Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a
podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 19.10.2017.
Prítomní: Ing. Zgančík, Ing. Türková , p.Hvojník, Ing. Hajsterová
Neprítomný: Hostia: Mgr. Oršula, PaedDr.Chlupíková, Ing. Hagarová, p.Duchoňová DiS.art., Bc.
Hartmanová, Ing. Kmeťová, Ing. Trojanová, Ing. Mištinová
Program:
1. Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2018,2019,2020.
2. Návrh rozpočtu mesta na roky 2018,2019,2020 vrátane Programového rozpočtu na
roky 2018,2019,2020.
3. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2017.
4. Odpísanie daňovej pohľadávky - LARF NOVA , s.r.o. v konkurze
5. Rôzne.
K bodu 1. Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2018,2019,2020
Základná

škola

-

požiadavky

do

rozpočtu

na

rok

2018

predložila

riaditeľka

ZŠ

PaedDr.Chlupíková. Transfer zo ŠR je plánovaný v objeme 699 923 €, transfer z ÚPSVaR 1970 €, z rozpočtu mesta 38 709 €, 25 500 € vlastné príjmy. V ŠJ požadujú z rozpočtu mesta
87 511 € na bežné výdavky. V ŠKD požadujú z rozpočtu mesta 66 809 €. Výdavky v ZŠ boli
krátené pri tvorbe rozpočtu . Kapitálové výdavky na ZŠ sú naplánované v rozpočte mesta na 3
investičné akcie : Rekonštrukcia hygienických zariadení ZŠ J.C.Hronského v objeme 84 185
€, Rekonštrukcia telocvične ZŠ Pribinova v objeme 91 083 €, prístavba telocvične ZŠ
Pribinova v objeme 135 000 €.
Základná umelecká škola - požiadavky predniesla p.Duchoňová , DiS.art. - riaditeľka ZUŠ.
Dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 požadujú vo výške 356 156 €, vlastné príjmy
predstavujú 28 400 €, spolu bežné príjmy a výdavky predstavujú 384 556 €. Dotáciu na
kapitálové výdavky na rok 2018 požadovali vo výške 62 000 €, čo bolo krátené.
Centrum voľného času - požiadavky predniesla Ing. Hagarová, dotácia z rozpočtu mesta na
rok 2018 je požadovaná vo výške 106 480 €, z iných obcí plánujú 1 100 €, zo vzdelávacích
poukazov 3500 €, vlastné príjmy 3 500 €. Spolu dotácia na bežné výdavky 114 580 €.
Záver : Ekonomická komisia doporučuje schváliť rozpočty ZŠ, ZUŠ a CVČ na rok 2018
záväzne a roky 2019,2020 nezáväzne.
K bodu č.2. Návrh rozpočtu mesta na roky 2018,2019,2020
Na roky 2018,2019,2020 sú do ekonomickej komisie navrhnuté nasledovné príjmy a výdavky
rozpočtu mesta:
2015
Názov

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné
operácie

2016

2017

2017

2018

2019

2020

Skutočnosť

Skutočnosť

Schválený
rozpočet

Očakávaná
skutočnosť

Návrh

Návrh

Návrh

v€

v€

v€

v€

v€

4 000 262 4 208 057 4 436 369 4 271 134 4 278 032 4 271 595 4 267 432
57 297
280 852 1 113 781 906 555
524 177
9 200
7 100
804 286

708 711

530 813
1

688 966

337 372

0

0

Príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné
operácie

4 861 845 5 197 620 6 080 963 5 866 655 5 139 581 4 280 795 4 274 532
3 600 792 3 844 695 4 214 739 4 131 054 4 049 424 4 061 395 4 064 612
693 905
521 195 1 643 334 1 482 590 912 349
74 000
64 000

