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1.  ZÁKLADNÁ  CHARAKTERISTIKA  MESTA  NEMŠOVÁ  
Mesto Nemšová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 
Združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za 
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 
príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 
rozvoj jeho územia a potreby jeho obyvateľov.  
 
1.1. Identifikačné údaje : 
Názov:     Mesto Nemšová   
Poštová adresa:   Mestský úrad, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
IČO:     00311812 
DIČ:     2021079797 
Právna forma :   právnická osoba  
 
Mesto ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi  

• zákonom č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel  
• Ústavou Slovenskej republiky 
• zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších noviel 
• zákonom č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších noviel 
• zákonom č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších noviel 
• a inými zákonmi v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky 

 
1.2.Geografické údaje : 
Mesto Nemšová je prirodzeným geografickým centrom stredného Považia. Z hľadiska 
administratívneho členenia Slovenskej republiky je správnym centrom Trenčianskeho kraja, 
ktorý tvorí 9 okresov: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, 
Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Trenčín.  
 
Poloha:   18   07´  východnej zemepisnej dĺžky 
    48   57´  severnej zemepisnej šírky 
Nadmorská výška:  228        metrov nad morom 
Rozloha mesta:  3 344 ha 
 
Nemšová sa nachádza na Moravsko-slovenskom pomedzí, v údolí rieky Váh, pri sútoku 
s riekou Vlára, na východných svahoch Bielych Karpát, severovýchodne od Trenčína.  
 
Územie mesta sa nachádza v miernom klimatickom pásme. 
Nemšová  sa skladá zo 4 katastrálnych území: Nemšová, Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska 
Závada.  
 
Dĺžka spoločných katastrálnych hraníc so susednými obcami je: Horné Srnie 10,7 km, Dolná 
Súča 6,85 km, Trenčianska Teplá 4,05 km, Skalka nad Váhom časť Újazd 3,5 km, Horná 
Súča 2,8 km, Dubnica nad Váhom 1,7 km. 
 
1.3. Demografické údaje: 
Počet obyvateľov:   6 323  (k 31.12.2016) 
Národnostná štruktúra obyvateľov : prevažuje slovenská národnosť  
Štruktúra obyvateľstva podľa  vierovyznania: prevažuje rímsko-katolícka cirkev  
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Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2016: 
Narodení                        61 

Zomrelí                       50 

Odsťahovaní                      104 

Prisťahovaní                       123 

Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2016 

veková štruktúra  počet obyvateľov 

0 - 3 roky 204 

3 - 6 rokov 215 

6 - 15 rokov 535 

15 - 18 rokov 193 

18 - 60 rokov 3 887 

60 a viac 1 289 

SPOLU 6323 

 
 
1.4. Symboly mesta :  
 
Mestský erb 

  

Erb mesta tvorí sv. Michal archanjel s mečom a váhami v modrom štíte. Postava je strieborná, 
doplnky zlaté. ( Sv. Michal je symbol víťazstva svetla viery nad temnotou a Diablom)  

 
 
Mestská vlajka  
 

 

 

Mestskú vlajku tvorí sedem pozdĺžnych pruhov striedavo bielych a modrých. Tvar vlajky je 
ukončený zástrihom siahajúcim do 1/3 dĺžky vlajky, dĺžka a šírka vlajky sú v pomere 3:2. 



 Výročná správa Mesta Nemšová  za rok 2016  
 

5 
 

Mestská pečať 
 

 
Pečať Nemšovej je okrúhla, uprostred s mestským znamením sv. Michala archanjela s mečom 
a váhami. 
 
1.5. História Mesta:  
Prvá písomná zmienka o Nemšovej pochádza z roku 1242.  Nemšová je najmladšie mesto na 
Považí  a v roku 2013  slávilo 771. výročie prvej písomnej zmienky. 

Nemšová  vyrástla pri riekach Vlára a Váh, na križovatke ciest od Trenčína, Lednických 
Rovní a cez Vlársky priesmyk na Moravu. Súčasťou mesta Nemšová sú bývalé obce Ľuborča, 
Kľúčové a Trenčianska Závada.  
Medzi najvýznamnejšie kultúrno-historické pamiatky Nemšovej patrí  kostol sv.  Michala 
Archanjela v Nemšovej, postavený v rokoch 1762 – 1766. Ďalšou významnou pamiatkou je  
pôvodne neskororenesančný kaštieľ zo 17. storočia v mestskej časti Kľúčové. Tento objekt 
stratil veľa na svojom pamiatkovom charaktere a žiaľ,  je dnes v značne zdevastovanom stave. 
Neďaleko kaštieľa stojí neogotická kaplnka sv. Anny.  

V prírodnom prostredí na úpätí chránenej krajinnej oblasti Bielych Karpát v  Ľuborči  
postavila na konci 19. storočia rodina Dreherovcov rozsiahlejší drevený poľovnícky kaštieľ 
Antonstál, ktorý  po 2. svetovej vojne prešiel  pod správu Štátnych lesov.  

V Trenčianskej Závade vybudovali občania z Nemšovej a Ľuborče v rokoch 1946 – 1949 
Kaplnku Panny Márie Fatimskej  z vďaky za záchranu životov a majetkov po šťastnom prežití 
druhej svetovej vojny. 

Medzi kultúrno-historické pamiatky patria aj kované náhrobné kríže a zábradlia hrobov, 
podobne aj pieskovcové náhrobníky, pochádzajú z dielne domácich majstrov. Pochádzajú z 
19. a zo začiatku 20. storočia. Pamiatky tohto druhu sa zachovali najmä na cintorínoch 
v Ľuborči a Nemšovej.  

 
1.6.  Výchova a vzdelávanie :  
Mesto Nemšová je zriaďovateľom samostatných právnych subjektov: 
 
• Základná škola Janka Palu 2,  Nemšová 
 
Priemerný počet žiakov v ZŠ v školskom roku 2015/2016 bol 294, priemerný počet žiakov 
v ZŠ v školskom roku 2016/2017   bol  313. Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 
2016 bol 39, z toho 27 bolo pedagogických zamestnancov. K 31.12.2016  mala škola 43 
zamestnancov. 
 
     Základná škola, Janka Palu 2 Nemšová je právnym subjektom. Súčasťou základnej školy 
sú školské zariadenia: školský klub detí, školská jedáleň a centrum voľného času. 
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Zapojenie do projektov 2016/2017 
 

1. Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s Výskumným ústavom detskej 
psychológie a patopsychológie a Národným koordinačným strediskom na ochranu detí 
pred násilím realizoval celoslovenský prieskum prevalencie násilia páchaného na 
deťoch. Náhodným výberom bol vybratý deviaty ročník. Žiaci anonymne vyplnili 
dotazník. Výsledky  budú podkladom pri realizácii opatrení na zlepšenie bezpečnosti 
a ochrany detí v budúcnosti. 

 
2. Prostredníctvom národného projektu Praxou k zamestnaniu pre subjekty 

nevykonávajúce hospodársku činnosť, financovaného z prostriedkov Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, sme zamestnali 
asistentku učiteľa a vychovávateľku v školskom klube detí.  
 

3. Zriaďovateľ podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební 
rôzneho druhu v základných školách. Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13  
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)                  

            Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. 
            Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy,   
            zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a              
            výcvikovej  infraštruktúry. 
           Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.  
 

4. V základnej škole úspešnejší – žiadosť o nenávratný finančný príspevok  podávala  
škola, názov Inkluzívne vzdelávanie. 

 
Zriaďovateľ – mesto Nemšová podal žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva,  
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu zdravia a zdravého životného štýlu  
v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2017“ pod názvom Zdravie nielen na tanieri. Spolu bolo  
podaných 147 žiadostí, z nich len 15 úspešných. 120 žiadostí, medzi nimi aj žiadosť pre našu  
školskú jedáleň nebolo úspešných. 
 
 

• Základná umelecká škola Nemšová, Ľuborčianska 2  
 
Základná umelecká škola Nemšová mala  v šk. roku 2016/2017  882  žiakov. Z toho 
v hudobnom odbore 290 žiakov, vo výtvarnom odbore 213 žiakov a v tanečnom odbore 379 
žiakov. Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie a pripravuje na 
štúdium na stredných školách s umeleckým zameraním a  konzervatóriách, ako aj na štúdium 
na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. 
Vyučovanie bolo realizované v súlade so školským vzdelávacím programom v hudobnom, 
tanečnom a výtvarnom odbore. 
Súčasťou školy sú elokované pracoviská v Hornom Srní, Trenčianskej Turnej, Trenčianskych 
Stankovciach, Dolnej Súči, Hornej Súči, Drietome, Melčiciach –Lieskovom, Skalke nad 
Váhom, Soblahove a v  Nemšovej. 
V školskom roku 2016/2017 mala škola 40 zamestnancov. Z toho 37 pedagogických a 3 
nepedagogických zamestnancov.  
Škola organizuje ročne niekoľko verejných koncertov v Nemšovej a v mieste elokovaných 
pracovísk. Žiaci  sa zúčastňovali interných aj externých súťaží. Medzi interné súťaže ZUŠ 
Nemšová paria v hudobnom odbore Nemšovský Slávik, Dychfest, Nemšovský 
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kľúčik, gitarová súťaž, v tanečnom odbore Tanečná črievička a vo výtvarnom odbore 
Kreatívne Vianoce, či návrh na žiacku knižku.  
ZUŠ každým rokom spoluorganizuje s mestom Nemšová i vítanie Mikuláša, folklórny 
Vianočný koncert, Mestský karneval ,  Cestu rozprávkovým lesom a Deň rodiny. 
 
Materská škola ul. Odbojárov 177/8A, Nemšová  
 

Materská škola, Odbojárov 177/8A, Nemšová a jej elokované pracoviská na uliciach 
A.Kropáčiho 1, Ľuborčianskej 2 a Trenčianskej 43 realizovala výchovu a vzdelávanie v 
súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie 
v materských školách a Školským vzdelávacím programom Štvorlístok. Navštevovalo ju 
k 31.08.2016 188 detí a k 1.09.2016 189 detí. Škola zamestnávala 31 zamestnancov, z toho 16 
pedagogických, 14 prevádzkových a 2 administratívnych zamestnancov na dohodu. 

Riaditeľka školy bola zaradená do programu Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich 
pedagogických zamestnancov. Absolvovala semináre Aplikácia právnych predpisov v riadení 
MŠ, Správa registratúry 2x a Pracovno-právne vzťahy a absolvovala prednášky na tému 
Nadané dieťa a Ranná diagnostika detí so ŠVVP. Učiteľky sa zúčastnili odborného seminára 
Predčitateľská gramotnosť v materskej škole. 

