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 Zápisnica  zo  zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a 

podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 4.2.2019. 

 

 
Prítomní: Ing. Balák, Ing. Adamec, Bc. Dzurík, Bc. Orth, p.Hvojník, Ing.Hajsterová 

Neprítomný: - 

Hostia: Mgr. Horná, Ing. Martina, PaedDr.Chlupíková, Ing. Hagarová, p.Duchoňová DiS.art., 

Bc. Hartmanová, Ing. Kmeťová, Ing. Trojanová, Ing. Krajci 

 

Program:  
 

1. Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2019,2020,2021. 

2. Návrh rozpočtu mesta na roky 2019,2020, 2021 vrátane Programového rozpočtu na 

roky 2019,2020,2021. 

3. Zásady odmeňovania volených funkcionárov Mesta Nováky, členov samosprávnych 

orgánov Mesta Nováky a odmeňovania úkonov za občianske a slávnostné obrady 

4. Rôzne. 

 

     K bodu 1. Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ  a CVČ na roky 2019,2020,2021  

  

Základná škola - požiadavky do rozpočtu na rok 2019 predložila riaditeľka ZŠ  PaedDr.Chlupíková. 

Transfer zo ŠR je plánovaný v objeme 684 168 €, transfer z ÚPSVaR - 600 €, z rozpočtu mesta 

21 000 €, 20 000 € vlastné príjmy. Z rozpočtu mesta škola škrtala navýšenie nákladov na teplo 

a tiež z doplatku na asistentov učiteľa, kde štát posiela na najnižšie platové triedy a škola prijala 

asistentov učiteľa s vyššou triedou, lebo takí boli k dispozícii. Vrátené vlastné príjmy sa znížili 

z dôvodu zrušenia ŠZŠ. V ŠJ  z rozpočtu mesta  bežné výdavky krátili na 273 711 €. Od 

1.9.2019 , kedy budú obedy zadarmo, bude musieť mesto zabezpečiť 1 pracovnú silu, inventár, 

konvektomat a smaženku. V ŠKD  z rozpočtu mesta bežné výdavky krátili na 71 109 €. P. 

Hvojník sa dotazoval na stav stavieb - Rekonštrukcia telocvične, Prístavba telocvične a 

Rekonštrukcia hygienických zariadení, či tam bol stavebný dozor. P.riaditeľka povedala , že za 

investície zodpovedalo mesto, ak to niekto skolaudoval, je to hrozné, problém je so žumpou, 

nie je to celé dokončené ,ona zabezpečila odsávanie vlhkosti a pýta sa kto zaplatí minutú 

elektrickú energiu. Ing. Trojanová odpovedala, že skolaudovaná je len Prístavba telocvične , 

ostatné stavby nie sú prevzaté, zálohy boli do 35 %. Dotácie bude treba vyúčtovať zhruba v 

máji 2019. Mrg.Horná skonštatovala , že stav je katastrofálny. 

Záver : Ekonomická komisia doporučuje riešiť havarijný stav strechy ŠJ a nedoplatok za 

teplo dohadovacím konaním. 

Ekonomická komisia doporučuje schváliť rozpočet ZŠ na rok 2019. 

 

Základná umelecká škola - požiadavky predniesla p.Duchoňová , DiS.art. - riaditeľka ZUŠ. 

Dotáciu z rozpočtu  mesta na rok 2019 krátili o 30 000 €, na sumu 420 749 € .P.riaditeľka má 

obavu, či s takýmto rozpočtom do konca roka vystačí. Sťažuje sa tiež na zlý stav 

elektroinštalácie. P.Hvojník konštatoval, že toto bude treba riešiť . Ing. Balák s ním súhlasil a 

odporučil. riešiť to pri aktualizácii rozpočtu. P.riaditeľka navrhla riešiť výdajňu stavy na 

základnej škole, kde je nevyužitý priestor. 

