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

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA  20.4. 2016 

K bodu :                            Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016-RO č.2  
                                                            
Spracoval :                    Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mests. majetku 
Predkladá:                    Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mests. majetku                    
Schválil     :                    Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Materiál obsahuje :      návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 – RO č.2, dôvodovú správu, 
                                         žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta                                                              
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:      V časti príjmov je v návrhu RO č. 2  zvýšená položka náhodilé príjmy  
o čiastku 7.000,- €.  Tieto finančné prostriedky sú navýšené o dobropisy, ktoré má mesto Nemšová 
k 31.3.2016 už na účte mesta. Zároveň  sa upravuje výška dotácie na zabezpečenie parlamentných 
volieb 2016 na čiastku 3.652,- €.  Táto sa upravuje na základe skutočných výdajov, ktoré boli 
vynaložené na organizačné zabezpečenie volieb.   
Vo výdajovej časti sa opätovne upravujú výdaje na zabezpečenie volieb na čiastku 3.652,- €. Na 
základe žiadosti neinvestičného  fondu Beňadik, Mariánske nám. 2, Trenčín , ktorý požiadal o dotáciu 
vo výške 2000,- € na výstavbu vyhliadky na náučnom chodníku a čiastočne na výmenu mobiliára 
v kostole na Malej Skalke sa navrhuje poskytnutie dotácie vo výške 700,- €. Do rozpočtu sa zaraďuje 
položka CSS-neobsadené lôžka z roku 2015. Mesto Nemšová na základe zúčtovania obsadenosti lôžok 
muselo k 31.3.2016 vrátiť Ministerstvu práce soc. vecí a rodiny SR čiastku 3.981,72 € z dôvodu 
neobsadených miest v CSS. V rámci výdajov kapitálového rozpočtu sa navrhuje zvýšenie výdajov na 
projektové dokumentácie. Dôvodom je skutočnosť, že mesto sa postupne uchádza o dotačné finančné 
prostriedky a musí aktualizovať, resp. zadávať vypracovávanie projektových dokumentácií. Výdaje 
v tejto položke sa navrhujú navýšiť o 2.310,- €. 
Na základe výsledkov rokovaní komisie finančnej a správy mestského majetku a pracovnej porady 
poslancov MsZ sú v návrhu na zmenu rozpočtu zahrnuté výdaje na vypracovanie PD Rekonštrukcia 
čerpacej stanice vody a výdaje na prekládku stĺpov verejného osvetlenia . 
Prerokované :   

a) na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku dňa 19.4.2016 na pracovnej porade 
poslancov MsZ v Nemšovej, konanej dňa 20.4.2016 

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

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
 
A/schvaľuje  
 
1.)   Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 – RO č. 2 v zmysle predloženého materiálu. 
 
Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 sa rozpočtujú vo výške 4.597.462,00  € 
 a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 sa rozpočtujú vo výške 4.597.462,00  € 



 


