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Materiál obsahuje :

návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 – RO č.1, dôvodovú správu,
žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
: 20
: členovia MsZ – 13 x
primátor mesta
prednostka MsÚ
MsÚ – hlavná kontrolórka
VPS- vedúci VPS, m.p.o.
MsÚ – odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry
MsÚ –oddelenie finančné a správy majetku mesta
MsÚ – oddelenie výstavby

Počet výtlačkov
Rozdeľovník

Dôvodová správa: V časti príjmov je v návrhu RO č. 1 zvýšená položka dane z nehnuteľnosti
o 20 tis. €. Zvýšenie príjmov je z dôvodu zmeny VZN o miestnych daniach.
V návrhu na zmenu rozpočtu Mesta na rok 2016 zaraďujeme do rozpočtu mesta položku náhodiléostatné príjmy z dobropisov vo výške 2.500,- €. Zároveň sa navrhuje zahrnúť do rozpočtu mesta
prijatie krátkodobého investičného úveru vo výške 200.000,- €. Tento úver by bol použitý na
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. . Dôvodom je
skutočnosť, že v prípade realizácie rekonštrukcie mestského kúpaliska bude musieť mestská obchodná
spoločnosť uhradiť faktúru za jeho rekonštrukciu vrátane DPH.
Následne si spoločnosť uplatní odpočet DPH, avšak predpokladáme, že vratka DPH bude realizovaná
až po vykonaní kontroly zo strany daňového úradu. Z tohto dôvodu nie je v predkladanom návrhu
zahrnuté splatenie návratnej finančnej výpomnoci v roku 2016. V prípade, že realizácia vratky DPH
bude v roku 2016, úver bude k 31.12.2016 splatený.
Vo výdajovej časti je tiež zahrnutý návrh na poskytnutie dotácii pre TJ Ľuborča na žiacky futbalový
turnaj vo výške 880,- € a príspevok pre občanske združenie Kľúčikovo. Žiadosti sú v prílohe
pracovného materiálu. Zároveň sa upravuje rozpočet v súvislosti s nákladmi na zriadenie materského
centra. Materské centrum je zriadené, mesto z rozpočtu mesta upravilo priestory, zakúpilo materiál
a drobný inventár pre deti tak, aby centrum bolo plne funkčné. Tieto budú v rozpočte mesta zahrnuté
vo výške 1.000,- € a 500,- € bude v rozpočte mesta vyčlenených ako priama dotácia pre Materské
centum Púpavka.
RO č. 1 v časti výdajov navyšuje v programe 1 Rozpočtovú rezervu na realizáciu investičných
projektov – kapitálových výdajov a prípadnú 5%- nú spoluúčasť pri realizácii projektov
financovaných z dotácií o čiastku 21.520,- €.
Prerokované :
a) na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku dňa 16.2.2016, ktorá doporučila
schváliť MsZ takto predložený návrh na zmenu Rozpočtu mesta na rok 2016-RO č.1
b) na pracovnej porade poslancov MsZ v Nemšovej, konanej dňa 17.2.2016
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
A/schvaľuje
1.) Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 – RO č. 1 v zmysle predloženého materiálu.
Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 sa rozpočtujú vo výške 4.589.310,00 €
a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 sa rozpočtujú vo výške 4.589.310,00 €

2.) Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na základe Zmluvy o poskytnutí náratnej finančnej
výpomoci pre Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o. vo výške 200.000,- € s lehotou jej splatenia
poskytovateľovi, t.j. Mestu Nemšová v termíne do 30.6.2017. Návratná finančná výpomoc sa
poskytuje výhradne na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou investičného projektu Oprava
areálu vonkajšieho kúpaliska Nemšová.

3.) Prijatie krátkodobého investičného úveru vo výške 200.000,- € s lehotou splatnosti do 30.6.2017
na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o., Rybárska
92/15, 914 41 Nemšová, IČO: 36315109 v súvislosti s realizáciou investičného projektu Oprava
areálu vonkajšieho kúpaliska Nemšová od Slovenskej sporiteľne a.s., Tomášikova 48, Bratislava.
Spôsob ručenia: - blankozmenka

