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 Zápisnica  zo  zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a 

podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 24.10.2016. 

 
Prítomní: Ing. Zgančík, Bc. Hajnovič, Ing.  Türková ,  p.Hvojník, p.Verný, Ing. Hajsterová 

Neprítomný: - 

Hostia: RNDr. Daniš, Mgr. Oršula, PaedDr.Chlupíková, Ing. Hagarová, p.Duchoňová 

DiS.art., Bc. Hartmanová, Ing. Kmeťová, Ing. Trojanová, Ing. Mištinová 

 

Program:  
 

1. Návrh VZN o miestnych daniach - doplnok 

2. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady -

doplnok 

3. Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ  a CVČ na roky 2017,2018,2019 

4. Návrh rozpočtu mesta na roky 2017,2018,2019 

5. Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2017,2018,2019 

6. Informácia o rozpočtových opatreniach primátora na rok 2016 od posledného MsZ. 

7. Návrh na rozpočtové opatrenia na rok 2016. 

8. Rôzne 

 

K bodu 1. Návrh VZN o miestnych daniach - doplnok 

 

Dôvodovú správu predniesla Ing. Hajsterová. Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Nováky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 

o miestnych daniach , navrhujeme uvedené zníženia na základe žiadostí daňovníkov pre daň z  

pozemkov, na ktorých  samostatne hospodáriaci roľníci vykonávajú roľníci poľnohospodársku 

výrobu ako svoju hlavnú činnosť a pre daň zo stavieb na  stavbu slúžiacu ako múzeum. 

Prepočet s dopadom na rozpočet mesta je súčasťou dôvodovej správy. 

Predseda ekonomickej komisie vzhľadom na negatívny dopad na rozpočet mesta, neodporúča 

schváliť navrhované zníženia dane z nehnuteľností , na čom sa po diskusii zhodli všetci 

členovia ekonomickej komisie. 

Záver: ekonomická komisia neodporúča schváliť predkladaný Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Nováky , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 10/2015 o miestnych daniach . 

 

  K bodu 2. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady -doplnok 

 

Dôvodovú správu predniesla Ing. Hajsterová. Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Nováky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 

8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 

poplatok ) sa mení nasledovné ustanovenie: 

V § 2 Sadzby poplatku sa v odseku 3. mení sadzba z 0,045 eura za kilogram drobných 

stavebných odpadov na 0,060 eura za kilogram drobných stavebných odpadov z dôvodu 

zvýšenia nákladov na likvidáciu drobného stavebného odpadu. 

Ekonomická komisia diskutovala o vplyve zmeny sadzby , keďže je poplatok do 1 tony DSO 

oslobodený. 

Záver: ekonomická komisia neodporúča schváliť predkladaný Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Nováky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
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nariadenie mesta Nováky č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

     K bodu 3. Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ  a CVČ na roky 2017,2018,2019 

  
Základná škola -  požiadavky do rozpočtu na rok 2017 predložila riaditeľka ZŠ  

PaedDr.Chlupíková. Transfer zo ŠR je plánovaný v objeme 665 551 €, transfer z ÚPSVaR - 

2350 €, z rozpočtu mesta 63 500€, 25 500 € vlastné príjmy. Na kapitálové výdavky požadujú 

10 000 € -náter strechy ZŠ ul.Pribinova, 40 000 € - rekonštrukcia hygienických zariadení obe 

budovy, 420 000 € -rekonštrukcia telocviční obe budovy. V ŠJ  požadujú z rozpočtu mesta 80 

970 € na bežné výdavky a 20 000 € na kapitálové výdavky- rekonštrukcia výdajne na ZŠ 

J.C.Hronského,40 000 e na rekonštrukciu strechy ŠJ Pribinova, 5 000e na nákup kompostéra, 

panvy a trojrúry. V ŠKD požadujú z rozpočtu mesta 59 821 €.  

Základná umelecká škola - požiadavky predniesla p.Duchoňová , DiS.art. - riaditeľka ZUŠ. 

