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

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITE ĽSTVA 
 

DŇA 16.9.2015 
 

K bodu :                        Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 – RO č.4 
                                                                                     
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 :     Pracovný materiál návrh na zmenu  rozpočtu mesta na rok 2015 – RO č. 4,  
                                       dôvodovú správu 
                                        
Počet výtlačkov :   20 
Rozdeľovník  :   členovia MsZ – 13 x  
                                           primátor mesta 

                              prednostka MsÚ 
                              MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry  
                              MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku  
                              MsÚ – odd. výstavby     
                              MsÚ – hlavná kontrolórka 
                              VPS -  vedúci VPS, m.p.o.   
 

Dôvodová správa:  Na základe havarijného stavu dvoch kotlov v kotolni na ul. Odbojárov – budova CSS 
v ktorej sa nachádzajú mestské byty a zariadenie CSS Nemšová predkladá MsÚ návrh na rekonštrukciu kotolne                   
- výmenu 3 ks kotlov, reguláciu a ďalšie práce tak, aby bola riadne zabezpečená nová vykurovacia sezóna 
a zároveň aj úsporný režim prevádzky vykurovania. Predpokladaná hodnota rekonštrukcie kotolne je vo výške 
19 tis. €. V prípade schválenia návrhu na zmenu rozpočtu bude dodávka kotlov a prác vysúťažená. 
Ďalšou zmenou  je návrh na realizáciu osvetlenia prechodu pre chodcov na štátnej ceste II/507 Nemšová pri 
kúpalisku. Čiastka 5.600,- € zahŕňa výdaje na osadenie oceľového stĺpa na ktorom bude dvojlampa. Táto má  
osvetlovať prechod pre chodcov a chodník. Mal by byť realizovaný výkop v ktorom bude uložený kábel po 
hrádzu, kde je  bod napojenia. 
Realizácia týchto dvoch výdajov sa má vykryť znížením výdajovej časti rozpočtu v dvoch položkách: 
Oprava budovy požiarnej zbrojnice v Nemšovej a Rezerva KV pre školstvo. 
Rozpočet po tejto zmene bude vyrovnaný,celkové  príjmy a výdaje vo výške  3 966 439,00 eur. 
 
Prerokované :   

a) na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku dňa 10.9.2015,  ktorá predmetný 
materiál zobrala na vedomie a doporučila poslancom MsZ návrh na RO č. 4 schváliť 
b) na  pracovnej porade poslancov MsZ v Nemšovej, konanej dňa 9.9.2015 

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

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
 
           A/ Schvaľuje 
 

1. Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 -   RO č. 4  v zmysle predloženého materiálu. 
  
Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 sa rozpočtujú   vo výške 3.966 439,00  € 
a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015  sa rozpočtujú vo výške 3.966 439,00 €. 