Materská škola sa zapojila do výtvarných súťaží : Dielo Tvojich rúk, Zelený svet, 
Žitnoostrovské pastelky, Dúhový kolotoč, Vesmír očami detí, Príroda, životné prostredie 
a deti, Skrýva sa v Tebe umelec? a deťom školy boli uverejnené výtvarné práce v detských 
časopisoch Včielka, Vrabček. V roku 2016 sa deti zúčastnili tanečnej súťaže Deň tanca 2016 
v Trenčíne a postúpili reprezentovať školu do Žiaru nad Hronom v celoslovenskej súťaži. 
     V decembri 2016 štátna školská inšpekcia – Školské inšpekčné centrum Trenčín vykonala 
tematickú inšpekciu, ktorej cieľom inšpekčnej činnosti bol stav výchovno-vzdelávacej 
činnosti a učenia sa päť až šesť ročných detí v materskej škole. 

Efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami umožnil vytvoriť vhodné edukačné 
prostredie  pre deti a pracovné prostredie pre zamestnancov školy. 

Materská škola je modernou otvorenou školou, ktorá ponúka progresívnu ideu 
vzdelávania a teší sa záujmu detí, zákonných zástupcov a širokej verejnosti. 
 
 
• V rámci vzdelávania sa poskytujú dotácie z rozpočtu mesta pre šport, vzdelávanie 

a záujmovú činnosť aj neštátnym subjektom, rôznym nadáciám, občianskym združeniam... 
na aktivity, ktoré spestrujú spoločenský život v meste. 

 
1.7. Zdravotníctvo: 
 Mesto Nemšová  má  štruktúru zdravotníckych služieb v troch budovách : Ul. Odbojárov 
s.č. 188, ul. Odbojárov s.č. 189, ul. Železničná s.č. 206. Centrum liečebnej rehabilitácie sa 
nachádza na ul. Mierové námestie 97/34. V Nemšovej  sa nachádzajú tri zdravotné obvody 
všeobecných lekárov aniektoré  odborné ambulancie.  
 
1.8. Sociálna starostlivosť:  
V rámci sociálnej starostlivosti o občanov boli v roku 2016 zabezpečované sociálne služby : 

• Mesto Nemšová poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v rámci svojich 
finančných možností, hlavne na liečebné náklady žiadateľov ale i občanov, ktorí sa 
prechodne ocitnú v zložitej finančnej situácii. V roku 2016 vyplatilo mesto sociálne 
výpomoce občanom v celkovej výške 7.079,56 eur. 

• Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta pre aktivity v rámci sociálneho rozvoja v meste 
neštátnym subjektom  pôsobiacim na území mesta. V roku 2016 mesto poskytlo v tejto 
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oblasti spolu  2.750,- eur nasledovným organizáciám tretieho sektora: Čistá duša, Pro 
Charistas, Peregrín, Zväz telesne postihnutých, Materské centrum, OZ Kľúčikovo.  

• Centrum sociálnych služieb v Nemšovej má kapacitu 20 lôžok ako opatrovateľská 
služba a 20 lôžok slúži pre klientov v rámci poskytovania ďalších sociálnych služieb 
a núdzového bývania, z toho 7 miest je vyčlenených ako útulok.  
V roku 2016 poskytovalo centrum rôzne aktivity s klientmi. Robili sa kognitívne 
cvičenia na rozvoj mozgovej aktivity, práca s jemnou a hrubou motorikou, zaviedli sa 
ranné rozcvičky na prekrvenie organizmu. Vytvorili sa podmienky pracovnej terapie – 
pracovné políčko. Organizovali sa mesačne oslavy jubuleí (narodenín a menín) 
klientov. Zaviedli sa tematické stretnutia s kresťanskou tématikou. Klienti svoje práce 
prezentovali na výstave ovocie, zeleniny a kvetín. Priestory zariadenia CSS sú 
vybavené wifi pripojením na internet, ktoré slúžia pre klientov na ich komunikáciu 
s blízkymi a priateľmi. 

• Terénna opatrovateľská služba v byte občana – poskytovanie pomoci pri 
nevyhnutných životných úkonoch (osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, 
pomoc pri podávaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so 
spoločenským prostredím). V roku 2016 mesto zabezpečovalo opatrovateľskú službu 
i v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny tým, 
že sa zapojilo do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Mesto malo 
štyri opatrovateľky na plný úväzok a mesačne sme sa starali  v priemere o 12 klientov 
mesta, ktorí potrebovali pomoc najmä pri nákupoch, doprovode k lekárovi, podávaní 
liekov, donáške obedov, zabezpečovaní základnej hygieny. 

•  Vyplácanie prídavku na dieťa, keď mesto je náhradným podoberateľov prídavkov na 
deti. V roku 2016 mesto bolo náhradným poberateľom prídavkov na jedno dieťa. 

• Posudková činnosť – spracovanie posudkov odkázanosti na účely poskytovania 
sociálnych služieb. 

V roku 2016 sme  prostredníctvom projektov z ÚPSVaR podporovali pracovné návyky 
dlhodobo nezamestnaných. Zamestnávani sme troch zamestnacov  v Chránenej dielni na 
Zbernom dvore v Ľuborči.   
• V projekte  o dobrovoľníckej službe v zmysle § 52a zákona č. 5/2014 Z.z.  o službách 

v zamestnanosti   sme vykonávali aktivačnú činnosť prostedníctvom 2 uchádzačov 
o uzamestnanie v období od 1.12.2015 do 31.5.2016 a 6 uchádzačov o uzamestnanie 
v období od 1.11.2015 do 30.4.2016.  

• V projkete organizovania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre 
obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sme vykonávali 
aktivačnú činnosť so 4 uchádzačmi o zamestnanie. 

• Mesto  vytvorilo 10 pracovných miest podľa § 54 ods. 1 písm. a)  zákona č. 5/2004 Z. 
z. o službách zamestnanosti z radov uchádzačov o zamestnanie  v období 1.5.- 
30.9.2015. 
 

 
1.9. Kultúra, šport 
Mesto Nemšová organizovalo mnohé  mestské kultúrne podujatia, napr. : 
21. ročník mestského plesu,  Fašiangový karnevalový sprievod a zabíjačka, Slávnostné 
posedenie učiteľov  zo škôl a školských zariadení na území mesta Nemšová,  tvorivé dielne 
detí MŠ, oslavy oslobodenia Nemšovej, stavanie májov, Oslavy Dňa matiek v Kultúrnom 
centre Nemšová. V letných mesiacoch júl- august mesto zabezpečilo v rámci hudobného leta 
9 promenádnych koncertov.Významným kultúrno – spoločenským podujatím   bol tradičný  
22. Nemšovský jarmok a októbrová Výstava ovocia, kvetov a zeleniny. Počas roka sme 
poriadali výstavy maliarov v mestskom múzeu.V rámci mesiaca úcty k starších sa konalo 
spoločenské podujatie s kultúrnym programom pre  seniorov v KC Nemšová. V mesiaci 
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december mesto organizovalo Mikulášske rozsvietenie stromčeka vrátane príchodu Mikuláša. 
Konal sa Vianočný koncert v kostole sv. Michala a oslava Silvestra 2016. 
Mesto spolupracovalo pri organizovaní Osláv sv. Huberta, hodov v Trenčianskej Závade, 
Kľúčovom a v Ľuborči. 
V rámci rozvoja športu a športových aktivít boli mestom Nemšová   poskytnuté   z grantového 
programu dotácie  na činnosť vo výške 39.848,13 € nasledovným športovým klubom: 
- TJ Družstevník Vlára Ľuborča 
- TJ Kľúčové  
- NTS Nemšová 
- Florbalový klub  Nemšová   
V rámci kapitálových výdajov sa v roku 2016 zrealizovala rekonštrukcia kabín TJ Kľúčové 
v sume 45.000,- €.  
 
Na konkrétne športové podujatia vyčlenilo mesto  v roku 2016 finančné prostriedky vo výške 
1.773,74 €. Išlo o nasledujúce športové akcie:  
- Beh okolo Ľuborče 
- Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ - MDD 
- Rybárske preteky 
- Primátorská váza 

 
Mesto Nemšová priamo prevádzkuje Mestskú športovú halu v Nemšovej, ktorá slúži pre 
športovanie žiakov, členov športových oddielov ako i samotným občanov. Stretávajú sa tu pri 
Minifutbale prípravkári, žiaci, starší žiaci, dorastenci, starí páni. Počas jesenných, zimných 
a v prvých jarných mesiacoch tu trénujú tenisti. Trénujú tu a hrajú ligové zápasy florbalistky 
mladšie a staršie žiačky, dorastenkyne a muži. Okrem iných sú tu aj basketbalisti a pravidelne 
sa koná Minifutbalová liga. Počas vianočným sviatkov sa koná turnaj v halovom futbale  
o Primátorskú vázu. V časti šporovej haly je fitcentrum, ktoré navštevuje veľa mladších 
i starších občanov.  
 
1. 10.  Hospodárstvo 
Verejnoprospešné služby, mestská príspevková organizácia zabezpečovali verejnoprospešné 
činnosti v zmysle štatútu a zriaďovacej listiny. V rámci hlavného predmetu činnosti: 

 spravovali zverený majetok 
 udržovali čistotu mesta, čistili ulice a verejné priestranstvá, odvážali separovaný zber 

komunálneho odpadu, udržiavali chodníky a miestne komunikácie, zabezpečovali 
údržbu dopravného značenia. 

 ošetrovali verejnú zeleň, udržiavali a vysádzali verejnú zeleň na cintorínoch 
 upravovali parky a zelené plochy 
 udžiavali detské ihriská a pieskoviská na verejných priestranstvách 
 udržiavali a opravovali verejné osvetlenie 
 zabezpečovali údržbu mestských budov 
 zabezpečovali nákladnú dopravu pre občanov mesta. 
 spravovali a zabezpečovali údržbu mestských nájomných bytov. 

V rámci činnosti nad rámec hlavného predmetu činnosti zabezpečovali: 
 cestnú nákladnú dopravu 
 pohrebnícke a cintorínske služby  

 
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. (Mestská pálenica Nemšová, s.r.o. do 31.1.2014) je 
obchodná spoločnosť založená mestom Nemšová, ktoré je jej výlučným (100%)  vlastníkom. 
V rámci predmetu činnosti v roku 2016 spoločnosť zabezpečovala najmä: 
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 výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu – pestovateľské pálenie ovocia v rozsahu 
povolenia vydaného rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 
20.11.2000 

 výrobu tepla, rozvod tepla  
 prevádzkovanie športových zariadení 
 poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu (v tomto roku dve posledné činnosti ešte neboli aktívne). 
V roku 2016 táto organizácia zabezpečila prevádzkovanie letného kúpaliska. Mesto Nemšová 
poskytlo obchodnej spoločnosti na rekonštrukciu areálu  ako aj zabezpečenie prevádzky 
kúpaliska dotácie v celkovej výške 425.000,- €.  
 
