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Mesto Nemšová 
NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA  20.05.2021 
 
K bodu:  Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 31. marcu 2021  

                                   
Spracoval:  Ing. Júlia Barbuščák  
Schválil:   Ing. Rudolf  Kúkel, PhD. 
    
Predkladá:  Ing. Júlia Barbuščák 
Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu 
Počet výtlačkov:  20 
Rozdeľovník:  členovia MsZ - 13x 

primátor mesta 
prednosta MsÚ 

                            MsÚ – hlavná kontrolórka  
                            VPS-   vedúci VPS, m.p.o. 
                            MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 
                            MsÚ – oddelenie finančné a správy majetku mesta 
                            MsÚ – oddelenie výstavby    

 
 

Prerokované :    

 v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa     .02.2021 - stanovisko predloží predseda 

____________________________________________________________________________ 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
 berie na vedomie 

 
plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 31. marcu 2021 .    
 
Dôvodová správa 
 
K bodu:   Plnenie rozpočtu Mesta Nemšová k 31. marcu 2021  
 

Finančné oddelenie MsÚ v Nemšovej predkladá na rokovanie MsZ informáciu o plnení rozpočtu  Mesta 
Nemšová k 31.3.2021. 

 Podrobné plnenie v ekonomickom členení a v prípade výdavkov i v členení  podľa jednotlivých 
programov,  je v tabuľkovej časti pracovného materiálu. 

Bežné príjmy sa naplnili vo výške 1 542 303,63 €, čo predstavuje plnenie na 26,39 %. Naplnenie bežných 
príjmov v položkách daň z nehnuteľnosti a miestne poplatky sa vzhľadom k termínom ich vyrubenia a  dátumom 
ich splatnosti očakáva v budúcich mesiacoch. Čo sa týka bežných príjmov z prenájmov, či už z prenájmu športovej 
haly, kultúrnych stredísk, alebo z užívania verejných priestranstiev, tie sú závislé od vývoja situácie s pandémiou 
ochorenia COVID 19 a následného uvoľňovania prijatých opatrení. 

 Plnenie kapitálových príjmov sa očakáva v budúcom období v súlade s uzatvorenými zmluvami za 
odpredaje stavebných pozemkov IBV v Kľúčovom 

 
 Príjmové finančné operácie sú k 31.3.2021 vo výške 127 931 €, čo predstavuje plnenie na 32,03 %  
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Celkové príjmy rozpočtu Mesta Nemšová  sú  vo výške 1 670 554,63 €, čo je plnenie na 17,14 % .  

 

Bežné výdavky sú k 31.3.2021  čerpané vo výške 1 431 990,42 €, čo predstavuje plnenie na 26,75%,  
kapitálové výdavky boli  čerpané vo výške 219 564,69 €, čo je plnenie na 6,73 %.  

V rámci výdavkových finančných operácií boli realizované splátky úverov spolu vo výške 65 516,12 €, 
s plnením na 5,79 € 

 
Celkové výdaje rozpočtu Mesta Nemšová  sa k 31.3.2021  čerpali vo výške 1 717 071,23 €, čo predstavuje 

plnenie na 17,62 %. 

 


