
Mesto Nemšová 

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

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  15.12.2022 

 

K bodu :                   Programový rozpočet Mesta Nemšová na rok 2023 a výhľad na roky 2024-2025 

                   

Spracoval :                 Ing. Júlia Barbuščák, vedúca odd. finančného a správy mestského majetku 

   Ing. Rudolf  Kúkel PhD, prednosta úradu 

Predkladá:                  Ing. Júlia Barbuščák, vedúca odd. finančného a správy mestského majetku 

                 

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu 

Tabuľkový prehľad príjmov a výdajov Programového rozpočtu mesta Nemšová na rok 

2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

Stanovisko hlavného kontrolóra k  Programovému rozpočtu mesta Nemšová na rok 

2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

 

Počet výtlačkov :       21 

Rozdeľovník :              členovia MsZ – 13 x  

                                       primátor mesta 

                                       prednosta 

                         MsÚ – hlavná kontrolórka  

                         VPS-   vedúci VPS, m.p.o. 

                         MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 

                         MsÚ – oddelenie finančné a správy majetku mesta 

                         MsÚ – oddelenie výstavby   

  MsÚ - archivácia  

                   

Prerokované :    v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa  06 .12.2022 - stanovisko predloží predseda 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  

 

A) Berie na vedomie 

1. Dôvodovú správu k Programovému rozpočtu mesta Nemšová na roky 2023-2025 

2. Výhľadový rozpočet Mesta Nemšová na roky  2024 a 2025 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu mesta Nemšová na roky 2023-2025 

 

B) Schvaľuje 

Programový rozpočet mesta Nemšová na rok 2023 v zmysle predloženého materiálu v nasledovnom 

objeme:     

a) bežné príjmy vo výške 7 494 366,- € a bežné výdavky vo výške 7 186 486,- €, 

b) kapitálové príjmy vo výške 1 855 394,- € a kapitálové výdavky vo výške 3 688 570,- €, 

c) finančné operácie príjmové vo výške 1 946 890,-  € a výdavkové vo výške 421 594,- €, 

d) celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2023 sú vo výške 11 296 650,- €, 

e) celkové výdavky rozpočtu mesta Nemšová na rok 2023 sú vo výške 11 296 650,- €.  

 

 Schválenie uznesenia :  

Uznesenie  sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných poslancov 

 



 

 


