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

 
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 
DŇA 23.9.2021 

 
 

K bodu:                     Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2021 
                                   Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2021 
 
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 2021. 
                                        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 IV.štvrťroku 2021 . 
                                 V januári 2021 nám prišli na účet preplatky za elektrickú energiu a plyn , čo sa nám  
                                 prejavilo v príjmoch v položke náhodilé príjmy. 
                                        Prekročenie  vo výdajoch evidujeme v položke servis a údržba vozidiel. Je  to spôsobené tým, že 
                                 v tomto roku sa prvýkrát  robili servisné prehliadky a servis  na vozidlá Ladog (zametacie vozidlo) a 
                                 UNIMOG (polievacie vozidlo), ktoré boli zakúpené na kompostáreň a v roku 2012 ich dostala VPS do správy. 
                                  V tomto roku boli uzatvorené zmluvy o službách BOZP, o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných 
                                  údajov a o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami a pracovnej zdravotnej službe. 
                                  Tieto skutočnosti sa prejavili  v plnení rozpočtu, kde je prekročená položka- ostatné služby. 
                                  Na bytovke nad rehabilitáciou bola vykonaná izolácia železobetónového venca z dôvodu  havarijného stavu- 
                                  neustáleho  zatekania strechy vo výške 2.028 eur. 
                                        Z podnikateľskej činnosti  bol zakúpený na cintoríny na výkop hrobov Minibager vo výške 3650 eur.   
 
 
Prerokované : 
              a/  v komisií finančnej a správy majetku mesta  a na pracovnej porade poslancov MsZ   
 
 
                              

N á v r h   n a  u z n e s e n i e 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
 berie na vedomie 

                                   
Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2021 
Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2021 
 


