Verejno-prospešné služby, m.p.o. Nemšová
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 18.11.2021
K bodu:

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2021
Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2021

Spracoval:
Predkladá:
Schválil :

Katarína Strečanská- ekonómka VPS, m.p.o.
Katarína Strečanská-ekonómka VPS,m.p.o
Mgr. Kvetoslav Navrátil- vedúci VPS, m.p.o.

Materiál obsahuje: Dôvodovú správu –tabuľkovú časť
Počet výtlačkov:

20

Rozdeľovník

členovia MsZ -13 x
primátor mesta
prednostka MsU
MsÚ -odd.správne,soc.vecí,podnikania, život.prostredia a kultúry
MsÚ- odd.finančné a správy mestského majetku
MsÚ-odd.výstavby
MsÚ –hlavná kontrolórka
VPS- vedúci VPS,m.p.o.

:

Dôvodová správa: Príjmy aj výdaje sa plnia priebežne podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Príjmy sú naplnené k 30.9.2021 vo výške 480.069 eur, čo predstavuje plnenie na 75% ,
čo je pre organizáciu priaznivé plnenie.
Na základe nájomných zmlúv za hrobové miesta budú rozposielané výzvy k zaplateniu cintorínskych
poplatkov v IV.štvrťroku 2021, čím by sa mal naplniť tento príjem v rozpočte .
Výdaje sú naplnené vo výške 461.912 eur, čo je plnenie na 74%.
Väčšia časť položiek je naplnená v súlade s rozpočtom a nepredpokladáme značné prekročenie výdajov.
Ešte nás čaká zimná údržba v mesiacoch november-december, ktorá sa odvíja od poveternostných podmienok.
V tomto roku boli uzatvorené zmluvy o službách BOZP, o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných
údajov a o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami a pracovnej zdravotnej službe, čo sa
prejavilo v plnení rozpočtu v položke - ostatné služby.
Na základe odporúčaní firmy ELEGA na optimalizáciu odberných miest na verejnom osvetlení na ul.
Záhumnie a Slovenskej armády boli nainštalované kompenzačné zariadenia na elektromeroch v sume 1092 eur.
Z dôvodu havarijného stavu -zatekania strechy na bytovke na ul. MN 34 bola vykonaná izolácia
železobetónového venca vo výške 2.028 eur.
Príjmy aj výdaje na podnikateľskej činnosti sú naplnené na 93%.
Na podnikateľskú činnosť bol zakúpený Minibager Spider vo výške 3.250 eur +
príslušenstvo 2ks lyžice vo výške 400 eur.
Prerokované :
a/ v komisií finančnej a správy majetku mesta a na pracovnej porade poslancov MsZ

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2021
Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.20

