Príloha č. 7

FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV k 31.12.2020
V súlade s ustanovením §16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má Mesto Nemšová finančne usporiadať
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým
osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej
usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Mesto Nemšová má k 31.12.2020 usporiadané všetky finančné vzťahy k vyššie uvedeným osobám
a subjektom s tým, že na svojich účtoch v rámci usporiadania finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu
eviduje:
•
•
•
•
•

nevyčerpanú účelovú dotáciu zo ŠR na stravovacie návyky, t. j. finančné prostriedky na potraviny zo
ŠJ ZŠ J. Palu Nemšová vo výške 69 781,20 €,
nevyčerpanú dotáciu zo ŠR na stravovacie návyky, t. j. finančné prostriedky na potraviny zo ŠJ MŠ ul.
Odbojárov Nemšová vo výške 4 136,40 €,
nevyčerpanú dotáciu zo ŠR na projekt ZŠ J. Palu Nemšová Čítame radi vo výške 800,00 €,
nevyčerpanú kapitálovú dotáciu zo ŠR na realizáciu projektu Obnova hasičskej zbrojnice Kľúčové vo
výške 30 000,00 €,
nevyčerpanú dotáciu zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu
a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov vo výške 6 257,81 €.

.

PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH k 31.12.2020
Mesto Nemšová neposkytlo a neeviduje žiadne záruky za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo
právnickej osoby, ktorá by bola poskytnutá v roku 2020 .
V roku 2017 bolo zriadené záložné právo:
Záložca : Mesto Nemšová, Obec Dolná Súča, Obec Horná Súča, Obec Horné Srnie, Obec Hrabovka, Obec Skalka
nad Váhom
Záložný dlžník :

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o.

Veriteľ:

Československá obchodná banka, a. s.

Pohľadávka :

najvyššia hodnota istiny 4 654 800,- €

Zálohy: Súbor práv :

obchodné podiely v Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh

