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

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA  4.11.2015 

 
K bodu :                             Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2015  
                                                            
Spracoval :                    Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mests. majetku 
                                         
Schválil     :                    Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Materiál obsahuje :      Dôvodovú správu, v prílohe tabuľkové časti  príjmov     
                                                                    
Počet výtlačkov :   20 
Rozdeľovník  :   členovia MsZ – 13 x  
                                           primátor mesta 

                              prednostka MsÚ 
                              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:      MsÚ predkladá na rokovanie MsZ informáciu o plnení rozpočtu mesta 
Nemšová k 30.9.2015. Podrobné plnenie v ekonomickom členení a v prípade výdavkov i v členení  
podľa jednotlivých programov,  je v tabuľkovej časti pracovného materiálu.  
K 30.9.2015 sa bežné príjmy naplnili vo výške 2.904.488,26 €, čo je plnenie na 77,39 %. Kapitálové 
príjmy k 30.9.2015 sa naplnili vo výške 141.672,27 €, čo je plnenie na 72,60 %. V rámci  príjmových 
finanč. operácií mesto  k 30.9.2015 vykazuje príjmy vo výške 30.163,20  €,čo je plnenie na 100,54 %.  
Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová  sa k 30.9.2015 naplnili vo výške 3.076.323,73 €, čo je 
plnenie na 77,32 % .   
Bežné výdavky boli k 30.9.2015 čerpané vo výške 2.267.883,00 €, čo je plnenie na 74,15 %,  
kapitálové výdavky boli k 30.9. 2015  čerpané vo výške 198.066,45 €, čo je plnenie na 37,09 %. 
V rámci výdavkových finančných operácií boli realizované splátky úverov  v celkovej výške 
293.655,24 €, čo je plnenie na 76,07 %. 
 
Celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová  sa k 30.9.2015 čerpali vo výške 2.759.604,69 €, čo je plnenie 
na 69,36 %. 
Stav finančných prostriedkov na účtoch mesta Nemšová k 30.9.2015 bol vo výške  618.781,84  €.  
 
Prerokované :   

a) na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku dňa 27.10. Stanovisko komisie 
predloží predseda komisie na rokovaní MsZ 
b) na pracovnej porade poslancov MsZ v Nemšovej, konanej dňa 28.10.2015  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
A/ berie na vedomie  
Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2015 


