Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a
podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 28.11.2017.
Prítomní: Ing. Zgančík, Ing. Türková, p.Hvojník, Bc. Hajnovič, Bc. Grman, Ing. Hajsterová
Neprítomný: Hostia: Mgr. Oršula, Bc. Mojžišová, Ing. Hagarová, p.Duchoňová DiS.art., Bc. Hartmanová,
Ing. Kmeťová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozpočtové opatrenia na rok 2017.
Parkovací systém v meste Nováky.
Výmenníkové stanice v Spojenej škole Nováky.
Žiadosť na dotáciu - Iskra.
Rôzne.
K bodu 1. Rozpočtové opatrenia

Ing. Hajsterová informovala o rozpočtovom opatrení primátora č.60/2017. Na ekonomickú
komisiu boli predložené rozpočtové opatrenia č.61-77/2017.Sporné bolo rozpočtové opatrenie
č.76/2017, kde žiadala riaditeľka MŠ Bc. Hartmanová zvýšenie odmien o 3400 € z ušetrených
FP, ale z dôvodu výplat 10.12.2017 a schvaľovaniu rozpočtového opatrenia v MsZ
18.12.2017, Ing. Zgančík neodporučil vyplatiť tieto odmeny 10.12.2017 . Ekonomická
komisia odporučila mestskému úradu hľadať iné riešenie.
Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť rozpočtové opatrenia na rok 2017 č.61-75/2017
a č.77/2017 .

K bodu 2. Parkovací systém v meste Nováky
Návrh parkovacieho systému v meste Nováky s alternatívnymi riešeniami predniesla na
ekonomickej komisii Ing. Kmeťová. Následne sa ekonomickej komisii k tomuto bodu
rozpútala diskusia, kde sa riešili možné parkovacie zóny , časy, kedy sa bude platiť,
rezidenčné karty, návrhy poplatku za parkovanie, či nechať 15 minút zdarma. Komisia
doporučila doplniť spoplatnenie parkovania pred Poliklinikou a na stanici (2 parkoviská).
Uvedená téma bude ešte diskutovaná, závery z ekonomickej komisie si Ing. Kmeťová
zapracuje do svojho návrhu a budú následne predložené. V tomto štádiu sa riešil len zámer, či
mesto takýto systém spoplatnenia parkovania zavedie.
Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť zámer spoplatnenia parkovania v meste Nováky.

K bodu č.3 Výmenníkové stanice v Spojenej škole Nováky
Ekonomickej komisii bolo doručené na vyjadrenie - zápis z komisie výstavby ohľadom
výmenníkových staníc v Spojenej škole Nováky, ktoré vybudovalo mesto na vlastné náklady
a následne je riešený ich prevod Spojenej škole, ktorá ich má spravovať.
Záver: Ekonomická komisia súhlasí s prevodom majetku pri dodržaní legislatívnych noriem.
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K bodu č.4 Žiadosť na dotáciu - Iskra
FK Iskra občianske združenie podalo žiadosť o dotáciu vo výške 17 500 € na prevádzku
športových zariadení.
Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť dotáciu pre FK Iskra vo výške 17 500€ na
prevádzku športových zariadené.

K bodu č.5 Rôzne
1. Materiály z komisie výstavby
- výška nájomného pre Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce za pozemok
2m2 za účelom pokračovania v prevádzke automatu na mlieko - ekonomická komisia súhlasí s
cenou 10 €/rok.
- výška nájomného za prenájom pozemku na umiestnenie predajného stánku na Námestí SNP
p. Hoan Nguyen Dinh - ekonomická komisia súhlasí s cenou 730€/rok.
- spoplatnenie zrážkových vôd z verejných priestranstiev a miestnych komunikácií do verejnej
kanalizácie vo výške 18 000€ na rok 2018. Ekonomická komisia berie informáciu na
vedomie a odporúča mestskému úradu nájsť 18 000€ do rozpočtu mesta na rok 2018.
2. Požiadavka zo sociálnej komisie
Ekonomická komisia obdržala žiadosť Mgr. Mištinovej na zvýšenie dotácie pre ZO SZZP
Nováky o 838 €, čo navrhla riešiť krátením v P12PP11 - Sociálny taxík. Odkomunikované
mala toto s predsedkyňou a členmi sociálnej komisie e- mailom.
Záver: Ekonomická komisia súhlasí .
3. K Návrhu rozpočtu mesta Nováky na roky 2018,2019,2020
Diskusiu začal Ing. Zgančík, ktorý informoval, že primátor mesta nepodpísal uznesenie , kde navrhol
krátenie rozpočtu na rok 2018 Bc. Hajnovič na MsZ 13.11.2017.
Ing. Zgančík navrhol, aby rozpočet mesta na rok 2018 bol predložený tak, že tam budú zohľadnené
kapitálové výdavky na rekonštrukciu sociálnych zariadení ZŠ Hronského, rekonštrukciu telocvične ZŠ
Pribinova a prístavbu telocvične ZŠ Pribinova. Na tieto kapitálové výdavky máme alokované FP z
dotácie zo ŠR. Dofinancovanie je plánované z úveru, ktorý neprivádza mesto do nejakého kolapsu,
keďže nám končí úver na tepelné hospodárstvo.
Ing. Hvojník navrhol, aby sme zaujali nejaké stanovisko, aby sme si povedali, či v roku 2018 chceme
niečo urobiť alebo deštruovať.
Bc. Grman navrhol, aby sa dalo hlasovať, aby bol na MsZ predložený Návrh rozpočtu na roky
2018,2019,2020 v zmysle návrhu Bc. Hajnoviča na Msz 13.11.2017.
Záver: Ekonomická komisia návrh Bc. Grmana neschválila.

v Novákoch dňa 4.12.2017
zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová
schválil: Ing. Martin Zgančík
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