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  Zápisnica  zo  zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a 

podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 10.4.2019. 

 

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

Neprítomný: Bc. Dzurík 

Hostia: Mgr.Pechová, Ing. Hagarová,  p.Duchoňová, Bc. Hartmanová, Ing. Kmeťová, Mgr. 

Mištinová, p.Záhonová, p.Rusová,  Bc. Hajnovič 

 

Program:  

 

1. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2018. 

2. Záverečný účet mesta za rok 2018 vrátane Hodnotiacej správy programového 

plnenia rozpočtu mesta za rok 2018. 

3. Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov mesta k 31.12.2018 

4. Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018. 

5. Rozpočtové opatrenia na rok 2019 vrátane informácie o rozpočtových opatreniach 

primátora mesta v roku 2019. 

6. Návrh na odpísanie pohľadávky na miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady - Štefan Német 

7. Dodatok č.1 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Nováky. 

8. Rôzne. 

 

 
 

K bodu 1. Vyhodnotenie hospodárenia  ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2018. 
 

Základná škola - výsledky hospodárenia ZŠ sú prenesené do záverečného účtu mesta v programe 8 

podprogram 2,3 a 4 prvok č.3. 

Ekonomická komisia doporučuje schváliť vyhodnotenie hospodárenia ZŠ za rok 2018. 
Hlasovanie za 4, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Základná umelecká škola - p.Duchoňová- riaditeľka ZUŠ stručne uviedla Vyhodnotenie 

ZUŠ za rok 2018. Výsledky hospodárenia ZUŠ sú prenesené do záverečného účtu mesta v programe 

8 podprogram 4 prvok č.1. 

Ekonomická komisia doporučuje schváliť vyhodnotenie hospodárenia ZUŠ za rok 2018. 
Hlasovanie za 4, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Centrum voľného času - materiál uviedla Ing. Hagarová – riaditeľka CVČ . Bežné výdavky 

v CVČ sa čerpali  v objeme 117 994,70 EUR , čo je plnenie na 100,10 %. Zvýšené čerpanie je 

vykryté vlastnými príjmami CVČ a príjmami z iných obcí . Riaditeľka zdôraznila, že si 

nemohli dovoliť inováciu zariadenia CVČ. 

Ing. Balák sa zaujímal, v akom stave sú sociálne zariadenia v ZŠ J.C.Hronského aj v 

nadväznosti na činnosť CVČ. 

Ing. Hagarová odpovedala, že dievčatá používajú chlapčenské toalety, pedagogickí 

zamestnanci používajú toalety na 1.poschodí, chlapci na 2.poschodí. Pri telocvični sú toalety 

nefunkčné, musia chodiť do hlavnej budovy. Stále je to nedokončené, nerobí sa tam. 

Mgr. Pechová poukázala na nedorobky v telocvični ZŠ Pribinova, kde je narušená 



2 

 

hydroizolácia, všetky 3 vrstvy musia ísť von, lebo na to sa nedá položiť palubovka. Čaká sa 

na trestné oznámenie. K 31. augustu 2018 mali byť všetky akcie ukončené, beží im penále, 

musí sa to doriešiť právnou cestou.  

Ing. Balák poukázal, že je tam dotácia, ktorú treba vyúčtovať, či nehrozí, že ju budeme vracať 

do ŠR. Ing. Hajsterová povedala, že toto riziko tu hrozí. 
Ekonomická komisia doporučuje schváliť vyhodnotenie hospodárenia CVČ za rok 2018. 
Hlasovanie za 4, proti 0, zdržal sa 0. 

 
 

K bodu č.2. Záverečný účet mesta za rok 2018. 

K uvedenému bodu predniesla dôvodovú správu Ing. Hajsterová, vedúca ekonomického 

oddelenia. 

 

Mesto Nováky za rok 2018 dosiahlo nasledovné príjmy, výdavky a finančné operácie: 

Bežné príjmy                                       4 661 006 EUR 

Bežné výdavky                                     4 148 724 EUR 

Bilancia bežného rozpočtu                   + 512 282 EUR 

Kapitálové príjmy                                   408 214 EUR 

Kapitálové výdavky                                739 877  EUR 

Bilancia kapitálového rozpočtu           - 331 663 EUR 

Finančné operácie príjmové                    546 595 EUR 

Finančné operácie výdavkové                  207 620 EUR 

Bilancia finančných operácií               + 338 975 EUR    

Príjmy celkom:                                     5 615 815 EUR           

Výdavky celkom:                                  5 096 221 EUR 

Bilancia rozpočtu celkom:                   +  519 594 EUR 

 

Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií celkové príjmy rozpočtu v roku 

2018 predstavovali 5 615 815   EUR a výdavky rozpočtu predstavovali  5 096 221 EUR, čím 

vznikol celkový prebytok rozpočtu v sume 519 594 EUR, ktorý je krytý zostatkom 

finančných prostriedkov k 31.12.2018 v pokladnici 1 194,20 EUR a na účtoch mesta 560 

615,76 EUR, čo je spolu  561 809,96  EUR. Po odpočítaní finančných zábezpek za minulé 

obdobie , a to na nájomné byty a nebytové priestory 22 815,58 EUR  a na investície 19 400 

EUR,  je zostatok finančných prostriedkov spolu v pokladnici a na účtoch 519 594,38 EUR.                           