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.  je obchodná spoločnosť, ktorej 
majoritným vlastníkom je Mesto Nemšová 89,93 %. V rámci predmetu činnosti v roku 2016 
spoločnosť najmä zabezpečovala: 

 prevádzkovanie verejných vodovodov Nemšová, Horné Srnie 
 prevádzkovanie kanalizácií Nemšová, Horné Srnie 
 prevádzkovanie čističky odpadových vôd. 

  

 
 
 
 
 

2.  ORGÁNY  MESTA  NEMŠOVÁ  
 
Orgánmi Mesta Nemšová sú Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej a primátor mesta. 

Orgány samosprávy 
Mesto Nemšová ako samostatný územný celok v rámci verejnej správy, samostatne hospodári 
so svojim majetkom a finančnými zdrojmi, ktoré používa na plnenie svojich samosprávnych 
funkcií. Jeho orgánmi sú mestské zastupiteľstvo a primátor. 
 

             
        primátor                          zástupca primátora    
Ing. František Bagin                    Ján Gabriš   
 
2. 1. Primátor 
Postavenie primátora mesta upravuje § 13 – 13 b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 

Predstaviteľom mesta a  najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia 
obyvatelia mesta v priamych voľbách. Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie 
primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Primátor mesta je štatutárnym 
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orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo 
povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť 
zamestnanca mesta. 

Primátor mesta najmä: 

• zvoláva a  vedie zasadnutia mestského  zastupiteľstva a mestskej   rady a podpisuje ich  
uznesenia,  

• vykonáva mestskú správu,  
• zastupuje  mesto  vo  vzťahu  k  štátnym  orgánom, k právnickým   a fyzickým osobám,  
• rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo Štatútom mesta 

vyhradené mestskému zastupiteľstvu 
•  vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok 

odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách 
organizačného poriadku mestského úradu, 

• rozhoduje  vo  všetkých  veciach  správy mesta,  ktoré  nie sú zákonom alebo štatútom 
mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,  

• uchováva vlajku mesta a pečať mesta,  
• používa mestské insígnie,  
• podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta,  
• poveruje do 60 dní od zloženia sľubu spravidla na celé funkčné obdobie zastupovaním 

zástupcu primátora 
• môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva.  
2. 2. Mestské zastupiteľstvo 
Mestské zastupiteľstvo 
Je zákonodarným  orgánom mestskej samosprávy. Je tvorený 13 poslancami, ktorí sú volení  
z jednotlívých mestských častí proporčne v závislosti od počtu obyvateľov mestskej časti: 
 Nemšová –  7 poslancov : MUDr. Peter Daňo, Anton Krchňávek, František Begáň,  
                                            Ing. Zita Bednáriková, Janka Filová, Mgr. Petra Šupáková,  
                                            Ing. Dušan Duvač 
 
Ľuborča   -    3 poslanci  :   Ján Gabriš, Alžbeta Gurínová, Stanislav Husár 
Kľúčové -     2 poslanci  :   Pavol Vavruš, Ján Kiačik 
Tr. Závada – 1 poslanec :   Ing. Stanislav Gabriš  

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov 
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. 

Mestské  zastupiteľstvo  rozhoduje  o  základných  otázkach života mesta, najmä je mu 
vyhradené 

• určovať  zásady  hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom mesta a s  majetkom štátu,  
ktorý užíva,  schvaľovať najdôležitejšie úkony  týkajúce sa  tohto majetku  a kontrolovať  
hospodárenie s ním,  

• schvaľovať  rozpočet  mesta  a  jeho  zmeny,  kontrolovať  jeho    čerpanie a  schvaľovať 
záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu    komunálnych dlhopisov,  schvaľovať zmluvu 
uzavretú  podľa § 20 ods. 1, rozhodovať  o prijatí úveru alebo  pôžičky, o prevzatí  záruky 
za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,  

• schvaľovať  územný  plán  mesta  alebo  jeho  časti  a koncepcie rozvoja jednotlivých 
oblastí života mesta,  

• rozhodovať o zavedení a  zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,  



 Výročná správa Mesta Nemšová  za rok 2016  
 

12 
 

• určovať  náležitosti  miestnej  dane  alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a 
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,  

• vyhlasovať  miestne referendum o najdôležitejších otázkach života, rozvoja mesta 
a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,   

• uznášať sa na nariadeniach,  
• určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na 

celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora, zmeniť počas funkčného obdobia 
na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,  

• voliť a odvolávať  hlavného  kontrolóra mesta,   určiť  rozsah výkonu funkcie hlavného 
kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,  

• schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady 
odmeňovania poslancov,  

• zriaďovať,  zrušovať  a  kontrolovať  rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na 
návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich   (riaditeľov),   zakladať    a   
zrušovať   obchodné  spoločnosti a iné právnické  osoby a schvaľovať zástupcov mesta  do 
ich  štatutárnych a kontrolných orgánov,  ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v 
právnickej osobe,  

• schvaľovať   združovanie  mestských   prostriedkov  a  činností  a účasť   v   združeniach,   
ako   aj   zriadenie   spoločného  regionálneho alebo záujmového fondu,  

• zriaďovať  a  zrušovať  orgány  potrebné  na  samosprávu  mesta a určovať náplň ich práce,  
• udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,  
• ustanoviť erb  mesta, vlajku mesta, pečať  mesta, prípadne znelku mesta. 

Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Návrh 
programu zasadnutia mestského zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v meste aspoň 3 
dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. 

Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné, za neverejné rokovanie sa vyhlasuje 
vtedy ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov 
(napr. Obchodný zákonník, zákon o bankách, zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách 
v sústave územných finančných orgánov, zákon o ochrane osobných údajov). Mestské 
zastupiteľstvo v roku 2015 zasadlo na šesť krát na plánovanom a dva krát na neplánovanom 
zasadnutí. 

  
2.2.1.  Výbory mestských častí 
Výbory mestských častí môže mesto zriaďovať v mestských častiach s vlastným spravidla 
katastrálnym územím a po zohľadnení vnútorného členenia mesta v nadväznosti na plnenie 
úloh samosprávy. Výbory mestských častí reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú 
sa na samospráve mesta. O ich zriadení rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Mestské 
zastupiteľstvo zriadilo tieto výbory mestských častí: 

Výbory mestských častí: 

Mestský výbor Ľuborča- predseda Ján Gabriš a 9 členov 
Mestský výbor Kľúčové – predseda Ján Kiačik a 8 členov 
Mestský výbor Trenčianska Závada – predseda Ing. Stanislav Gabriš  a 9 členov. 
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2.2.2. Komisie MsZ                                                                                                         
Komisie MsZ môže mestské zastupiteľstvo zriaďovať ako svoje stále alebo dočasné poradné, 
iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva 
a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov. Mestské 
zastupiteľstvo zriadilo tieto komisie: 
 
1. Komisia sociálno-zdravotná – predseda MUDr. Peter Daňo a 11 členov, 
2. Komisia životného prostredia a výstavby – predseda Ing. Dušan Duvač a 7 členov, 
3. Komisia finančná a správy mestského majetku – predseda Ing. Stanislav Gabriš  
                                                                                     a 11 členov, 
4. Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania – predseda 
                                                                                  Stanislav Husár a 9 členov, 
5. Komisia kultúry, školstva a športu –  predseda Anton Krchňávek a 10 členov, 
6. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - 
                                                            predsedníčka Mgr. Petra Šupáková a 2 členovia. 
 
 
2. 3. Organizačná štruktúra mesta v roku 2016 
 
Mestský úrad zabezpečuje organizačné a adminitratívne veci mestského zastupiteľstva 
a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Metský úrad  v Nemšovej 
vedie a jeho prácu organizuje prednostka úradu Ing. Iveta Jurisová.  
 
V rámic organizačnej štruktúry sú na mestskom úrade vytvorené tri  oddelenia: 

• Oddelenie správne, sociálnych vecí, životného prostredia a kultúry 
• Oddelenie finančné a správy majetku 
• Oddelenie investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku,     
         dopravy, pozemných komunikácií. 

 
Oddelenie správne, sociálnych vecí, životného prostredia a kultúry 
       Činnosťou správneho oddelenia v r. 2016 bolo zabezpečovanie úloh v súvislosti so 
zasadnutiami mestského zastupiteľstva a pracovnými poradami poslancov, personálnou 
agendou, agenda podnikateľov na území mesta, pokladničná agenda, agenda na úseku 
matriky, činnosť ZPOZ – u, agenda na úseku evidencie obyvateľov, evidencia rôznych 
podujatí v kultúrnych strediskách v mestských častiach, ohlasovňa pobytu, agenda na úseku 
kultúry a životného prostredia, na úseku umiestňovania videohier a výherných prístrojov 
v prevádzkach na území mesta,  v roku 2016 zabezpečovalo voľby do NRSR alp ak 
vybavovanie sociálnych vecí v zmysle platnej legislatívy a potrieb občanov. 
       V kancelárii prvého kontaktu sme vybavovali potreby občanov na úseku matričnom, 
overovanie podpisov a  listín, evidencie obyvateľstva, pokladne, hlásenia v mestskom 
rozhlase,  podateľne a poskytovania informácií občanom a návštevníkom mesta. 
V roku 2016 bolo: 
Počet občianskych sobášov:        7 
Počet občianskych pohrebov:      3 
Dvakrát ročne sme privítali novonarodených občiankov v počte :  72  
Počet zápisov v knihe matriky: 82 
Počet overení podpisov:      2.568 
Počet overení listín:            1.678 
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu:   82 
Počet prihlásených občanov k trvalému pobytu:  98 
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      V oblasti kultúry zamestnanci oddelenia zabezpečovali kultúrno-spoločenské akcie 
v rámci kalendára kultúrno-spoločenských akcií, ako bol najmä 21. mestský ples, fašiangový 
karnevalový sprievod, stavanie májov, oslavy Dňa matiek, hudobné leto a premietania filmov 
počas prázdnin, 21. Nemšovský jarmok,51. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, 
Mikuláš, Silvester. Mesto spolu so základnými školami spoluorganizovalo vystúpenia žiakov 
a koncerty. Mesto Nemšová  poriada v Mestskom múzeu rôzne kultúrne podujatia, besiedky, 
výstavy, workshopy, tvorivé dielne, prednášky a výročné schôdze. 
       Na úseku životného prostredia sme povoľovali stavby malých zdrojov znečistenia 
ovzdušia z dôvodu výstavby nových RD, zvýšil sa počet povoľovaní výrubu stromov. Mesto 
pokračovalo v separácii papiera, skla, plastov, kovových obalov, tetrapakov, elektroodpadu, 
pneumatík v zmysle zmluvy s Recyklačným fondom. Mesto úspešne prevádzkovalo Zberný 
dvor odpadov a Regionálne centrum zhodnocovana biologicky rozložiteľného odpadu. 
 