Dotáciu z rozpočtu  mesta na rok 2017 požadujú vo výške 347 699 €,  vlastné príjmy 

predstavujú 27 100 €, spolu bežné príjmy a výdavky predstavujú 374 799 €. Dotáciu na 

kapitálové výdavky na rok 2017 nepožadujú. 

Centrum voľného času - požiadavky predniesla Ing. Hagarová, dotácia z rozpočtu mesta na 

rok 2017 je požadovaná vo výške 99 865 €, z iných obcí plánujú 1 100 €, zo vzdelávacích 

poukazov 2000 €, vlastné príjmy  3 500 €. Spolu dotácia na bežné výdavky  106 465 €. 
 

     K bodu č.4. Návrh rozpočtu mesta na roky 2017,2018,2019 

 
     Predseda ekonomickej komisie Ing. Zgančík vzhľadom k nevyrovnanému rozpočtu mesta na rok 

2017 navrhol materiál stiahnuť z rokovania MsR a MsZ a požaduje predložiť rozpočet ako vyrovnaný. 

Mgr. Oršula zdôvodňoval navýšenie bežných výdavkov plánovaným zvýšením miezd v školstve, ale aj 

v celej verejnej správe, pokutou pre firmu Športservis ako aj zahrnutím projektu na kompostéry do 

bežných výdavkov. Ing. Zgančík ďalej zdôraznil , že treba ísť do projektov ako Likvidácia BRO, čo by 

však malo priniesť úsporu výdavkov na likvidáciu BRO v meste. 

 

     K bodu 5. Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2017,2018,2019 

 

Vzhľadom k stiahnutiu Návrhu rozpočtu mesta na roky 2017,2018,2019 ekonomická komisia 

doporučuje  stiahnuť Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2017,2018,2019 z 

rokovania MsR a MsZ. 

                                                                                                      

     K bodu 6. Informácia o rozpočtových opatreniach primátora na rok 2016 od 

posledného MsZ. 

 

Informácia o schválených rozpočtových opatreniach primátorom mesta je predložená v 

zmysle bodu 4.5.13 Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, ktoré boli schválené 

uznesením MsZ č.321/2016 dňa 27.6.2016. V období od 27.9.2016-19.10.2016 boli schválené 

primátorom mesta rozpočtové opatrenia č.30/2016,31/2016,32/2016,33/2016, 

34/2016,35/2016,36/2016,37/2016. 

Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie informáciu o schválených  rozpočtových 

opatreniach primátorom mesta od 27.9.2016-19.10.2016. 

 
 

    K bodu 7. Návrh na rozpočtové opatrenia na rok 2016. 

 

Na ekonomickú komisiu boli predložené rozpočtové opatrenia č.38-53 v zmysle Pravidiel 
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rozpočtového hospodárenia mesta Nováky. Ďalšie rozpočtové opatrenia predložila riaditeľka 

MŠ Bc. Hartmanová. 
Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť rozpočtové opatrenia na rok 2016  č.38-53 a 

predložené rozpočtové opatrenia MŠ .  
 

      K bodu 8. Rôzne 

 

1. Materiály z komisie výstavby      
- odpredaj pozemku- Ing. Petriska - ekonomická komisia sa stotožňuje so stanoviskom právnika 

vypísať obchodnú verejnú súťaž, za sumu min.5,50 €/m2 

- RABAKA - prenájom pozemku na reklamné bilboardy - ekonomická komisia doporučuje zvýšiť 

cenu za prenájom od 800-1000 €/rok. 

- p.Miština - odpredaj pozemku - ekonomická komisia doporučuje odpredaj za cenu 3,30€/m2 

2. Požiadavku  Bc. Kačenáka - ekonomická komisia sťahuje z rokovania, doporučujeme riešiť v 

komisii športu. 

3. Požiadavka SZZ postihnutých na zvýšenie dotácie - ekonomická komisia sťahuje z rokovania. 

4. Informácia šport. klubu ISKRA - ekonomická komisia berie na vedomie informáciu - vrátenie 

nepoužitej dotácie 1 200,--€ na rok 2016. 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 

V Novákoch dňa 25.10.2016 

Schválil: Ing. Martin Zgančík – predseda ekonomickej komisie 


