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Materiál obsahuje :

Pracovný materiál návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2017- tabuľková
časť a dôvodovú správu.
: 20
: členovia MsZ – 13 x
primátor mesta
prednostka MsÚ
MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry
MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku
MsÚ – odd. výstavby
MsÚ – hlavná kontrolórka
VPS - vedúci VPS, m.p.o.

Počet výtlačkov
Rozdeľovník

Dôvodová správa:

V časti príjmov v návrhu RO č.5 dochádza k zvýšeniu položiek
v príjmovej a výdajovej časti na základe reálneho vývoja príjmov a výdajov, ako aj požiadaviek
vedenia mesta a mestského výboru Ľuborča. Príjmová časť sa na základe reálneho vývoja
príjmov zvyšuje o 45720,00 €. K výraznému zvšeniu dochádza v položke výnos dane z príjmov
poukazovaný úzenej samospráve a to až o 25.000,00 €. Bežné výdaje sa týmto opatrením
zvyšujú o 41.820,00 €.Týmto rozpočtovým opatrením dochádza k úpravám v rozpočtových
položkách na základe skutočného plnenia k 30.9.2017 ako aj z dôvodu požiadavky VPS, m.p.o.
Nemšová, kde celkovo navyšujeme rozpočet o 11.720,00 €. Taktiež v rámci tohto rozpočtového
opatrenia sa výrazne zvyšuje položka na opravu a údržbu MK a to o 25.000,00 €. Dôvodom je
skutočnosť, že v prípade realizácie opráv MK v miestnej časti Ľuborča po rozkopávkových
prácach na kanalizácií je vhodné vykonať opravy MK v celom profile. Z tohto dôvodu vedenie
mesta a členovia mestského výboru požiadali predložiť tento zámer v rámci RO č. 5. Rozpočtové
opatrenie tiež zohľdňuje požiadavku riaditeľky MŠ Odbojárov ohľadne vyplatenia odstupného
a preplatenia nevyčerpanej dovolenky pre pracovníčku, ktorá má dlhodobé zdravotné problémy
a zo zdravotných dôvodov ukončuje pracovný pomer výpoveďou podľa §69 ods. 1, písm.a
Zákonníka práce ku dňu 31.10.2017.
V rámci kapitálových príjmov a výdajov ako aj finančných operácií nedochádza k žiadnej
zmene.

Prerokované :
a)na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku dňa 6.11.2017. Stanovisko
komisie 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 2017- RO č.5 v zmysle predloženého materiálu.
Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 4.667.129,00 € a celkové výdaje sa rozpočtujú vo
výške 4.667.129,00 €.