Prehľad odpadu uloženého na skládke a vyseparovaného odpadu, ktorý bol odovzdaný na 
zhodnotenie - recykláciu v roku 2016 
 
názov  t Kg/občan 

obaly - nebezpečný odpad 0,23  
drobný stavebný odpad 216,48  
zmesový komunál. odpad 1173,26  
veľkorozmerný odpad 231,96  

skládkovanie 1621,93 
256,51 

kg/občan 
kompozitné obaly 9,00  
sklo 98,12  
opotrebované pneumatiky 5,14  
papier a lepenka 139,831  
šatstvo 15,10  

elektrické a elektronické zariadenia 15,784  
drevo 100,95  
plasty 33,616  
kovy 9,58  
jedlé oleje a tuky 0,747  

triedený odpad na recykláciu 427,868 
67,67 
kg/občan 

BRO- triedený odpad  884,923 
139,95 
kg/občan 

odpad spolu 2934,721  
 
Okrem  iného zamestnanci tohto oddelenie poskytovali a pripravovali  podklady  pre komisiu 
sociálno - zdravotnú a komisiu kultúry, školstva a športu ako i pre rokovanie poslancov 
mestského zastupiteľstva 
 
Oddelenie finančné a správa majetku 
     Činnosť oddelenia v roku 2016 zabezpečovali tri referáty: referát daní a poplatkov, referát 
účtovníctva a finančný referát. Oddelenie zabezpečovalo komplexné vedenie účtovníctva, 
bola zostavená riadna i konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015. V roku 2016 bolo 
uhradených  777  dodávateľských faktúr  a vystavených  135  odberateľských faktúr. 
Metodicky bola usmerňovaná práca ekonomických úsekov  rozpočtových organizácií, 
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preddavkovej orgnizácie, mestskej príspevkovej organizácie  ako aj mestských obchodných 
spoločností. Bola zabezpečovaná komplexná práca spojená so spracúvaním miezd  a odvodov 
zamestnancov MsÚ, mestskej športovej haly, knížníc, cestra sociálnych služieb, terénnych 
opatrovateliek a pracovníkov zamestnaných na dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti 
.  
V roku 2016 sme  prostredníctvom projektov z ÚPSVaR  viedli agentu personalistiky 
a mzdovej agendy trom zamestnacom  v Chránenej dielni na Zbernom dvore v Ľuborči.   
V projekte  o dobrovoľníckej službe  v zmysle § 52a zákona č. 5/2014 Z.z.  o službách 
v zamestnanosti   sme vykonávali aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby   
prostedníctvom 6 uchádzačov o zamestnanie v období od 1.1.2016 do 31.1.2016 a 10 
uchádzačov o zamestnanie v období od 1.12.2016 do 31.12.2016.  
 
V projkete organizovania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec 
podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sme vykonávali aktivačnú 
činnosť s 3 uchádzačmi o zamestnanie. 
Mesto  vytvorilo 17 pracovných miesta podľa § 54 ods. 1 písm. a)  zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti z radov uchádzačov o zamestnanie  v projekte Šanca na 
zamestnanie  v období 1.2.2016- 31.10.2016 
 
 Na úseku daní a miestnych poplatkov bolo vydvaných 2 303  rozhodnutí o vyrúbení dane 
z nehnuteľnosti a 2 088 rozhodnutí o vyrúbení miestneho poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavené odpady.    
Oddelenie zabezpečovalo spravovanie rozpočtových prostriedkov mesta v zmysle zákona 
o rozpočtových pravidlách, vypracovávalo rozbory hospodárenia a plnenia rozpočtu za 
sledované obdobie. V roku 2016 vyhotovilo 333 objednávok mesta v náväznosti na súlad so 
schváleným rozpočtom mesta. Zabezpečovalo sa vypracovávanie príslušných všeobecne 
záväzných nariadení, evidencia uzatvorených zmlúv.V roku 2016 bolo zaevidovaných 165 
zmlúv.  
 Oddelenie   zodpovedalo za správne, vecné a formálne vedenie ekonomickej a majetkovej 
agendy mesta.  
Okrem  iného zamestnanci tohto oddelenie poskytovali a pripravovali  podklady  pre komisiu 
finančnú a správy mestského majetku a komisiu obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného 
poriadku a podnikania ako  i pre rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Oddelenie investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku, dopravy,  

           pozemných komunikácií 
 

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016 
Oddelenie investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného priadku, 

dopravy a pozemných komunikácii, stavebný úrad  
Poradové 
číslo 

Písomnosť Počet Spolu 

STAVEBNÝ PORIADOK, EVIDENCIA STAVIEB 
1 Rozhodnutia o umiestnení stavby - územné rozhodnutia 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Stavebné povolenia na novostavby a zmeny stavieb, dodatočné 
povolenia stavieb a ich zmien 

63 

3 Kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmenách v užívaní stavieb, 
alebo ich častí - rekolaudačné rozhodnutia 

42 

4 Rozhodnutia o povolení zmien stavieb pred ich dokončením  13 
5 Povolenia na odstránenie stavieb – búracie povolenia 3 
6 Rozhodnutia o nariadení odstránenia stavieb 1 
7 Rozhodnutia o nariadení zastavenia prác na  nepovolených stavbách 2 
8 Rozhodnutia o zastavení konaní 13 
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9 Rozhodnutia o odkázaní účastníkov konania na súd 2  
 
 

694 

10 Rozhodnutia o priestupkoch, správnych deliktoch 29 
11 Povolenia drobných stavieb, stavebných úprav - ohlásenia 50 
12 Rozhodnutia o prerušení konaní 29 
13 Výzvy stavebného úradu, orgánu štátneho stavebného dohľadu 

(doplnenie podaní, zastavenie nepovolených prác atď...) 
44 

14 Výkon štátneho stavebného dohľadu 14 
15 Oznámenia o začatí konania (územné, stavebné, kolaudačné, 

o priestupku, správnom delikte ...) 
202 

16 Vydané záväzné stanoviská mesta 53 
17 Vydané územno –plánovacie informácie 14 
18 Iná korešpondencia – odpovede na rôzne žiadosti 27 
19 Vydané potvrdenia stavebného úradu (vek stavby resp. iné) 42 
20 Určenie, zrušenie súpisného čísla 46 

KONTROLNA ČINNOSŤ – NADRIADENÉ ORGÁNY, ŠTATISTICKÁ ČINNOSŤ, POSKYTNUTIE 
INFORMÁCII v ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 

21 Kontrola Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a PK 1  
 
 
 
 
 

30 

22 Krajská prokuratúra Trenčín – vyžiadanie spisu 1 
23 Okresná prokuratúra Trenčín – vyžiadanie spisu 1 
24 Okresný súd Trenčín – vyžiadanie spisu  1 
25 Štatistický úrad Košice - výkaz 4 
26 Štatistický výkaz  - miestne komunikácie OÚ TN 1 
27 Informácie v zmysle zák. č. 211/2000 21 

SPRÁVNY CESTNÝ ORGÁN 
15 Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie 12  

 
 
 
 
 39 

16 Povolenie na úpravu miestnej komunikácie po rozkopávke 1 
17 Povolenie čiastočnej resp. úplnej uzávierky 7 
18 Určenie dopravného značenia 11 
19 Notifikácie 7 
20 Povolenie vjazdu 1 

SPOLU 763 
Poznámka: V uvedenom prehľade nie je zahrnuté vybavovanie stavebných a iných povolení k investičným 
akciám mesta, na ktoré boli vydané povolenia stavebným úradom určeným Okresným úradom Trenčín, 
investičné akcie mesta (výberové konania, príprava a odovzdanie staveniska, technický dozor investora, 
prevzatie a kontrola zrealizovanej stavby), príprava podkladov do komisie a MsZ Nemšová, príprava 
a obstarávanie územného plánu mesta. 

 
 

2.4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti: 
            
1) Základná škola J. Palu 2,  Nemšová                                                                
2) Základná umelecká škola Ľuboričianska  2, Nemšová             
3) Materská škola,  Odbojárov 177/8A, Nemšová 

    
2.5. Mestská príspevková organizácia:   Verejno-prospešné služby, m.p.o. Nemšová  
 
2.6. Obchodné spoločnosti založené mestom: 
 

Názov spoločnosti 
Základné 

imanie /ZI/ 
spoločnosti v € 

Podiel mesta na ZI 
spoločnosti v % 

Mestský podnik služieb Nemšová , s.r.o.     
K 31.12.2015 704.597,00 100,00  

 
2.7.Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach: 
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Názov spoločnosti 
Základné 

imanie /ZI/ 
spoločnosti v € 

Podiel mesta na ZI 
spoločnosti v % 

RVS VV Nemšová k 31.12.2015  1.266.618,76 89,93% 
   

2.8. Dlhové cenné papiere  a ostatný dlhodobý finančný majetok účtovnej jednotky:  
 

Názov spoločnosti 

Účtovná 
hodnota 

vykázaná 
v súvahe 

k 31.12.2016 

Účtovná hodnota 
vykázaná v súvahe 

k 31.12.2015 

Prima banka Slovensko (akcie) 1.991,64 1.991,64 
Prima banka Slovensko (akcie) 16.596,96 16.596,96 
TVK (akcie) 850,00 850,00 
TVK (akcie) 580,89 580,89 
Biomasa, združenie právnických osôb 
(fin. investícia ) 

165,97 165,97 

 
 
3.  ROZPOČET MESTA NA ROK 2015  A JEHO PLNENIE 
Kompletná informácia o plnení rozpočtu mesta Nemšová za rok 2016 vrátane Hodnotiacej 
správy Mesta Nemšová  za rok 2016 je na stránke mesta  http://www.nemsova.sk. 
 
