NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 8.11.2017
K bodu:

Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová –RO č.1

Spracoval:
Predkladá:
Schválil :

Katarína Strečanská - ekonómka VPS,m.p.o.
Mgr.Ladislav Palička - vedúci VPS,m.p.o.
Mgr. Ladislav Palička- vedúci VPS,m.p.o.

Materiál obsahuje: Pracovný materiál návrh na zmenu rozpočtu VPS,m.p.o. Nemšová na rok 2017-RO č.1
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: V návrhu na zmenu rozpočtu upravujeme položky podľa skutočnosti k 30.9.2017.
- Mzdy a poistné navyšujeme z dôvodu prijatia zamestnanca /elektrikára/ a udelených odmien
pri príležitosti životných jubileí.
- Na cintoríne v Kľúčovom boli vykonané renovačné práce na dome smútku vo výške 3.999 eur
/ povrchová úprava, zatepľovanie, maľovanie vnútorných priestorov, náter prístrešku a
výmena novej podlahy/.
- Na základe havarijného stavu , zatekania v bytovom dome na ul. MN 36, bola prevedená
oprava a montáž tepelnej izolácie strechy vo výške 6.300 eur.

Prerokované :
a/ na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku mesta , ktorá navrhuje tento pracovný materiál schváliť

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
A/ schvaľuje
1. Zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2017 –RO č.1 v zmysle predloženého materiálu
Celkové príjmy rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2017 sa rozpočtujú vo výške 362.220 eur a
celkové výdaje rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2017 sa rozpočtujú vo výške 362.220 eur.

Návrh na zmenu rozpočtu VPS,m.p.o. - RO 1
Bežné príjmy

rozpočet

zmena

Príspevok na činnosť
Príspevok na údržbu bytov v majetku mesta

305 000
23 000

+ 5 420 310 420
+ 6 300
29 300

Spolu zmena príjmy

328 000

Bežné výdaje

rozpočet

06.2.0 rozvoj obcí
- mzdy, platy a ostatné vyrovnania
- poistné a príspevok do poisťovní , SF

165 000
65 600

08.4.0 cintorínske a pohrebné služby
-údržba cintorínov

11 720

RO č.1

339 720

zmena

RO č.1

+ 2 500
+ 920

167 500
66 520

2 000

+ 2 000

4 000

7 100

+ 6 300

13 400

/ renovačné práce na cintoríne v Kľúčovom/

06.6.0 bývanie a občianska vybavenosť
-servisné služby, ostatné služby
/oprava tepelnej izolácie strechy v bytovom dome ul. MN 36/

Spolu zmena výdaje

239 700

Rekapitulácia rozpočtu VPS, m.p.o. na rok 2017
BEŽNÉ PRÍJMY
Platný rozpočet
Zmena rozpočtu RO č.1
Rozpočet po RO č.1

350 500
11 720
362 220

BEŽNÉ VÝDAJE
Platný rozpočet
Zmena rozpočtu RO č.1
Rozpočet po RO č.1

350 500
11 720
362 220

Vypracovala:Strečanská

11 720

251 420