Záver : Ekonomická komisia doporučuje schváliť rozpočet ZUŠ na rok 2019 s tým , že 

rekonštrukcia elektroinštalácie bude prioritou rozpočtu pri aktualizácii ako aj výdavky 

na tovary a služby. 
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Centrum voľného času - požiadavky predniesla Ing. Hagarová, dotácia z rozpočtu mesta na 

rok 2019 bola krátená o 5000 € na sumu 128 300 €. P.riaditeľka zdôraznila, že museli škrtať 

výdavky na učebné pomôcky, ktoré sa opotrebúvajú.  P.Dzurík konštatoval, že na tomto by sme 

nemali šetriť. Dotazoval sa na príspevky od iných obcí. P.riaditeľka odpovedala, že niektoré 

obce prispievajú, ale nie je to povinné. 

Záver : Ekonomická komisia doporučuje schváliť rozpočet CVČ na rok 2019, učebné 

pomôcky riešiť pri aktualizácii rozpočtu. 

 

     K bodu č.2. Návrh rozpočtu mesta na roky 2019,2020,2021 

 
     Na roky 2019,2020,2021 sú do ekonomickej komisie navrhnuté nasledovné príjmy a výdavky 

rozpočtu mesta: 

  2016 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2021 

Názov Skutočnosť Skutočnosť 
Schválený 
rozpočet Skutočnosť Požiadavky Návrh Návrh Návrh 

  v € v € v € v € v € v € v € v € 

  Bežné príjmy 4 208 057 4 325 111 4 278 032 4 665 819 4 883 787 4 883 787 4 880 687 4 864 487 

  Kapitálové príjmy 280 852 199 365 524 177 408 214 722 693 722 693 6 400 1 800 

  Príjmové finančné operácie 708 711 535 962 477 372 541 782 263 847 289 053 1 644 1 644 

  Príjmy spolu 5 197 620 5 060 438 5 279 581 5 615 815 5 870 327 5 895 533 4 888 731 4 867 931 

  Bežné výdavky 3 844 695 3 952 916 4 049 424 4 157 349 4 915 835 4 668 502 4 660 760 4 637 453 

  Kapitálové výdavky 521 195 497 757 1 052 349 731 252 1 660 978 1 020 214 28 500 30 500 
  Výdavkové  finančné 
operácie 392 982 228 118 177 808 207 620 208 192 206 817 199 471 199 978 

  Výdavky spolu 4 758 872 4 678 791 5 279 581 5 096 221 6 785 005 5 895 533 4 888 731 4 867 931 

   Rozdiel príjmy - výdavky 438 748 381 647 0 519 594 -914 678 0 0 0 

 

 

V príjmovej časti rozpočtu sú navrhované na rok 2019 bežné príjmy v objeme 4 883 787 €, a to daňové 

príjmy 3 280 936 €, nedaňové príjmy 580 032 € a granty a transfery 1 022 819 €. Kapitálové príjmy sú 

navrhnuté v objeme 722 693 €, a to príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov a kapitálové granty 

a transfery, kde prechádza z roku 2018 projekt BRO a dotácia na Rekonštrukciu budovy MsÚ. Príjmové 

finančné operrácie sú navrhnuté v objeme 289 053 €, a to zostatok z roku 2018 - nevyčerpané dotácie 

na  kapitálové výdavky ZŠ - 138 448 €, zostatok účtu ŠJ 1644 €, prostriedky z rezervného fondu 28 009 

€  a nevyčerpaný úver z roku 2018 vo výške 120 952 € na projekt BRO , na Rekonštrukciu hygienických 

zariadení ZŠ a na protipovodňové aktivity - Rekonštrukcia Lelovského potoka.  

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú naplánované bežné výdavky v objeme 4 668 502 € , kapitálové 

výdavky v objeme 1 020 214 € a výdavkové finančné operácie v objeme 206 817 €. Jednotlivé výdavky 

sú rozpočtované v rámci 14 programov mesta. 

Tvorba fondov je v objeme 51 441 € a čerpanie 37 599 €. 

Ing.Balák zdôraznil, že požiadavky, ktoré sa nedostali do tohto návrhu rozpočtu na rok 2019 budú 

riešené pri aktualizácii rozpočtu, ale nemôžu byť pokryté všetky požiadavky. Bude treba vytypovať 

úsporu niektorých výdavkov, kde prínos nezodpovedá vynaloženým nákladom. P.Hvojník navrhol tiež 

zvažovať s odpredajom majetku mesta resp. čerpaním úveru ako tiež nezanedbať prípravu výstavby 

Domu pre seniorov. 

