Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie, správy majetku a
podnikateľskej činnosti,konanej dňa 01. 06. 2018.
Prítomní: Ing. Zgančík, Bc. Hajnovič, Ing. Türková , p. Hvojník
Neprítomní: Bc. Grman, Ing. Hajsterová
Hostia: Mgr. Oršula, Ing. Kmeťová, p. Duchoňová, PaedDr. Chlupíková, Ing. Hagarová, Bc.
Hartmanová
1. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu ZŠ, ZUŠ, CVĆ na rok 2018.
2. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2018.
3. Zmluvy o nájme nebytových priestorov.
K bodu č. 1 - Návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu ZŠ, ZUŠ ,CVČ na rok 2018.
Požiadavky do aktualizácie č.1 rozpočtu mesta na rok 2018 predložili rozpočtové organizácie mesta
ZŠ , ZUŠ, CVČ.

Základná škola upravila normatívne prostriedky na základe Edu zberu, znížili dopravné,
zvýšili asistentov z jedného na troch, nenormatíva aktualizovali podľa FP na kurzy, zníženie
transferu (hmotná núdza), finančné dary na dopravné ihrisko, knihy, navýšili mzdy (8000 ŠJ
a 4000 ŠKD).
Ing. Zgančík sa opýtal, či sa výdavky menili. Pani riaditeľka odpovedala – nie, len na teplo
v ŠJ, dovoz stravy sa zvýšil.
Bc. Hajnovič sa opýtal na prístavbu – do konca augusta by malo byť všetko hotové. Pani riad.
informovala o aktuálnom stave. Bc. Hajnovič – vraj sa pohoršila ŠJ. Pani riaditeľka si je
vedomá, riešia to, už sa to raz stalo, čiastočne sa to vyriešilo, zase to budú riešiť s vedúcou ŠJ.
Ing. Zgančík – akým spôsobom sa zabezpečuje preprava stravy keď sa niekedy zvyšuje cena
za dovoz. Pani riaditeľka odpovedala, že ju zabezpečuje p. Zaťovič osobným autom – riešia
aj uvoľnené priestory po ŠŠ, kde by bola firma zabezpečujúca stravovanie dôchodcov, mesta,
škôl. Ing. Zgančík – o koľko prídeme FP keď odíde ŠŠ. Odpovedal prednosta, že o cca 10
tis.€. Ing. Zgančík – koľko platia bane za prenájom v ZUŠ. 200 € mesačne odpovedala riad.
ZUŠ, podotkla, že to nie je pre ZUŠ dobré, lebo steny vlhnú, nie je tam vetranie a všetko ide
do priestorov školy. Riad. ZŠ podotkla, že by bolo riešenie, keby baňa prešla do priestorov
ZŠ, ale oni nevaria detskú stravu.
Základná umelecká škola urobila ešte RO, p. Hajsterová to zakomponovala do aktualizácie,
riad. upozornila, že nemá kapacity učiteľov z dôvodu zvyšovania počtu žiakov.
Ing. Zgančík rekapituloval navýšenia v rozpočte a opýtal sa, či nebude problém do konca roka
s FP podľa toho ako si to naplánovali – riad. ZUŠ dala stanovisko, že nebude problém. Ďalšie
otázky neboli.
CVČ - navýšenie na platy a na učebné pomôcky (príjem z iných obcí), ďalej neboli žiadne

otázky.
Hlasovanie – odporúčanie do MsR a MsZ - 4 za (1 neprítomný)
Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu ZŠ, ZUŠ , CVČ
na rok 2018 v zmysle úprav zahrnutých v aktualizácii č. 1 rozpočtu mesta na rok 2018.
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K bodu 2. - Návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2018.
Aktualizáciu č. 1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2018 predniesla Ing. Kmeťová, pričom
obsahuje:
- bežné príjmy
4 548 942€
- kapitálové príjmy
536 177 €
- príjmové finančné operácie
646 885 €
---------------------------------------------------príjmy spolu
5 732 004 €

- bežné výdavky
4 319 935 €
- kapitálové výdavky
1 207 133 €
- výdavkové finančné operácie 204 936 €
------------------------------------------------------výdavky spolu
5 732 004 €

tvorba fondov
použitie fondov

221 052 €
195 393 €

Riad. MŠ – informovala, že v materskej škole bol už zápis, deti od 3 r. zoberú všetky, ale je
veľa detí od 2 – 3 r., kedy vzniká problém, pretože v triede musia byť 3 učiteľky – pripravené
RO, presunuté v rámci programu MŠ 8/1. Riaditeľka s predsedom EK riešila prijatie detí
z mesta a mimo mesta, aké sú podmienky v zmysle zákonov, či uprednostňujeme deti
z Novák.
Ing. Zgančík sa pýtal na informácie ohľadne zníženia úveru, či sa dodržalo uznesenie MsZ
(áno), ďalej sa informoval, že ak sú v aktualizácii zmeny a pri nich je zdôvodnenie RO, či sú
to už schválené RO (áno), ďalšie otázky už neboli.
Hlasovanie – odporúčanie do MsR a MsZ - 4 za (1 neprítomný)
Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť aktualizáciu č. 1 rozpočtu mesta na
rok 2018 v predloženom znení.

K bodu 3. - Zmluvy o nájme nebytových priestorov - Dom služieb, NP na Nám. SNP 125.
NP MC – Ing. Kmeťová vysvetlila situáciu MC, že dostali výpoveď z predchádzajúcich
priestorov a riešia si nové priestory, požiadali mesto o priestory v byt. dome č. 125 na
Námestí SNP (býv. predajňa Pažiť), zatiaľ sa to dalo na rok, nájomné 1 €, energie znáša
prenajímateľ, je im doporučené aby si hľadali aj iné priestory - Hlasovanie: 4 za (1
neprítomný)
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NP CSP – Ing. Kmeťová vysvetlila žiadosť CSP, že poskytujú služby - poradenstvo,
obhajovanie práv proti nezákonným a úžerníckym praktikám, nájomné 1 €, energie znáša
prenajímateľ, riešia si priestory tak na jeden až dva dni v týždni, zatiaľ sa to dalo na rok - 4
proti
Ing. Zgančík navrhol - nájom 1 €, zmena čl. 3 ods.3 – náklady na energie si bude znášať
nájomca - odporúčanie do MsR a MsZ – Hlasovanie 4 za (1 neprítomný).

Zapísala: Ing. Ingrid Kmeťová - Vedúca oddelenia vnútornej správy MsÚ
V Novákoch dňa 01. 06. 2018
Schválil: Ing. Martin Zgančík – predseda ekonomickej komisie
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