3. 1. Programový rozpočet Mesta Nemšová  rok 2016 
      

     Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. Rozpočet 
mesta  na rok 2016 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 9.12.2015 
uznesením MsZ č. 126. 
V priebehu roka 2016 bol rozpočet mesta upravovaný nasledovne:  
- zmena rozpočtu RO č. 1/2016  schválená dňa 24.2.2016 uznesením MsZ č. 139  
- zmena  rozpočtu RO č. 2/2016    schválená dňa 27.4.2016 uznesením MsZ č. 151  
- zmena rozpočtu RO č. 3/2016     schválená dňa 28.6.2016 uznesením MsZ č. 171  
- zmena rozpočtu RO č. 4/2016    schválená dňa  28.9.2016 uznesením MsZ č.  195 
- zmena rozpočtu RO č. 5/2016  schválená dňa 21.9.2015 Rozhodnutím primátora 

mesta zo dňa 2.11.2016   
- zmena rozpočtu RO č. 6/2016    schválená dňa 14.12.2016 uznesením MsZ č. 224  
- zmena rozpočtu RO č.7/2016 schválená dňa 19.12.2016 Rozhodnutím primátora 

mesta zo dňa 19.12.2016   
 

Rozpočet mesta k 31.12.2016   
 

REKAPITULÁCIA   Schválený   Rozpočet po    
 

Skutočnosť 
 

% plnenia 
     rozpočet    zmenách -RO č. 7 k 31.12.2016 

 Bežný rozpočet        
Bežné príjmy 3 860 460,00 4 108 781,17 4 206 734,16 102,38 
Bežné výdavky 3 227 810,00 3 431 176,67 3 407 047,56 99,30 
Rozdiel   632 650,00 677 604,50 799 686,60  
      
Kapitálový rozpočet      
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Kapitálové príjmy 20 000,00 201 053,00 77 331,79 38,46 

Kapitálové výdavky                  813 683,00 1 059 756,00 848 674,35 80,08 

Rozdiel  - 793 683,00 - 858 703,00 -771 342,56  
Finančné operácie     

Príjmové fin. operácie 486 350,00 506 415,50 517 415,50 102,17 

Výdavkové fin. operácie 325 317,00 325 317,00 325 857,09 100,17 

Rozdiel                   161 033,00 
                                     

181 098,50 
                                   

191 558,41  
      
Rozpočet celkom     

Príjmy celkom 4 366 810,00 4 816 249,67 4 801 481,45 99,69 

Výdavky celkom 4 366 810,00 4 816 249,67 4 581 579,00 95,13 

Rozdiel celkom   0 0 219 902,45  

 
 

 
      Výsledok hospodárenia Mesta Nemšová  za rok   2016 
 

Hospodárenie mesta Nemšová sa v roku 2016 riadilo najmä zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom Mesta Nemšová na rok 2016. 
Výsledok rozpočtového hospodárenia je rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými 
výdavkami, pričom finančné operácie nevstupujú do rozpočtového hospodárenia 
A / Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016  
 

ukazovateľ Skutočnosť k 31.12.2016 v € 

Bežné príjmy                                     4 206 734,16  
Kapitálové príjmy                                                                                   77 331,79  
  
Spolu                                                                                           4 284 065,95   
  
Bežné výdavky          3 407 047,56 
Kapitálový výdavky          848 674,35 
  
Spolu                                                                                              4 255 721,91 
  
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 4 284 065,95 
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 4 255 721,91 
PRÍJMY – VÝDAVKY  28 344,04 
  
Prebytok  bežného rozpočtu     799 686,60 
  
Schodok kapitálového rozpočtu j    - 771 342,56 
  
Finančné operácie príjmové         517 415,50                                               
finančné operácie výdavkové  325 857,09 
Prebytok finančných operácii                                                          191 558,41   

 
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016                                     +   28 344,04     €      
Vylúčenie z prebytku ( zúčtovanie zo ŠR dopravné)                                                     -          269,90  € 
Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016                     +  28 074,14   €   
 
B/  Hospodársky výsledok za rok 2016  
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Hospodársky výsledok  Mesta Nemšová za rok 2016 je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov 
účtovných na účtoch účtovnej triedy 5.  
Trieda 6 – výnosy                                                                           4 197 714,85  EUR   
Trieda 5-  náklady                                                                          4 380 826,35  EUR  
Hospodársky výsledok mesta Nemšová za rok 2016                                - 183 111,50    EUR          
Zaplatená daň z príjmov (z úrokov)                                                                 -        166,51   EUR 
Hospodársky výsledok mesta Nemšová za rok 2016 po zdanení            - 183 278,01    EUR          
                             
C/  Rozdelenie rozpočtového výsledku hospodárenia  za rok 2016  
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016                                                                             + 28.344,04 €            
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 po vylúčení nevyčerp. 
dotácie 2016-  dopravného 269,90 €                                                                                                      + 28 074,14 €        
V roku 2016 mesto Nemšová posilnilo svoje príjmy prevodmi z rezervného fondu vo výške 461.350 €. Toto  spôsobilo nižší 
výsledok hospodárenia  2016, keďže finančné prostriedky z rezervného fondu boli vytvorené z príjmov z predchádzajúcich 
rokov a nie v roku 2016 )  
V zmysle § 15 zákonač. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákona) mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej 
však 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6. zákona. 
Odvod  do rezervného fondu:                                                                                                                  28 074,14  €     
 
 
 
 
 

Záväzky  Mesta Nemšová  k 31.12.2016 
 

 

v Eur 

 
P.č. Názov  

Účtovný stav 
2015 

Účtovný stav 
2016 

1 321 - Dodávateľské faktúry 27 620,02 30 471,08 
2 323 – Ostatné krátkodobé rezervy 4 800,00 4 800,00 
3 324 – Prijaté preddavky 2 826,37 19,50 
4 326 – Nevyfakturované dodávky 0,00 0,00 
5 331 - Záväzky voči zamestnancom 25 028,17 28 641,56 
6 336 - Zúčt.s inšt.soc.zabezp.a zdrav.pois. 16 378,17 19 068,88 
7 342 - Ostatné priame dane 3 153,92 3 718,55 
8 357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce  0,00 0,00 

9 
367–Záväzky z upísan.  nespl. 
cen.papierov 19 044,00 0,00 

10 379 - Iné záväzky 1 642,47 37 434,47 
11 461 - Bankové úvery 817 678,09 555 891,09 
12 472 – Záväzky zo sociálneho fondu 657,15 434,95 
13 479 - Dlhodobé záväzky 1 641 789,26 1 577 719,17 
14 Spolu 2 560 617,62 2 258 199,25 
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Pohľadávky Mesta Nemšová k 31.12.2016 

v Eur 
P.č. Názov  k 31.12.2015 K 31.12.2016 

1 Daň z nehnuteľností 9 030,56 22 844,90 
2 Daň za psa 387,88 149,60 
3 Prenájom pozemku 8 085,99 4 712,45 
4 Pobyt v CSS 4 138,69 141,00 
5 Predaj pozemku 76,64 0,00 

6 
RVS Vlára-Váh-za prenájom vodohosp. 
sietí 0,00 0,00 

7 Daň za ubytovanie 0,00 0,00 
8 Miestny poplatok za KO a DSO 13 070,70 10 575,86 
9 Poplatok za znečistenie ovzdušia 0,00 0 

10 Prenájom nebytových priestorov 7 358,11 9 633,53 
11 Predaj budovy 0,00 0,00 
12 Neuhradené faktúry 40 549,53 47 754,41 
13 Pohľadávky - istina Slovenská pošta 550,00 550,00 
14 Pohľadávka - karta Slovnaft 431,52 431,52 

15 Daň z príjmov 0,00 0,00 

16 Pohľadávky školských jedální MŠ 0,00 0,00 

17 Poskytnuté prevádzkové preddavky 58,00 18,00 

18 Terénna opatrovateľská služba 0,00 0,00 

  Spolu 83 737,62 96 811,27 

Investičné akcie a kapitálové výdaje  v roku 2016: 

Kapitálové výdavky rozpočtu Mesta Nemšová boli vyčlenené na: 
- vypracovanie  Územného plánu sídelného útvaru mesta Nemšová 
- zakúpenie nového diagnostického prístroja pre lekárov v zdravotnom stredisku 
- nákup pozemkov 
- rekonštrukcia a prekládka verejného osvetlenia časť Záhumnie,  
- rekonštrukcia kanalizácie a vybud. Šachty pri mestskej športovej hale  
- detsé ihrisko Ľuborča 
- rekonštrukcia chodníkov Nemšová  
- nákup autobusovej zastávky  
- realizácia kanalizácie ul. Mortavská – infraštruktúra  
- rekonštrukcia budovy MŠ Kľúčové-prípravné práce 
- rekonštrukcia kabín TJ Kľúčové 
- rekonštrukcia kotolne mestská športová hala 
- vypracovanie projektovej dokumentácie KC Nemšová-zníženieenerget. náročnosti budovy   
- nákup osobného auta pre potreby VPS, m.p.o. 
- nákup osobného auta pre potreby CSS Nemšová 
V roku 2016 mesto poskytlo jednu kapitálovú dotáciu a to pre Mestksý podnik služieb, s.r.o. 
na rekonštrukciu mestského kúpaliska v Nemšovej. 
Z kapitálových dotácií sme v roku 2016  získali dotáciu z Úradu vlády SR  vo výške 9.000,- € 
na rekonštrukciu kúrenia v Mestskej športovej hale Nemšová a z Environmentálneho fondu 
vo výške 61.919,10 € na Rekonštrukciu kanalizácie Nemšová  -  ul. Moravská.  
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3. 3. Správa nezávislého audítora 
 
Audítorská správa  
 Je uvedená v prílohe tejto výročnej správy.  
 
  

4.  ÚČTOVNÁ  ZÁVIERKA  ZA  ROK 2016  
 
Ročnú účtovnú závierku tvoria výkazy: 
- súvaha Uč ROPO SFOV 1-01 
- výkaz  ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 
- poznámky 
Finančné výkazy sú v súlade s Opatrením MF SR z 8.11.2007 č. MF/20414/2007-31 v znení 
Opatrenia MF SR zo 17.12.2008 č. MF/27059/2008-311 (oznámenie č.567/2007 Z.z.) opatrenia z 
 9.decembra 2009 č. MF/23989/2009-31 (oznámenie č.554/2009 Z.z.), opatrenia z 29.novembra 2010 
č. MF/24301/2010-31 (oznámenie č.454/2010 Z.z.) opatrenia z 10.januára 2012 č. MF/6430/2012-311 
(oznámenie č.14/2012 Z.z.) a opatrenia z 11.12.2013 č. MF/19566/2013-31 (FS č.12/2013), ktorým sa 
ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií 
z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy. 
- FIN 1-12 – Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu 
verejnej správy – štvrťročne 
- FIN 2-04 – Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy – 
štvrťročne  
- FIN 3-04 – Finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov – 
štvrťročne  (obce, mestá nad 3000 obyvateľov) 
- FIN 5-04 – Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme 
subjektu verejnej správy – štvrťročne  
- FIN 6-04 – Finančný výkaz o  stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov 
a nimi zriadených rozpočtových organizácií - štvrťročne 
- FIN 4-01 – Finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov – ročne 
 
Bilancia aktív a pasív  
Pre porovnanie uvádzame hodnoty majetku vykázané v súvahe za roky 2015 - 2016.  
Súvaha Mesta Nemšová : 

SÚVAHA 
V nasledujúcich tabuľkách je uvedený prehľad aktív a pasív zo súvahy Mesta Nemšová k 31.12.2016, ktoré  
boli odoslané  na daňový úrad a následne na Ministerstvo financií SR v zmysle platnej legislatívy SR. 
(Súvaha Mesta Nemšová  a  Súvaha Mesta Nemšová vrátane rozpočtových organizácií.) 

