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N á v r h na u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu

schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2021 spočívajúcu v rozpočtovom opatrení číslo 4/2021 v zmysle
predloženého materiálu.

Schválenie uznesenia :
Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov

Dôvodová správa k bodu : Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2021 – RO č. 4/2021
Bežné príjmy:
Príjmové rozpočtové položky sa touto úpravou rozpočtu zosúlaďujú s financiami či už prijatými na bežné účty,
alebo s očakávanými príjmami v celkovej výške o 4 348,73 €. Jedná sa konkrétne o
presun medzi položkami z príjmami z prenájmov ako takých na konkrétny príjem z prenájmu budovy
NTS vo výške 1 140,- €
b) dotácie pre materskú a základnú školu v sume spolu 3 569,60 € podľa rozpisu v priloženej tabuľke
c) príjem od RVS VV spočívajúci v započítaní časti finančnej výpomoci vo výške 779,13 €
a)

Bežné výdaje:
sú navýšené o sumu 13 348,73 €. Rozpočtové opatrenie sa týka presunov výdajov medzi položkami z titulu:
nákupov nádob na kuchynský odpad z dôvodu nadobudnutia účinnosti novej legislatívy, a to konkrétne
nákupov 10 litrových nádob na kuchynský odpad pre 2 200 domácností, nákup nových 120 litrových
nádob na komunálny odpad a nákup 240 l nádob na papierový odpad, nakoľko pôvodne nakúpené nádoby
praskajú a treba ich postupne vymieňať. Položku nákup nádob, košov a vriec navrhujeme navýšiť o sumu
10 384,- €, Prostriedky navrhujeme presunúť z položky určenej na opravy vodovodov vo výške 2 000,€ a z položky ostatné odpadové činnosti vo výške 8 384,- €
b) dotácie určené pre školy sú cez rozpočet mesta Nemšová napojené aj cez príjmové aj výdavkové položky
c) dotácia na „Praxou k zamestnaniu“ je úpravou nesprávne uvedeného čísla v tabuľke z RO č.3/21, kde
namiesto 9 998,04 zostalo 998,04 €
d) v tomto roku sa upravujú priestory budovy a areálu NTS, preto je potrebné presunúť ďalšie prostriedky
z pôvodne plánovaných na zhodnotenie športovej haly, ktorá bude materiálne zhodnotená v budúcom
roku
e) na futbalové ihrisko v Trenčianskej Závade boli kúpené nové brány
f) dochádza k presunu medzi položkami príspevkov pre činnosť VPS
a)

Kapitálové výdaje:
sa presúvajú medzi položkami nasledovne:
bola uzatvorená Zmluva so spoločnosťou AŽ Projekt, s.r.o. na vypracovanie územnoplánovacej
dokumentácie k územnému plánu mesta Nemšová (Zmeny a doplnky č. 3), vyplývajúce zo záverov
zápisnice z posúdenia návrhov FO a PO v rámci Zmien a doplnkov č. 3 k ÚPN mesta Nemšová zo dňa
15.03.2021. Na financovanie tohto kapitálového výdaju (15 960,- €) navrhujeme použiť prostriedky
sústredené v rozpočtovej rezerve mesta, ktoré zatiaľ boli bez konkrétneho účelu
b) nakoľko sa zrútil doposiaľ využívaný regálový systém slúžiaci pre archiváciu dokumentov stavebného
úradu je nutné vyčleniť prostriedky na nákup nového. Odhadovaná cena je 6 000,- €
c) zostatok doposiaľ nekonkretizovaných prostriedkov v rozpočtovej rezerve navrhujeme použiť na
posilnenie výdajov určených na projektové dokumentácie (13 626,- €)
d) na základe požiadavky ZŠ presúvame kapitálové výdaje pôvodne rozpočtované na školskú jedáleň vo
výške 7 316,88 € na financovanie kamerového systému základnej školy
e) z rezervy pôvodne určenej na infraštruktúru IBV Pod Horou navrhujeme presunúť financie na
Vypracovanie projektovej dokumentácie „Športová hala Nemšová – výstavba športovej
infraštruktúry“. Hala má byť navrhnutá tak, aby bola využitá pre viaceré typy športov – florbal,
basketbal, bedminton, stolný futbal, futsal, školská hádzaná, gymnastika a pod. Objekt haly bude tvoriť
samostatný funkčný celok pozostávajúci z priestoru hracej plochy, hygienického zázemia, technického
zázemia a priestoru hľadiska.
a)

V Nemšovej, 14.10.2021
Pripravil: Ing. Júlia Barbuščák