Z uvedených prostriedkov sa odpočítajú nevyčerpané  a účelovo určené  prostriedky 

nasledovne: 

-  nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na dopravné detí s povinnou školskou dochádzkou                                        

- 119,00  EUR 

-  nevyčerpaný kapitálový transfer na Rekonštrukcia telocvične ZŠ J.C.Hronského                                                      

- 138 448,05 EUR 

-  nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov na Spoločný obecný úrad- 

prebytok hospodárenia SOÚ   - 11 845,88 EUR 

- finančné zábezpeky na investičné akcie- zostatok  z roku 2018                                                                                  

- 25 542,00 EUR 

-  nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu - ŠJ 

pri MŠ                           -   1 643,51 EUR 

-  nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu - ŠJ 

pri ZŠ                            -   8 643,48 EUR 

Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú 186 241,92 EUR. 
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Zo zostatku finančných prostriedkov  519 594,38   EUR po odpočítaní nevyčerpaných a 

účelovo určených prostriedkov v sume  

186 241,92 EUR predstavuje zostatok finančných prostriedkov mesta 333 352,46 EUR.  

 

     Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za 

rok 2018 vo výške 333 352,46 EUR.  

 

     Súčasťou hospodárenia mesta Nováky je tvorba a použitie fondov.  Mesto Nováky tvorí  

a používa  rezervný fond  a sociálny fond.  Tvorba fondov bola v roku 2018  v objeme  220 

802 EUR, a to  z ich zostatkov z predchádzajúceho roka a príjmu podľa schválených 

pravidiel. Čerpanie fondov v roku 2018 bolo v objeme  178 951 EUR. Zostatok fondov je 

v sume 41 851 EUR. 

Finančné prostriedky  fondov mesta prechádzajú do nasledujúceho rozpočtového roka 2019, a 

to zostatok rezervného fondu v sume 40 960 EUR a zostatok sociálneho fondu v sume 891 

EUR. 

V rámci záverečného účtu ekonomická komisia odporúča riešiť , čo s príspevkovou 

organizáciou mesta, ktorá je zriadená ale nevykazuje činnosť. 

 
Záver: Ekonomická komisia odporúča : 

a) V zmysle §16 ods.10 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Záverečný účet mesta 

Nováky za rok 2018 v zmysle predložených materiálov s výrokom: 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 

b) Prevod do rezervného fondu mesta  vo výške 333 352,46  EUR. 

 

c)  Zaradenie do rozpočtu mesta na rok 2019 ako príjmovú finančnú operáciu: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na dopravné detí s povinnou školskou 

dochádzkou  vo výške 119,00  EUR 

- nevyčerpaný kapitálový transfer na Rekonštrukcia telocvične ZŠ J.C.Hronského                                                      

vo výške 138 448,05 EUR 

- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov na Spoločný obecný úrad- 

prebytok hospodárenia SOÚ vo výške 11 845,88 EUR 

- nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu - 

ŠJ pri MŠ vo výške 1 643,51 EUR 

- nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu - 

ŠJ pri ZŠ vo výške  8 643,48 EUR  

 

d) Hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2018. 

Hlasovanie za 4, proti 0, zdržal sa 0. 
 

K bodu 3. Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov mesta k 31.12.2018. 

 

Materiál uviedla Ing. Hajsterová, bol vypracovaný na základe inventarizácie  na Mestskom 

úrade, v Základnej škole , v Základnej umeleckej škole a v Centre voľného času v zmysle §29 

nasl. Zákona č.431/2002 o účtovníctve v znení neskorších noviel. Materiál poskytuje prehľad 

o stave majetku na začiatku roka, prírastkoch a úbytkov v priebehu roka a konečnom stave 

k 31.12.2018. Pri vykonaní fyzických a dokladových inventúr majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov  mesta k 31.12.2018 neboli zistené  na Mestskom úrade, v Základnej 
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škole , v Základnej umeleckej škole a v Centre voľného času rozdiely medzi fyzickým 

a účtovným stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  mesta . 

Ing. Balák sa informoval, ako je to s projektom BRO. Ing. Kmeťová mu odpovedala, že v 

majetku mesta sú všetky stoje a nádoby, ktoré sú v súčasnosti na dvore Veposu. Sme povinní 

dať občanom nádoby na bioodpad, ešte nám chýbajú. Mesto musí zabezpečiť zber bioodpadu. 