Súvaha Mesta Nemšová   

v EUR 

Aktíva 
Stav k 31.12.2016 netto 

brutto korekcia netto k 31.12 2015 

Spolu majetok 31 187 424,42 9678317,56 21509106,86 22 344 980,40 

          

Neobežný majetok 30 005 447,82 9 653 505,85 20 351 941,97 20 952 124,78 

Dlhodobý nehmotný majetok 138 365,39 77 494,47 60 870,92 66 906,92 

Dlhodobý hmotný majetok 27 875 349,31 9 576 011,38 18 299 337,93 18 893 484,74 

Dlhodobý finančný majetok  1991 733,12 0 1 991 733,12 1 991 733,12 
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Obežný majetok 1 173 776,02 24 811,71 1 148 964,31 1 388 872,36 

Zásoby 4210,42 0 4210,42 4 392,98 

Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy 821 601,92 0 821 601,92 804 327,05 

Pohľadávky 97 011,27 24 811,71 72 199,56 67 120,42 

  krátkodobé pohľadávky 95 829,75 24 811,71 71 018,04 65 938,90 

  dlhodobé pohľadávky 1 181,52 0,00 1 181,52 1 181,52 

          

Finančný majetok 250 952,41 0 250 952,41 513 031,91 

Prechodné účty aktív 8 200,58 0 8 200,58  3 983,26 

   

Pasíva     2016 2015 

Spolu vlastné imanie a záväzky      21 509 106,86 22 344 980,40 

          

Vlastné imanie     12 397 443,96 12 580 721,97 

Oceňovacie rozdiely     1 698 873,26 1 698 873,26 

Kapitálové fondy     0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia minulých rokov      10 881 848,71 10 710 643,91 

Výsledok hospdodárenia za účtovné obdobie     -183 278,01 171 204,80 

          

Záväzky      2 258 199,25 2 560 617,62 

Rezervy     4 800,00 4 800,00 

Zúčtovacie vzťahy medzi subjektami verejnej správy     0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky     1 512 822,19 1 578 376,32 

Krátkodobé záväzky     184 685,97 159 763,21 

Bankové úvery      555 891,09 817 678,09 

          

Prechodné účty pasívne     6 853 463,65 7 203 640,81 
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Súvaha Mesta Nemšová vrátane rozpočtových organizácii  

v EUR 

Aktíva 
Stav k 31.12.2016 netto 

brutto korekcia netto k 31.12 2015 

Spolu majetok 
32 757 666,66 10 368 829,34 22 388 837,32 23 216 797,25 

       

Neobežný majetok 31503 880,36 10 344 017,63 21 159 862,73 21 751 951,02 

Dlhodobý nehmotný majetok 138 365,39 77 494,47 60 870,92 66 906,92 

Dlhodobý hmotný majetok 29 373 781,85 10 266 523,16 19 107 258,69 19 693 310,98 

Dlhodobý finančný majetok 1 991 733,12 0 1 991 733,12 1 991 733,12 

       

Obežný majetok 940 212,43 24 811,71 915 400,72 886 883,36 

Zásoby 6 812,55 0 6 812,55 6 650,42 

Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy 821 601,92 0 821 601,92 804 327,05 

Pohľadávky 111 797,96 24 811,71 86 986,25 75 905,89 

  krátkodobé pohľadávky 110 616,44 24 811,71 85 804,73 74 724,37 

  dlhodobé pohľadávky 1 181,52 0 1 181,52 1 181,52 

       

Finančný majetok 302 181,30 0 302 181,30 570 263,07 

Prechodné účty aktív 11 392,57 0 11 392,57 7 699,80 

 

 

Pasíva     2016 2015 

Spolu vlastné imanie a záväzky       22 388 837,32 23 216 797,25 

         

Vlastné imanie     12 337 558,31 12 530 975,90 

Oceňovacie rozdiely     1 698 873,26 1 698 873,26 

Kapitálové fondy     0 0,00 

Výsledok hospodárenia minulých rokov      10 832 102,64 10 673 184,52 

Výsledok hospdodárenia za účtovné obdobie     - 193 417,59 158 918,12 

         

Záväzky      3 195 587,35 3 480 095,29 

Rezervy     4 800,00 4 800,00 

Zúčtovacie vzťahy medzi subjektami verejnej správy     807 663,12 798 862,45 

Dlhodobé záväzky     1 516 045,87 1 583 278,34 

Krátkodobé záväzky     311 187,27 275 476,38 

Bankové úvery      555 891,09 817 678,12 

         

Prechodné účty pasívne     6 855 691,66 7 205 726,06 

 
 

Postup odpisovania :  
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, 
že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho 
opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa 
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zaokrúhľujú na cent nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba 
užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 
 

Odpisová skupina Predpokladaná doba  
používania v rokoch  

Ročná odpisová sadzba 
v % 

1 4 1/4 
2 6 1/6 
3 12 1/12 
4 20 1/20 
5 60 1/60 

 
5. Konsolidovaný celok 
 
Mesto Nemšová ako účtovná jednotka verejnej správy (ďalej len ÚJ VS) v zmysle zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a platných právnych predpisov za 
rok 2015 bolo povinné vykonať konsolidovanú účtovnú závierku ( ďalej len KÚZ) ako 
konsolidujúca ÚJ VS. Konsolidovanými účtovnými jednotkami Mesta Nemšová sú tieto ním 
zriadené a založené organizácie:  
 
a) rozpočtové   organizácie, ktorých zriaďovateľom je Mesto Nemšová: 
1. Základná škola Janka Palu2, Nemšová. Zriadená bola ako samostatná rozpočtová 
organizácia s právnou subjektivitou  s účinnosťou od 1.7.2002  podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona 
SNR č. 542/1990 Zb. o Štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov. 
2. Základná umelecká škola Nemšová. Zriadená bola ako samostatná rozpočtová organizácia 
s právnou subjektivitou s účinnosťou od 1.7.2002 podľa  podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 
542/1990 Zb. o Štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. 
3. Materská škola ul. Odbojárov 177/8A,Nemšová. Zriadená bola ako samostatná rozpočtová 
organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 1.1.2014.  
 
b)  mestská príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Mesto Nemšová: 
1. Verejno-prospešné služby, mestská príspevková organizácia Nemšová. Zriadená bola ako 
samostatná príspevková organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 15.10.1995 
uznesením MsZ v Nemšovej číslo 7/C/5 zo dňa  15.10.1995. 
 
c) obchodné spoločnosti 
1. Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o. (Mestská  pálenica s.r.o. ) so sídlom  Rybárska 
92/15, 914 41 Nemšová, IČO 36315109 bola súčasťou verejnej správy so zápisom do 
obchodného registra SR dňa 27.11.2000. Mesto Nemšová je jej spoločníkom, má 100%- nú 
účasť majetku. Od 1.1.2014 došlo k zmene obchodného mena z Mestskej pálenice Nemšová, 
s.r.o. na Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. . Do konsolidovanej účtovnej závierky 
vstupuje ako dcérska ÚJ, ktorá sa konsoliduje úplnou metódou. 
2. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. so sídlom J. Palu 2/3, 914 41 
Nemšová, IČO 36682888 bola súčasťou verejnej správy so zápisom do obchodného registra 
SR dňa 5.10.2006.  
Mesto Nemšová je väčšinovým vlastníkom spoločnosti, má 89,93%-nú účasť na majetku. Do 
konsolidovanej účtovnej závierky vstupuje ako dcérska spoločnosť, ktorá sa konsoliduje 
úplnou metódou. 
Vzhľadom na štruktúru konsolidovaných účtovných jednotiek a majetkovú účasť Mesta 
Nemšová je použitá metóda úplnej konsolidácie. 
 
 
Konsolidovaná súvaha – Konsolidované aktíva a pasíva 
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STRANA AKTÍV 
Číslo 

riadku 
2016 2015 

Netto Netto 

a b c 1 1 

  

SPOLU MAJETOK                                                                                                                               
r. 002 + r. 035 + r. 113+ r. 117                                           

001 22670370,79 21555594,97 

A. 
Neobežný majetok                                                                                             r. 
003 + r. 012 + r. 025 

002 21478905,81 20513360,60 

A.I. 
Dlhodobý nehmotný majetok                                                                                              
súčet (r. 004 až 011) 

003 60870,92 66906,92 

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072 + 091AÚ) 004 0 0,00 

2. Softvér (013) - (073 + 091AÚ) 005 3694,8 5014,80 

3. Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ) 006 0 0,00 

4. 
Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu 
(+/-) 

007 0   

5. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ) 008 0 0,00 

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ) 009 39176,12 43892,12 

7. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)  010 18000 18000,00 

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) 011 0 0,00 

A.II. 
Dlhodobý hmotný majetok                                                                                                  
súčet (r. 013 až 024) 

012 21397849,43 20426268,22 

A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 013 2482276,51 2475756,02 

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 014 4240 4240,00 

3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 015 0 0,00 

4. Stavby (021) - (081 + 092AÚ) 016 16313050,47 15549605,27 

5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) 017 521935,65 567646,90 

6. Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ) 018 556616,95 642834,50 

7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ) 019 0 0,00 

8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092AÚ) 020 0 0,00 

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ) 021 0 0,00 

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ) 022 6607,68 11342,68 

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 023 1513122,17 1174842,85 

12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) 024 0 0,00 

A.III. 
Dlhodobý finančný majetok                                                                                                    
súčet (r. 026 + r. 027+ r. 029 až  034) 

025 20185,46 20185,46 

A.III.1. 
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke                                                    
(061) - (096AÚ) 

026 0 0,00 

2. 
Podielové cenné papiere a podiely v  spoločnosti s podstatným vplyvom                   
(062) - (096AÚ) 

027 0 0,00 

  z toho:goodwill 028 0   

3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) 029 20185,46 20185,46 

4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) 030 0 0,00 

5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) 031 0 0,00 
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6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 032 0 0,00 

     
   

Kons S UJ VS Úč 1 - 01 
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STRANA AKTÍV 
Číslo 

riadku 
2016 2015 

Netto Netto 

a b c 1 1 

7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 033 0 0,00 

8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)  034 0 0,00 

B. 
Obežný majetok                                                                                                               
r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088 + r. 101 + r. 107 

035 1135184,61 1021717,32 

B.I. 
Zásoby                                                                                                         súčet (r. 
037 až 041)  

036 10825,59 10791,64 

B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 037 7900,5 7793,61 

2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) 038 0 0,00 

3. Výrobky (123) - (194) 039 0 0,00 

4. Zvieratá (124) - (195) 040 0 0,00 

5. Tovar  (132 + 133 + 139) - (196) 041 2925,09 2998,03 

B.II. 
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy                                                                         
súčet (r. 043 až 049) 

042 506970 0,00 

B.II.1. 
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 
(351) 

043 0 0,00 

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 044 0 0,00 

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 045 0  0,00 

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 046 0 0,00 

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 047 0 0,00 

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho  rozpočtu iným subjektom (358) 048 0 0,00 

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania  (359) 049 506970 0,00 

B.III. 
Dlhodobé pohľadávky                                                                                  súčet 
(r.051 až 061) 

050 1181,52 1181,52 

B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 051 0 0,00 

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 052 0 0,00 

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 053 0 0,00 

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 054 0 0,00 

5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 055 0 0,00 

6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 056 0 0,00 

7. 
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií                                
(373AÚ) - (391AÚ) 

