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  Zápisnica  zo  zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a 

podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 5.6.2017. 

 

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

Neprítomný: - 

Hostia: Mgr.Oršula, PaedDr. Chlupíková p. Duchoňová DiS.art., Bc. Hartmanová, Ing. 

Hagarová, Ing. Kmeťová, Ing. Trojanová, Mgr.Mištinová 

 

Program:  
 

1. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu ZŠ a ZUŠ na rok 2017. 

2. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2017. 

3. Štatút Mestskej polície 

4. Rôzne. 

 

K bodu č.1 Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu ZŠ, ZUŠ, CVČ  na rok 2017 . 

 
Požiadavky do aktualizácie č.1 rozpočtu mesta na rok 2017 predložili  rozpočtové organizácie mesta 

ZŠ, ZUŠ, CVČ. 

Základná škola upravila normatívne prostriedky podľa rozpisu MŠ SR. Nenormatívne 

príjmy sú aktualizované podľa skutočnosti na základe oznámenia KŠU, rozšírené o príjmy na 

učebnice, asistenta učiteľa, lyžiarsky kurz, školu v prírode a odchodné. V bežnom transfere 

z mesta došlo k navýšeniu o 14 630,--€, a to na špeciálneho pedagóga ( doplatok k dotácii), na 

teplo a poistenie budov a na asistenta učiteľa ( doplatok). 
V ŠJ požadujú 4756,--€ na dofinancovanie nepedagogických zamestnancov na minimálnu mzdu. V 

ŠKD požadujú navýšenie o 4 160,--€ na zákonné zvýšenie miezd. 

Základná umelecká škola - požaduje navýšenie dotácie z rozpočtu mesta o 12 209,--€, z 

toho na bežné výdavky 7 209,--€ na zákonné navýšenie mzdových výdavkov, na 

reprezentáciu mesta v Dečíne a na 60. výročie založenia ZUŠ. Na kapitálové výdavky 

požaduje 5000,--€ na spolufinancovanie nákupu klavíra, čo však nie je postačujúce, preto tieto 

FP neboli premietnuté do aktualizácie rozpočtu mesta.  
Centrum voľného času - požaduje navýšenie dotácie z rozpočtu mesta o 4 623,--€, z toho  2723,--€ 

na zákonné navýšenie miezd a 1900,--€ na odmeny pre externých zamestnancov. 

Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť aktualizáciu č.1 rozpočtu ZŠ, ZUŠ , 

CVČ na rok 2017 v zmysle predložených návrhov, v ZUŠ znížiť o 5000,--€ kapitálové 

výdavky a v ZŠ presunúť 23 500,--€ na spolufinancovanie prístavby telocvične ZŠ 

Pribinova do roku 2018. 
 

K bodu 1. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2017. 

 

Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta Nováky predkladala Ing. Hajsterová, pričom celkové 

príjmy aj výdavky sú navrhnuté  nasledovne: 
 

- bežné príjmy                          4 270 414 € 

- kapitálové príjmy                     906 555 € 

- príjmové finančné operácie     798 561 € 

---------------------------------------------------- 

príjmy spolu                           5 975 530 € 
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- bežné výdavky                         4 180 140 € 

- kapitálové výdavky                  1 542 379 € 

- výdavkové finančné operácie     253 011 € 

------------------------------------------------------- 

výdavky spolu                            5 975 530 € 

 

tvorba fondov                             260 183 € 

použitie fondov                          247 800 € 

 

K predkladanému materiálu mal otázky Bc. Hajnovič, nesúhlasil s navýšením výdavkov na 

kultúru a s výdavkami na monografiu, s tepelným hospodárstvom nemá problém. Požaduje 

nájsť FP na opravu ešte aspoň jednej komunikácie. Ekonomická komisia na základe jeho 

požiadavky krátila nasledovné podpoložky: 

P2PP2 prvok č.2 Monografia podpoložka 637004- tlač -8000,--€ 

                                                podpoložka 637026 - odmena -500,--€ 

P6PP1 podpoložka 637004- vývoz VOK - 10 000,--€ 

P6PP2 podpoložka 635006 - 5000,--€ 

P1PP4 podpoložka 716 PD- 4000,--€ 

Krátenie spolu: 27 500,--€ 

Na návrh predsedu komisie Ing. Zgančíka sa uvedená suma presunie do rezervného fondu, 

pričom tieto FP budú použité na rekonštrukciu miestnych komunikácií. 

Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť aktualizáciu č.1 rozpočtu mesta na rok 

2017 po zapracovaní vyššie uvedenej zmeny. 

Ekonomická komisia doporučuje schváliť prijatie investičného úveru do výšky 215 064 € 

na zabezpečenie financovania kapitálových výdavkov v roku 2017 a zabezpečenie úveru 

vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky mesta a podpísania dohody o vyplňovacom 

práve k blankozmenke. 

 

K bodu č.3. Návrh - Štatút Mestskej polície 

Záver: Ekonomická komisia sa uvedeným materiálom nebude zaoberať, lebo nepatrí do 

jej pôsobnosti. 

 

K bodu 4. Rôzne 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 5/2015 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Nováky 
Ekonomická komisia doporučuje schváliť. 
 

2. Prenájom na obdobie 30 rokov za cenu 11 000,- Eur ročne ako prípad hodný 

osobitného zreteľa so spoločnosťou PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. za účelom zriadenia 

zberného dvora. 

K uvedenému bodu mal pripomienku Bc. Hajnovič, že by to ponechal na nového riaditeľa 

príspevkovej organizácie mesta. 

Ekonomická komisia jeho návrh prijala. 

  

3. Forma zabezpečenia pohľadávky vo forme vlastnej blankozmenky na projekt 

Triedený zber a zhodnotenie BRO v meste Nováky 

Ekonomická komisia doporučuje s tým, aby bolo doplnené na akú sumu bude zabezpečenie. 
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4. Návrh - Zásady hospodárenia s majetkom mesta  

Ekonomická komisia prenechá právo rozhodnúť na mestskú radu z dôvodu nezapracovania 

pripomienok Ing. Zgančíka a Ing. Bošiaka. 

 

5. Návrh riešenia na zachovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v mestskej 

poliklinike na ulici Matice slovenskej - Združenie poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti - Občianske združenie. 

Ekonomická komisia berie list ako informáciu, lebo nedisponuje dostatkom informácii k 

zaujatiu stanoviska. 

 
Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 

V Novákoch dňa 6.6.2017 

Schválil: Ing. Martin Zgančík – predseda ekonomickej komisie 
 

 


