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

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  20.2.2020 

 

K bodu :                   Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020-RO č.1  

                   
Spracoval :                Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mests. majetku 
Schválil     :                JUDr. Miloš Mojto, primátor   
Predkladá:                Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mests. majetku   
 
Materiál obsahuje :   návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 – RO č.1  
Počet výtlačkov :       19 
Rozdeľovník :             členovia MsZ – 13 x  
                                      primátor mesta 

                        MsÚ – hlavná kontrolórka  
                        VPS- vedúci VPS, m.p.o. 
                        MsÚ – odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 
                        MsÚ –oddelenie finančné a správy majetku mesta 
                        MsÚ – oddelenie výstavby    
                             

Dôvodová správa:       
 
V návrhu RO č. 1  sa celková výška príjmov a výdavkov zvyšuje o 27 000,00 €. 

V rámci príjmov sa do rozpočtu mesta zahrňuje dotácia na Králikov mlyn, ktorá mala byť príjmom mesta už 

v roku 2019.  

Z dôvodu dostatočnej hotovosti na účtoch mesta mesto nepristúpi v roku 2020 k čerpaniu kontokorentného 

úveru. a jeho rozpočtovanie by mohlo mestu zhoršiť pohľad bánk pri posudzovaní ekonomickej situácie mesta pri 

predkladaní indikatívnej ponuky na úver v súvislosti s nákupom pozemkov IBV Pod horou Kľúčové. 

V rámci výdavkov mesto do rozpočtu zapracováva položky, ktoré boli predmetom rozpočtu v roku 2019, avšak 

finančné plnenie nám prechádza do roku 2020. Ďalej do rozpočtu navrhujeme zapojiť kúpu stoličiek i do KS 

Ľuborča a múzea na základe požiadavky správcov týchto zariadení  ako aj opravu strechy na budove 11. b.j. 

rehabilitačné stredisko.  

Mesto v RO č. 1 tiež zaradilo splácanie úrokov  z úveru, ktorý schválilo MsZ na nákup pozemkov IBV Pod horou 

ako aj splátku istiny úveru v r. 2020- vo výške 10.000,00 € istina  a 3.000,00 € úroky.    

V prípade schválenia  predloženého návrhu Rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 – RO č. 1 budú celkové 

príjmy a celkové výdavky rozpočtované v rovnakých sumách 7.901.103,00 €.    

 
 

Prerokované :   
a)  v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 11.2.2020, stanovisko predloží predseda komisie na 

rokovaní MsZ  

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

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
 
A /schvaľuje  
 
1.)   zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020 – RO č. 1 v zmysle predloženého materiálu. 
Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2020  sa rozpočtujú vo výške 7.901.103,00 €  
a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 sa rozpočtujú vo výške 7.901.103,00 €. 
 
 



 
 
 
 
 
 