057 0 0,00 

8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 058 0 0,00 

9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 059 0 0,00 

10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 060 0 0,00 

11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 061 1181,52 1181,52 
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  z toho: odložená daňová pohľadávka 062 0 0,00 

B.IV. 
Krátkodobé pohľadávky                                                                              súčet 
(r.064 až 087) 

063 189408,4 278738,65 

B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 064 78519,32 103076,37 

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 065 0 0,00 
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STRANA AKTÍV 
Číslo 

riadku 
2016 2015 

Netto Netto 

a b c 1 1 

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere  (313AÚ) - (391AÚ) 066 0 0,00 

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) 067 28 68,00 

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 068 9301,08 8643,84 

6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) 069 0 0,00 

7. 
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov                                                              
(317) - (391AÚ) 

070 0 0,00 

8. 
Pohľadávky z nedaňových  príjmov obcí a vyšších územných celkov a 
rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom                        
(318) - (391AÚ) 

071 
52732,03 

47648,33 

9. 
Pohľadávky z daňových  príjmov obcí a vyšších územných celkov                                 
(319) - (391AÚ) 

072 21156,79 7469,12 

10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 073 0 0,00 

11. 
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia              (336) - 
(391AÚ) 

074 0 0,00 

12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 075 15245 0,00 

13. Ostatné priame dane  (342) - (391AÚ) 076 0 0,00 

14. Daň z pridanej hodnoty  (343) - (391AÚ) 077 5638 0,00 

15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 078 0 0,00 

16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 079 0 0,00 

17. 
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií                                   
(373AÚ) - (391AÚ) 

080 0 0,00 

18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 081 0 0,00 

19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 082 0 0,00 

20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 083 0 0,00 

21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 084 6788,18 4264,99 

22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 085 0 0,00 

23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ) 086 0 0,00 

24. 
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy                                    
(372AÚ) - (391AÚ) 

087 0 107568,00 

B.V. 
Finančné účty                                                                                                      
súčet (r. 089 až 100) 

088 426799,1 731005,51 

B.V.1. Pokladnica (211) 089 4350,62 6336,29 

2. Ceniny (213) 090 366,7 3941,60 
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3. Bankové účty (221AÚ +/-261) 091 422081,78 720662,77 

4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 092 0 0,00 

5. Výdavkový rozpočtový účet  (222) 093 0 64,85 

6. Príjmový rozpočtový účet (223) 094 0 0,00 

7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) 095 0 0,00 

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 096 0 0,00 

9. 
Dlhové cenné papiere so splatnosťou  do jedného roka držané do splatnosti (256) - 
(291AÚ) 

097 0 0,00 

   
    

   
Kons S UJ VS Úč 1 - 01 
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Číslo 

riadku 
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Netto Netto 

a b c 1 1 

10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 098 0,00 0,00 

11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)  099 0,00 0,00 

12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)  100 0,00 0,00 

B.VI. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé                                                                    
súčet (r.102 až 106) 

101 0,00 0,00 

B.VI.1. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku 
(271AÚ) - (291AÚ) 

102 0,00 0,00 

2. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy 
(272AÚ) - (291AÚ) 

103 0,00 0,00 

3. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom                                 
(274AÚ) - (291AÚ) 

104 0,00 0,00 

4. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám                                                    
(275AÚ) - (291AÚ) 

105 0,00 0,00 

5. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám                            
(277AÚ) - (291AÚ) 

106 0,00 0,00 

B.VII. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé                                                                                
súčet (r.108 až 112) 

107 0,00 0,00 

B.VII.1. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku 
(271AÚ) - (291AÚ) 

108 0,00 0,00 

2. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy 
(272AÚ) - (291AÚ) 

109 0,00 0,00 

3. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom                                
(274AÚ) - (291AÚ) 

110 0,00 0,00 

4. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám                                                    
(275AÚ) - (291AÚ) 

111 0,00 0,00 

5. 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám                            
(277AÚ) - (291AÚ) 

112 0 0,00 

C. 
Časové rozlíšenie                                                                                         súčet (r. 
114 až 116) 

113 56280,37 20517,05 

C.1. Náklady budúcich období (381) 114 14067,37 9013,05 

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 115 0 0,00 

3. Príjmy budúcich období (385) 116 42213 11504,00 

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 117 0 0,00 
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STRANA PASÍV 
Číslo 

riadku 
2016 2015 

a b c 3 3 

  
VLASTNÉ  IMANIE A ZÁVÄZKY                                                                                                             
r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188 

118 22670370,79 21555594,97 

A. 
Vlastné imanie                                                                                                               
r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129 

119 11510638,74 11170136,23 

A.I. 
Oceňovacie rozdiely                                                                                                          
súčet (r. 121 + r. 122) 

120 0 0,00 

A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov ( +/- 414) 121 0 0,00 

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín ( +/- 415) 122 0 0,00 

A.II. 
Fondy                                                                                                             súčet 
(r. 124 + r. 125)                                                                                  

123 0 29580,19 

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 124 0 26186,85 

2. Ostatné fondy (427) 125 0 3393,34 

A.III. 
Výsledok hospodárenia (+/-)                                                                           súčet 
(r. 127 až 128)                                         

126 11412132,38 11088091,32 

A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428) 127 11120995,51 10860888,01 

2. 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-)   r. 001 - (r. 120 + r.123 + r. 127 
+ r. 129 + r.130 + r. 185 + r. 188)                                           

128 291136,87 227203,31 

A.IV. Podiely iných účtovných jednotiek                                      129 98506,36 52464,72 

B.   
Záväzky                                                                                                                                           
súčet (r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 +r. 178) 

130 3728389,03 3013102,36 

B.I. 
Rezervy                                                                                                                                       
súčet  (r. 132 až 135) 

131 11508 11095,00 

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 132 0 0,00 

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 133 0 0,00 

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 134 4508 6295,00 

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 135 7000 4800,00 

B.II. 
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy                                                                   
súčet (r. 137 až 143) 

136 0 0,00 

B.II.1. 
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 
(351) 

137 0 0,00 

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 138 0 0,00 

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 139 0 0,00 

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 140 0,00 0,00 

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku  (357) 141 0,00 0,00 

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)  142 0,00 0,00 

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 143 0,00 0,00 
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2016 2015 

a b c 5 5 
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B.III. 
Dlhodobé záväzky                                                                                            súčet 
(r. 145 až 153 + r. 155) 

144 1527420,47 1585214,28 

B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 145 1512387,24 1577719,17 

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 146 0 0,00 

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 147 0 0,00 

4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 148 5196,23 7495,11 

5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 149 9837 0,00 

6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 150 0 0,00 

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 151 0 0,00 

8. Predané opcie (377AÚ) 152 0 0,00 

9. Iné záväzky (379AÚ) 153 0 0,00 

  z toho: odložený daňový záväzok 154 0 0,00 

10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 155 0 0,00 

B.IV.  
Krátkodobé záväzky                                                                                                                  
súčet (r. 157 až 177) 

156 1020661,47 534272,96 

B.IV.1 Dodávatelia (321) 157 668575,73 191599,65 

2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 158 0 0,00 

3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 159 13649,36 12276,64 

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 160 80001,31 78411,95 

5. Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ) 161 5509 2015,00 

6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 162 0 0,00 

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 163 0 0,00 

8. Predané opcie (377AÚ) 164 0 0,00 

9. Iné záväzky (379AÚ) 165 52234,09 11236,51 

10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 166 0 0,00 

11. Záväzky voči združeniu (368) 167 0 0,00 

12. Zamestnanci (331) 168 109206,11 104211,34 

13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 169 0 0,00 

14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 170 71798,42 68525,43 

15. Daň z príjmov (341) 171 6,52 1693,59 

16. Ostatné priame dane (342) 172 14668,27 14107,85 

17. Daň z pridanej hodnoty (343) 173 4032 14064,00 

18. Ostatné dane a poplatky (345) 174 980,66 36131,00 

19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 175 0 0,00 
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riadku 
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a b c 5 5 

20. Zúčtovanie s Európskou úniou  (371AÚ) 176   0,00 
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21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)  177 0 0,00 

B.V.  
Bankové úvery a  výpomoci                                                                                                    
súčet (r. 179 až 184) 

178 1168799,09 882520,12 

B.V.1 Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 179 825547,09 555891,09 

2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231,232) 180 304676 307341,03 

3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 181 0 0,00 

4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 182 38576 19288,00 

5. 
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé 
(273AÚ) 

183 0 0,00 

6. 
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé 
(273AÚ) 

184 0 0,00 

C. 
Časové rozlíšenie                                                                                                                    
súčet (r. 186 + r. 187) 

185 7431343,02 7372356,38 

C.1. Výdavky budúcich období (383) 186 19921 22476,00 

2. Výnosy budúcich období (384) 187 7411422,02 7349880,38 

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 188 0 0,00 

 
 
Prehľad o pohybe vlastného imania konsolidovaného celku  Mesta Nemšová od 1. januára 
2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v tabuľkovej prílohe konsolidovaných poznámok – 
tabuľka č. 12. 
 
 

Názov položky   k 31.12. 2015  Zvýšenie   Zníženie  Presun k 31.12. 2016 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zákonný rezervný fond 26 186,85 0,00 26 186,85 0,00 0,00 

Ostatné fondy 3 393,34 0,00 3 393,34 0,00 0,00 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov 

10 860 888,01 260 107,50 0,00 0,00 11 120 995,51 

Podiely iných účtovných jednotiek 52 464,72 46 041,64 0,00 0,00 98 506,36 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 227 203,31 63 933,56 0,00 0,00 291 136,87 

Spolu vlastné imanie 11 170 136,23 370 082,70 29 580,19 0,00 11 510 638,74 

 
 
 
 
 

Výnosy a náklady konsolidovaného celku v EUR 

Číslo 
účtu  

Tržby a náklady    
Bežné účtovné 

obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

    číslo    

    riadku    

601 Tržby za vlastné výrobky 001 353361,82 357976,42 

602 Tržby z predaja služieb 002 904241,79 763470,59 

604 Tržby za  tovar 003 47526,00 8384,00 

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 004 0,00 0,00 

632 Daňové výnosy samosprávy 005 2796335,70 2504946,04 

633 Výnosy z poplatkov 006 162965,47 158831,80 
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641 
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 

007 9888,48 56873,00 

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 008 0,00 0,00 

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 009 1503,00 3014,00 

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 010 0,00 0,00 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 011 320972,58 256498,80 

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 012 0,00 0,00 

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 013 
6000,00 

 
5580,00 

657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prev.činnosti 014 0,00 0,00 

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prev.činnosti 015 111,61 0,00 

662 Úroky 016 895,63 1170,18 

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku  0,00 0,00 

693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a 
od iných subjektov verejnej správy 017 

678168,66 581536,59 

694 Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov zo štátneho 
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 018 