Výdavky spolu
Rozdiel príjmy výdavky

4 476 806 4 758 872 6 080 963 5 866 655 5 139 581 4 280 795 4 274 532

182 109

385 039

392 982

222 890

438 748

253 011

0

0

177 808

145 400

0

145 920

0

V príjmovej časti rozpočtu sú navrhované na rok 2018 bežné príjmy v objeme 4 278 032 €, a to
daňové príjmy 2 921 911 €, nedaňové príjmy 485 537 € a granty a transfery 870 584 €. Kapitálové
príjmy sú navrhnuté v objeme 524 177 €, a to príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov a
kapitálové granty a transfery, kde prechádza z roku 2017 projekt BRO. Príjmové finančné operrácie sú
navrhnuté v objeme 337 372 €, a to zostatok z roku 2017 - nevyčerpané dotácie na kapitálové
výdavky ZŠ - 128 000 €, nevyčerpané prostriedky z rezervného fondu v roku 2017 - 26 867 € a
nevyčerpaný úver z roku 2017 na projekt BRO - 14 500€ a nový plánovaný úver vo výške 168 005 €
na kapitálové výdavky ZŠ.
Vo výdavkovej časti rozpočtu sú naplánované bežné výdavky v objeme 4 049 424 € , kapitálové
výdavky v objeme 912 349 € a výdavkové finančné operácie v objeme 177 808 €. Jednotlivé výdavky
sú rozpočtované v rámci 14 programov mesta.
Tvorba fondov je v objeme 42 154 e a čerpanie 35 127 €.
Ing. Zgančík - predseda ekonomickej komisie navrhol do programu 7 Komunikácie podprogram 2
Výstavba miestnych komunikácii zaradiť investičnú akciu Výstavba ulice Suvorovovej
pokračovanie do novej IBV s nákladom 140 000€. Finančné krytie navrhol zvýšením prijatého úveru o
túto sumu. Prítomní členovia ekonomickej komisie sa s jeho návrhom stotožnili.

Záver : Ekonomická komisia doporučuje schváliť rozpočet mesta na rok 2018 záväzne v
pozmeňujúcom znení a na roky 2019,2020 nezáväzne.
K bodu 2. Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2018,2019,2020
V Návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2018,2019,2020 sú premietnuté požiadavky
jednotlivých zodpovedných oddelení na zrušenie niektorých ukazovateľov PR z dôvodu ich
neaktuálnosti a naopak zavedenie nových ukazovateľov PR..
Záver : Ekonomická komisia doporučuje schváliť programový rozpočet mesta na rok
2018 záväzne a na roky 2019,2020 nezáväzne.
K bodu 3. Návrh na rozpočtové opatrenia na rok 2017.
Na ekonomickú komisiu boli predložené rozpočtové opatrenia č.47-56/2017 v zmysle
Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Nováky a informácia o schválenom rozpočtovom
opatrení primátorom mesta č.50/2017.
Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť rozpočtové opatrenia na rok 2017 č.47-56/2017
a predložené rozpočtové opatrenia MŠ .

K bodu 4. Odpísanie daňovej pohľadávky - LARF NOVA , s.r.o. v konkurze
Ekonomické oddelenie navrhuje odpísanie daňového nedoplatku na dani z nehnuteľností
zarok 2008, 2009, sankčného úroku a nezaplatenie dane z nehnuteľností na zdaňovacie
obdobie roku 2007, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za
2

0

rok 2008, 2009 daňového subjektu: LARF NOVA, s. r. o. v konkurze, M. R. Štefánika 1,
972 71 Nováky vo výške 54 625,35 € z dôvodu výmazu z obchodného registra SR - ex offo
dňa 15. 07. 2017 daňového subjektu. Mesto svoje pohľadávky riadne prihlásilo do konkurzu v
sume 57 460,15 €, kde výsledkom bola vymožená suma 2 834,80 €.
Záver : Ekonomická komisia doporučuje schváliť odpísanie nedoplatku na dani
z nehnuteľností, sankčného úroku za nezaplatenie dane z nehnuteľností a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady daňového subjektu LARF
NOVA, s. r. o. v konkurze, M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 36 622 133
vo
výške 54 625,35 €.
K bodu 5. Rôzne
1. Materiály z komisie výstavby
- odpredaj pozemku- Peter Rybanský - ekonomická komisia doporučuje cenu 6,--€/m2.
- odpredaj pozemku pod garáž V.Pacalaj - ekonomická komisia doporučuje cenu , za ktorú sme
predávali pozemky pod garáže na ul.Baníkov.
- kúpa pozemku pod poľné hnojisko - žiadosť p.E. Bórikovej o navýšenie ceny - ekonomická komisia
sa stotožňuje s výstupom komisie výstavby.
- žiadosť o rozšírenie parkovacích miest - dom č.19/1 ul.Čerešňova - stanovisko EK: vzhľadom k
tomu, že nevieme s kým bude uzatváraná nájomná zmluva, komisia nezaujala stanovisko.
2. Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte č. 960 na ul. Matice
Slovenskej v Novákoch pre MUDr. Jaroslava Kohúta. Ekonomická komisia doporučuje v
zmysle predloženého návrhu.
3.Nájomná zmluva s ŠK ISKRA - ekonomická komisia doporučuje zmysle predloženého návrhu.
Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ
V Novákoch dňa 25.10.2017
Schválil: Ing. Martin Zgančík – predseda ekonomickej komisie
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