 
celkové výdaje rozpočtu VPS,m.p.o. Nemšová na rok 2015 sa rozpočtujú vo výške  332.000 eur.    

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                         

 



                                                                                                                    
 
 

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

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
 

DŇA 4.11.2015 
 
 

K bodu:                     Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2015  
                                   Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2015 
 
Spracoval:                Katarína Strečanská - ekonóm VPS,m.p.o. 
Predkladá:               Katarína Strečanská - ekonóm VPS,m.p.o. 
Schválil :                  Mgr. Ladislav Palička- 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. 
 
 
 
 
Prerokované : 
              a/  na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku mesta   a na pracovnej porade poslancov   
                   MsZ konanej dńa  28.10.2015 , 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 30.9.2015 
     Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2015 
  
 
 
 
                                                                                  
 