401660,60 422382,20 

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych 
spoločenstiev 019 

0,00 0,00 

696 Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov od Európskych 
spoločenstiev 020 

12368,92 12833,70 

697 
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov 
mimo  verejnej správy 021 

 

1330,66 

 

 
6680,36 

 

698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej správy 022 

 

15189,95 

 
10760,60 

  Účtová trieda 6 celkom (Tržby celkom) 023 
5712520,08 5150938,28 

501 Spotreba materiálu 024 324086,88 292995,39 

502 Spotreba energie 025 341045,81 343220,69 

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 026 131967,00 123561,00 

504 Predaný tovar 027 22103,44 6143,40 

511 Opravy a udržiavanie 028 145962,65 98668,89 

512 Cestovné 029 2825,31 3053,93 

513 Náklady na reprezentáciu 030 15839,47 15692,82 

518 Ostatné služby 031 440346,15 432289,20 

521 Mzdové náklady 032 1819112,99 1590984,84 

524 Zákonné sociálne poistenie 033 620923,07 543468,94 

525 Ostatné sociálne poistenie  034 30679,57 27606,43 

527 Zákonné sociálne náklady 035 89442,92 74837,15 

531 Daň z motorových vozidiel 036 792,66 1095,85 

532 Daň z nehnuteľností 037 0,00 25,57 

538 Ostatné dane a poplatky 038 4669,47 2769,53 

541 
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku   

039 
7559,99 17819,81 

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 040 563,47 0,00 

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 041 2900,00 106,38 

546 Odpis pohľadávky 042 55,30 1143,00 

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 043 30930,41 52423,97 

549 Manká a škody 044 0,00 0,00 
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551 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku                        a 
dlhodobého hmotného majetku 

045 
1066470,92 981947,03 

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 046 0,00 0,00 

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti  047 6000,00 6000,00 

557 
Tvorba zákonných opravných položiek                                                     
z prevádzkovej činnosti 

048 
0,00 0,00 

558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 049 9532,42 4420,12 

562 Úroky 050 50436,90 57227,13 

563 Kurzové straty 051 0,00 0,00 

568 Ostatné finančné náklady 052 32823,85 30511,23 

585 
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 
úzmeného celku ostatným subjektom verejnej správy 

053 

158016,94 142125,80 

586 
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 
úzmeného celku subjektom mimo verejnej správy 

054 

49754,89 45171,46 

587 Náklady na ostatné transfery 055 0,00 0,00 

  Účtová trieda 5 celkom (Náklady celkom) 056 5404842,48 4895309,56 

  Hospodársky výsledok pred zdanením 057 307677,60 255628,72 

591 Splatná daň z príjmov 058 9112,09 22943,20 

595 Dodatočne platená daň z príjmov 059 0,00 0,00 

  Výsledok hospodárenia po zdanení 060 298565,51 232685,52 

 

 
Sledovanie hospodárenia mesta ako konsolidovaného celku je stále vo dvoch líniách: 
rozpočtovej a účtovnej. Pre sledovanie toku peňazí a rozpočtu mesta je dôležitá rozpočtová 
oblasť, ktorá je sledovaná za mesto, jeho rozpočtové organizácie a mestskú príspevkovú 
organizáciu ako súčasť rozpočtu mesta. Obchodné spoločnosti do rozpočtu mesta vstupujú 
cez fakturáciu svojich výkonov. Konsolidovaná účtovná závierka nie je účtovnou závierkou 
zostavenou za účelom vykázania plnenia rozpočtu. Jej základným účelom je poskytnúť 
informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo 
lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov tak, aby 
účtovné jednotky boli do nej zahrňované akoby boli len vnútropodnikovými útvarmi aj keď 
majú právnu subjektivitu. Umožňuje komplexný pohľad na konsolidovaný celok s možnosťou 
riadenia súčasnej situácie, ale aj perspektívy a plánovania všetkých súčastí mesta ako jedného 
celku. 
 
6.  Predpokladaný budúci vývoj Mesta Nemšová v roku 2017 
Mesto Nemšová bude realizovať  i naďalej opatrenia súvisiace s  konsolidáciou mestských 
financií. Prioritou roku 2017 bude pokračovanie v znižovaní zadĺženosti mesta, úhrada faktúr 
v lehotách splatnosti, efektívne a transparentné hospodárenie. 
V roku 2017 sa mesto chce zamerať na  rekonštrukciu verejného osvetlenia, realizáciu nových 
kontajnerových stojísk na sídlisku ul. Sklárska, Odbojárov,  zrealizovať hokejbalové ihrisko, 
rekonštrukciu chodníkov, komunikácie a verejných priestranstiev v lokalite ul. Železničná, 
zrealizovať výstavbu chodníka ul. Vlárska, zrealizovať rekonštrukciu budovy MŠ Kľúčové, 
začať s realizáciou rekonštrukcie kabín TJ Ľuborča. 
 
Aj v roku 2017 a ďalších rokoch  budeme  plánovať a rozpočtovať svoje výdavky maximálne 
obozretne a hospodárne.   
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V súlade s očakávanými príjmami na rok 2017, predpokladanou výškou hospodárskeho 
výsledku za rok 2016  a stavom dlhovej služby navrhuje mesto MsZ schváliť programový  
rozpočet mesta na rok 2017 v nasledujúcej štruktúre: 
 

 
ROK 2017  Bežný rozpočet 

Kapitálový 
rozpočet 

Rozpočet spolu 
(bez FO) 

Príjmy 4 258 003,00 119.700,00 4.377.703,00 

Výdavky 3 528 512,00 734 291,00 4 262 803,00 
   z toho:    

        Program 1:   Manažment, plánovanie, kontrola 105 100,00 80 291,00 185 391,00 

        Program 2:   Interné služby a administratíva  536 050,00 65 000,00 601 050,00 

        Program 3:   Bezpečnosť, právo, poriadok 20 050,00 2 000,00 22 050,00 

        Program 4:   Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP 225 350,00 50 000,00 275 350,00 

        Program 5:  Prostredie pre život a MK 100 500,00 337 000,00 437 500,00 

        Program 6:   Vzdelávanie 1 707 687,00 138 000,00 1 845 687,00 

        Program 7:   Šport 65 685,00 60 000,00 125 685,00 

        Program 8:  Kultúra 100 110,00 2 000,00 102 110,00 

        Program 9: Bývanie 372 100,00 0 372 100,00 

        Program 10: Sociálne služby 295 880,00 0 295 880,00 

Prebytok bežného rozpočtu 729 491,00 
 
  

  

Prebytok /schodok kapitálového rozpočtu 
 

-614 591,00  
 

Prebytok rozpočtu spolu   114 900,00 
 
Príjmové finančné operácie   80.000,00 

Výdavkové finančné operácie   194 900,00 

Výsledok hospodárenia   0,00 

 
 
 

7.  PREHĽAD  O STAVE  A VÝVOJI DLHU K 31.12.2015  
 

Dlhová služba Mesta Nemšová k 31.12.2016 

vo väzbe na zákon č. 583/2004 Z.z. o rozp.pravidl.územnej samosp.a o zmene a doplnení niekt.zák.v znení neskorích predp. 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

           

počet obyvateľov k 31.12. 6 259 6 295 6261 6 257 6251 6 323 

Dlhová služba v € 1 086 223,25 1 517 117,48 1332817,48 1 143 459,09 817 678,09 555 891,09 

Splátky úverov a úrokov v € 982 020,03 440 608,12 434426,42 449 791,58 351 944,56 278 969,84 

dlhová služba na 1 obyvateľa v € 173,55 240,89 212,88 182,75 130,81 87,92 

Bežné príjmy v € 3 427 648,99 3 375 665,89 3410109,25 3 688 265,85 3 792 325,95 4 206 734,16 

Podiel dlhu na BP predch.roka * 37,32 44,27 39,48% 33,53 22,17 14,66 
Podiel spl.úverov a úrokov na BP 
predch.roka** 7,28 12,86 12,87% 13,19 9,54 7,36 
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DLHOVÁ SLUŽBA k 31.12.2016 
 
Bankové a nebankové úvery  Mesta Nemšová k 31.12.2016 
 

Druh nebankového 
úveru  

(Štátny fond rozvoja 
bývania ) 

Charakter  
bankovéh
o úveru 

 

Men
a  

Úroková 
sadzba 

v % 

Dátum  
splatnosti 

Výška 
v € 

k 31.12.2013 

Výška 
v € 

k 31.12.2014 

Výška 
v € 

k 31.12.2015 

Výška 
v € 

k 31.12.2016 

Výstavba Športovcov Investičný 
  

€ 4,4 % 2032 413 366,61 399 650,46 385 302,49 370 348,94 

výstavba REHA, MN Investičný 
  

€ 1  % 2037 591 082,57 567 937,00 544 554,10 520 948,02 

Výstavba 8 b.j. Investičný €       1 % 2040 253 926,69 245 592,80 237 173,43 228 674,85 

Výstavba 16 b.j. Investičný €       1 % 2040 508 294,78 491 612,56 474 759,24 457 747,36 

Spolu       1 766 670,65 1 704 792,82 1 641 789,26 1 577 719,17 

 
 
 

Druh 
bankového 

úveru  
 

Charakter  
bankového 

úveru 
./ 

Me
na  

Úroková 
sadzba 

v % 

Dátum  
splatnosti 

Výška  
ročnej 
splátky 
istiny  

Výška  
v € 

 k 31.12. 
2015 

Výška  
v € 

 k 31.12. 
2016 

Bankový úver 
VÚB 
 

Investičný 
 

€ 1,99 % + 1M 

EURIBOR 

2023 22.344 178 745,19 156 401,19 

Bankový úver 
VÚB 

Vrátenie 
NFP-  
Reg.kom. 
BRO 
813 645 

€ EURIBOR +  

3% 

2017 

Bude 

predĺžený do 

r. 2021 

108 000,00 507 489,90 

 

399 489,90 

Bankový úver 
SLSP 

 Investičný  € EURIBOR + 

2,5  

2016 79 403,00 79 403,00 0,00 

Bankový úver 
SLSP  

Investičný  
 

€ EURIBOR + 

1,9 

2016 52 040,00 52 040,00 0,00 

Spolu       817 678,09 555 891,09 

 
 

 V súlade s § 17, ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje 
financovania len ak : 
 *   celková suma dlhu ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka  
 ** suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných BP 
predch. rozp.roka. 
 V súlade s § 17, ods. 8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých niektorých 
zákonov sa do sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých žo ŠFRB na výstavbu nájomných 
bytov a záväzky z návrat.  zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoloč. 
programov SR a EÚ 
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8. Záver  
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016. 
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by  bolo 
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.   
 

                
             V Nemšovej, 29.10. 2017.             
 
 
 
 
                                                                                          
        Ing. František Bagin 
                    primátor 

 
 
 
 
 
 
Príloha: 
Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou. 
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016 
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2016 
Výkazy k účtovnej závierke a ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2016 