Záver : Ekonomická komisia doporučuje schváliť rozpočet mesta na rok 2019 a na roky 

2020,2021 nezáväzne. 
 

 

  

   K bodu 2. Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2019,2020,2021 
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V Návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2019,2020,2021 sú zapracované jednotlivé 

ukazovatele programového rozpočtu do 14 programov mesta. 

Záver : Ekonomická komisia doporučuje schváliť programový rozpočet mesta na rok 

2019 záväzne a na roky 2020,2021 nezáväzne. 

                                                                                                      

     K bodu 3. Zásady odmeňovania volených funkcionárov Mesta Nováky, členov 

samosprávnych orgánov Mesta Nováky a odmeňovania úkonov za občianske a slávnostné 

obrady 

 

Materiál na komisii predniesol Ing. Šimko. V materiáli sú zmeny v odmenách poslancov zo 

štvrťročných súm na mesačné sumy, ktoré sú za jednotlivé úkony úmerne navýšené. Ing. 

Adamec - zdá sa mu veľa v navýšení odmien poslancov. Ing. Balák vysvetlil, že práca poslanca 

je zodpovedná a časovo náročná, na každú komisiu, MsR, MsZ je množstvo materiálov. 

Záver: Ekonomická komisia doporučuje predložený materiál  schváliť. 

      

    K bodu 4.  Rôzne 

 

1. Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory Zmluva o nájme nebytových 

priestorov v objekte č. 125 na Námestí SNP v Novákoch – Norbert Ščípa – GARANT 

I. 
Ing. Adamec má k uvedenej zmluve názor, že by sme nemali nechávať 10 rokov rovnaké 

nájomné. Ostatní členovia ekonomickej komisie  s ním súhlasili  a doporučujú zvýšiť 

nájomné na 100 € /mesačne. 

Záver : Ekonomická komisia odporúča schváliť predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové 

priestory v objekte č. 125 na Námestí SNP v Novákoch pre: Norbert Ščípa – GARANT I, 

v zastúpení: Norbert Ščípa, Na záhumní 436/36, Prievidza 971 01, IČO: 40179729, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. na účel 

prevádzky „záložňa – bazár“ za podmienok: 

- na dobu 5 rokov do 28. 02. 2024 v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta 

- prenajímaná plocha je 59,80 m2 

- cena nájmu 100,00 € za mesiac, t.j. celkový nájom je 1200,00 € za rok 

-  

2. Návrh aktualizácie Zásad o poskytovaní darov na reprezentačné, propagačné 

a sociálne účely z rozpočtu mesta Nováky. 

Úprava Zásad o poskytovaní darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely 

z rozpočtu mesta Nováky je z dôvodu zvýšenia peňažného daru rodičom, pre každé 

živonarodené dieťa, ktoré sa v čase narodenia stáva obyvateľom mesta zo sumy 166 € na 

300 €. Na ekonomickej komisii sa diskutovalo o tom, aby sa uvedená čiastka dávala 

občanom, ktorí majú trvalý pobyt v meste aspoň 1 rok, aby nedošlo k zneužívaniu tohto 

daru, preto ekonomická komisia doporučuje, aby 150 € bolo poskytnutých pri narodení 

dieťaťa a 150 € pri dovŕšení 1 roku veku dieťaťa. 

3.   Návrh na pridelenie dotácie na prevádzku FŠ pre FK Iskra Nováky    
        Dotácia sa prideľuje pre FK Iskra z programu 9 podprogram 2 na prevádzku futbalového  

       štadióna v sume 17 500 €. Na  komisii  sa  Ing. Hvojník  dotazoval,  ako skončila  akcia 

       rekonštrukcie kotolne na FŠ. Uvedená akcia nebola realizovaná. 

       Záver: Ekonomická komisia doporučuje materiál schváliť. 
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Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 

V Novákoch dňa 6.2.2019 

Schválil: Ing. Peter Balák  – predseda ekonomickej komisie 
 

 


