Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a
podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 30.1.2017.
Prítomní: Ing. Zgančík, Bc. Hajnovič, Ing. Türková , p.Hvojník, p.Verný, Ing. Hajsterová
Neprítomný: Hostia: RNDr. Daniš, Ing. Kmeťová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Informácia o rozpočtových opatreniach primátora na rok 2016 od posledného MsZ.
Návrh na rozpočtové opatrenia na rok 2017.
Návrh VZN futbalový štadión.
Návrh na odpísanie pohľadávky na nájomnom a služby s ním spojené - p.Zelieska
Rôzne
K bodu 1. Informácia o rozpočtových opatreniach primátora na rok 2016 od
posledného MsZ

Ing. Hajsterová informovala o rozpočtoch opatreniach schválených primátorom mesta od
14.12.2016-31.12.2016 č.103-115/2016.
Primátorovi ostalo z limitu 15 000,-- € v zmysle bodu 4.5.9 Pravidiel rozpočtového
hospodárenia mesta Nováky 22,--€.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie schválené rozpočtové opatrenia primátorom
mesta na vedomie.

K bodu č.2. Návrh na rozpočtové opatrenia na rok 2017
Ing. Hajsterová predložila na ekonomickú komisiu rozpočtové opatrenia na rok 2017 č.1-4/2017.
Zároveň upozornila na možnosť nového rozpočtového opatrenia v súvislosti s rozdelením finančných
prostriedkov komisiou športu na rok 2017, kedy nebol dodržaný schválený rozpočet na rok 2017 a
komisia rozdelila FP pre športové kluby aj za oddiel 08.4.0, ktorý je v kompetencii primátora mesta.
Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť predložené rozpočtové opatrenia č.1-4/2017 a
zároveň odporúča komisii športu z celkovej sumy 168000,--€ v programe 9 podprogram 1
ponechať v oddieli 08.4.0- 1500,--€ pre primátora ( z toho 500,--€ -Olympijský klub) a 1500,--€
na tabuľky pre olympionikov, teda rozdeliť pre športové kluby 165000,-€.

K bodu 3. Návrh VZN futbalový štadión
Ing. Zgančík vysvetlil záujem spracovania tohto VZN. Zdôraznil , že mesto ako vlastník objektu FŠ sa
musí správať ekonomicky a nemôže dať objekt do prenájmu , pričom by nás to vyšlo drahšie ako za
to, čo sme objekt prevádzkovali. V Návrhu VZN o podmienkach pri prenájme a financovaní

Futbalového štadióna v Novákoch ekonomická komisia riešila pripomienky p. Hvojníka ako
aj vedúcich oddelení MsÚ Mgr. Mištinovej a Ing. Kmeťovej. Po odsúhlasení resp.
protinávrhoch z radov členov komisie boli tieto do Návrhu VZN zapracované .
Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť VZN o podmienkach pri prenájme a
financovaní Futbalového štadióna v Novákoch v predloženom znení so zapracovaním
schválených pripomienok.
1

K bodu 4 Návrh na odpísanie pohľadávky na nájomnom a služby s ním spojené -

p.Zelieska
Dôvodovú správu predložila Ing. Kmeťová. Dlžník za nájomné za byt a služby s ním spojené zomrel a

a dedičské konanie bolo zastavené z dôvodu nemajetnosti povinného .
Záver: Ekonomická komisia odporúča odpísať pohľadávku.
K bodu 5 Rôzne
1. Návrh na odpísanie pohľadávky MFK
Ekonomická komisia odporúča mestu, aby preverilo spôsob likvidácie , čo sa týka časových sledov a
do najbližšieho MsZ predložiť správu právnika mesta. Ekonomická komisia odporúča nájsť spôsob ,
aby ľudia zodpovední za likvidáciu MFK nemohli požadovať dotáciu od mesta Nováky.
Záver: Ekonomická komisia neodporúča odpísať pohľadávku MFK.
2. Z komisie výstavby - k projektovému zámeru Domu služieb
Na základe zápisu z komisie výstavby nevie ekonomická komisia zaujať jednoznačné stanovisko,
pretože chýbajú prepočty návratnosti investície.
Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ
V Novákoch dňa 31.1.2017
Schválil: Ing. Martin Zgančík – predseda ekonomickej komisie
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