
esto Nemšová                                                                          
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA  28.6. 2016 

K bodu :                            Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016-RO č.3  
                                                            
Spracoval :                    Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mests. majetku 
Predkladá:                    Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mests. majetku                    
Schválil     :                    Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu 
 
Materiál obsahuje :      návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 – RO č.3, dôvodovú správu, 
                                        tabuľková časť                                                              
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:      V časti príjmov  v návrhu RO č. 3  dochádza k navýšeniu rozpočtu 
o 11.918,50 €. Z toho v bežných príjmoch je navýšenie o 10.800,- €, v kapitálových príjmoch 
o 181.053,- € a z rozpočtu v časti príjmových finančných operácií sa vylučuje krátkodobý úver vo 
výške 200.000,- €- Tento mal byť použitý na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Mestský 
podnik služieb Nemšová, s.r.o. na úhradu DPH za práce na rekonštrukcii mestského kúpaliska. 
Vzhľadom k tomu, že došlo k novele záko00000000000na o DPH, dodávateľ stavby bude fakturovať 
práce bez DPH a návratnú finančnú výpomoc nebude potrebné poskytnúť. Zmena príjmov je 
položkovito uvedená v tabuľkovej časti. Do príjmovej časti sa zaraďujú príjmy na základe vývoja 
rozpočtových príjmov,  ako aj poskytnutých dotácií pre mesto Nemšová. 
Časť výdajov sa v návrhu RO č. 3 zvyšuje o 11.918,50,- €. Z toho bežné výdaje sa zvyšujú o sumu 
12.295,50 €, kapitálové výdaje o 199.623,-€ a z rozpočtu výdajových finančných operácii sa vylučuje 
čiastka 200.000,- €, ktorá bola určená na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Mestský 
podnik služieb Nemšová, s.r.o. . Zmena výdajov je položkovito uvedená v tabuľkovej časti. Do 
výdajovej časti rozpočtu sú zahrnuté výdaje, ktoré budú realizované z poskytnutých dotácií 
a nevyhnutnej spoluúčasti mesta, ako aj výdaje, ktoré doporučili do rozpočtu zahrnúť orgány mesta. 
V prípade poskytnutia dotácie pre mestský podnik služieb na kúpalisko vo výške 20.000,- €, táto bola 
do rozpočtu zahrnutá na základe odporúčania finančnej komisie i MsZ na pracovnom rokovaní dňa 
22.6.2016.  
V prípade schválenia predkladanej zmeny rozpočtu mesta budú celkové príjmy i výdaje rozpočtu 
mesta rozpočtovaná vo výške 4.609.380,50 €. 
Preddkladaný materiál doporučila MsZ schváliť Komisia finančná a správy mestského majetku.  
Prerokované :   

a) na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku dňa 20.6.2016, ktorá doporučila 
návrh schváliť  

b)  na pracovnej porade poslancov MsZ v Nemšovej, konanej dňa 22.6.2016 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
A/schvaľuje  
1.)   Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 – RO č. 3 v zmysle predloženého materiálu. 
Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 sa rozpočtujú vo výške 4.609.380,50  € 
 a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 sa rozpočtujú vo výške 4.609.380,50  € 


