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

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  26.6.2017 

 
K bodu :                             Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.3.2017  

                          

                                   
Spracoval :                    Oddelenie finančné a správy mestského majetku 
Predkladá:                    Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mests. majetku                                        
 
Schválil     :                    Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Materiál obsahuje :      Dôvodovú správu, v prílohe tabuľkové časti  príjmov,  výdavkov   
                                        a prehľad o stave bankových účtov a záväzkov k 31.3.2017  
                                                                    
Počet výtlačkov :   20 
Rozdeľovník  :   členovia MsZ – 13 x  
                                           primátor mesta 

                              prednostka MsÚ 
                              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:      MsÚ predkladá na rokovanie MsZ informáciu o plnení rozpočtu mesta 
Nemšová k 31.3.2017. Podrobné plnenie v ekonomickom členení a v prípade výdavkov i v členení  
podľa jednotlivých programov,  je v tabuľkovej časti pracovného materiálu. K 31.3.2017 sa bežné 
príjmy naplnili vo výške 1.155.414,35 €, čo je plnenie na 27,03 %. Kapitálové príjmy k 31.3.2017 sa 
naplnili vo výške 19,50 € (príjem za odpredaj časti pozemku),  čo je plnenie na 0,02%.  
Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová  sa k 31.3.2017 naplnili vo výške 1.155.703,75 €, čo je 

plnenie na 25,50 % .   

Bežné výdavky boli k 31.3.2017 čerpané vo výške 836.675,28 € , čo je plnenie na 23,71 %,  
kapitálové výdavky boli k 31.3.2017  čerpané vo výške 122.036,00 €, čo je plnenie na 16,26 %.  
V rámci výdavkových finančných operácií boli realizované splátky úverov a poskytnutá návratná 
finančná výpomoc pre RVS Vlára Váh spolu vo výške 112.904,02 €, čo je plnenie na 44,62 %. 
 

Celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová  sa k 31.3.2017 čerpali vo výške 1.071.615,30  €, čo je 

plnenie na 23,64 %. 

Stav finančných prostriedkov na účtoch mesta Nemšová k 31.3.2017  bol vo výške  351.763,62 €.  

 
Prerokované :   

a)na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku dňa 19.6.2017. Stanovisko 

komisie predloží predseda komisie na rokovaní MsZ   

b)na pracovnej porade poslancov MsZ dňa 21.6.2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Návrh na uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
 
A/ berie na vedomie  
Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.3.2017 



 


