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V Novej Dubnici  25.4.2012 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 DŇA  23.04.2012 

 

 
K bodu:      Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 a návrh na finančné 

usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011. 

 

 

 

Spracoval:   Ing. Ježíková Eva, odd. ekonomické 

 

 

 

Predkladá:   Ing. Silvia Kiačiková, prednosta úradu 

 

 

 

Materiál obsahuje:   Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 a návrh na finančné 

usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011. 

- dôvodová správa 

- hodnotiaca správa k programovému rozpočtu   

 

 

Počet výtlačkov:  6 

 

 

Rozdeľovník:   -     primátor  mesta 

-     prednosta úradu 

-     zástupca primátora 

-     hlavný kontrolór 

- MsÚ – odd. organizačno – správne 

- MsÚ – odd. ekonomické 

- poslanci MsZ 

 

Stanovisko FaMK:  F a MK na svojom zasadnutí dňa 03.04.2012 prerokovala predložený  

                                materiál a odporučila MsR zobrať ho na vedomie  

 

 

 

Stanovisko MsR:   MsR na svojom zasadnutí dňa 11.04.2012 prerokovala predložený    

                                     materiál   a odporučila jeho schválenie MsZ.  

                                     V zmysle zákona č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. podľa §9    

                                     ods. 2, mesto zverejnilo záverečný účet –  

                                     vystavením na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke Mesta Nová  

 Dubnica 
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                                 Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu 
 

A/ schvaľuje 

1, Záverečný účet za rok 2011 
 

 
v EUR 

v príjmovej časti 6 746 263,72 

vo výdavkovej časti 6 305 161,06 

nevyčerpané účelovo určené prostriedky 44 064,01 

prebytok rozpočtového hospodárenia                                                                        397 038,65 

schodok finančných operácií -150 589,60 

neprerozdelené finančné prostriedky po usporiadaní schodku 

rozpočtového hospodárenia vo finančných operáciách prebytkom 

hospodárenia /kladným rozdielom medzi príjmami a výdavkami rozpočtu / 

246 449,05 

neprerozdelené finančné prostriedky  spolu s nevyčerpanými účelovo 

určenými prostriedkami                                                  290 513,06 

 

2,Finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 

 
v EUR 

prevod do rezervného fondu /RF/                     39 703,87 

prevod do fondu obnovy a rozvoja mesta /FOaRM/                      205 934,92 

finančné prostriedky obecných školských zariadení, ktoré sú ich 

vlastnými príjmami  a nie sú predmetom prerozdelenia do fondov 
810,26 

neprerozdelené finančné prostriedky po usporiadaní schodku 

rozpočtového hospodárenia vo finančných operáciách prebytkom 

hospodárenia /kladným rozdielom medzi príjmami a výdavkami rozpočtu / 

246 449,05 
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