Ing. Balák povedal, že najlepšie by bolo, keby sa to sprevádzkovalo a mohlo používať aj pre 

iné obce. 

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31.12.2018. 
Hlasovanie za 4, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č.4 Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018. 

K uvedenému bodu poskytli vysvetlenie pracovníčky ekonomického oddelenia p.Rusová a 

p.Záhonová a odpovedali na otázky členov komisie. P.Hvojník povedal, že je pozitívna jedna 

vec, že sa to nerozširuje.  
Záver: Ekonomická komisia berie materiál na vedomie. 
Hlasovanie za 4, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č.5 Rozpočtové opatrenia na rok 2019 vrátane informácie o rozpočtových 

opatreniach primátora mesta v roku 2019. 

Materiál uviedla Ing. Hajsterová, kde informovala, že primátor mesta podpísal 4 rozpočtové 

opatrenia a do ekonomickej komisie boli predložené rozpočtové opatrenia č.5-9/2019. 
Záver: Ekonomická komisia berie  na vedomie rozpočtové opatrenia primátora a doporučuje 

schváliť rozpočtové opatrenia č.5-9/2019. 

Hlasovanie za 4, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č.6 Návrh na odpísanie pohľadávky na miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady - Štefan Német 

Materiál uviedla p.Rusová, menovaný p. Németh odišiel do ČR, exekútor ho nemohol 

vypátrať. Pohľadávka sa dáva na odpis z dôvodu , že menovaný zomrel dňa 18.01.2014. 

Dedičské konanie zo dňa 19.02.2016 bolo zastavené pre nemajetnosť poručiteľa. Dňom 

právoplatnosti rozhodnutia Okresného súdu Prievidza o zastavení konania zanikol daňový 

nedoplatok vo výške 448,64 €. 

Záver: Ekonomická komisia doporučuje odpísať pohľadávku na miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Štefan Német 
Hlasovanie za 4, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu č.7 Dodatok č.1 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Nováky 
Materiál uviedla Ing. Hajsterová. Materiál bol vypracovaný z dôvodu operatívneho riešenia 

rozpočtových opatrení zo strany primátora mesta ako aj limit 300€ pre správcov rozpočtových 

prostriedkov, do ktorého pri neprekročení rozpočtu na podprograme resp. prvku môžu na jednotlivej 

podpoložke zaznamenať prečerpanie. 

P.Hvojník to zhodnotil ako pozitívne. Ing. Adamec si myslí, že čiastky v oddieli II. odsek 1. sú 

nadsadené. Zároveň sa pýtal, koľko rozpočtových opatrení bolo vykonaných primátorom v minulých 

rokoch, na čo mu Ing. Hajsterová nevedela hneď odpoveď poskytnúť. Ing. Balák hovorí, že ak to 

vychádza z praktických skúseností , čakalo sa hlavne na konci roka na MsZ, aby sa mohli urobiť 

rozpočtové opatrenia, podľa neho je to priechodné. 

Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť Dodatok č.1 k Pravidlám 

rozpočtového hospodárenia mesta Nováky 

Hlasovanie za 3, proti 1, zdržal sa 0. 
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K bodu č.8 Rôzne 

1. Návrh na odpísanie pohľadávky - dotácia pre MFK na rok 2015 v sume 9 230,80 € 

   Materiál predložila Mgr. Mištinová. Občianske združenie MFK zaniklo bez toho, aby 

likvidátor dal vedieť mestu. Zaniklo bez majetku , nie je možné koho stíhať. 

P.Hvojník konštatuje, že sú tam zjavné porušenia zákona ,ale výstup je taký, že skutok sa 

nestal. 
Bc. Orth- ekonomicky a účtovne sa toho mesto zbaviť musí. Škoda, že sa to nedalo rovno na 

prokuratúru, aby to dozorovala. MFK zanikol úmyselne, aby sa toho zbavili. 

Ing. Adamec - sú tam nejaké pochybenia, Obvodné oddelenie to zamietlo. Mňa by zaujímalo, či sa 

dala sťažnosť. 

Mgr. Mištinová sťažnosť sa nedala, lebo boli na to 3 dni a prišlo to v piatok a keď sa to 

dostalo mne, už bolo po lehote. 
Ing. Adamec -  v predkladanom materiáli je uvedené porušenie zákona, čo sa v tomto smere robilo, je 

tu spomínaný aj § 73 Obch. zákonníka.  

Mgr. Mištinová - nedopátrala som sa ako rozpustili toto Občianske združenie, neviem , či to 

polícia skúmala alebo nie. 

Záver: Ekonomická komisia doporučuje odpísať pohľadávku MFK za rok 2015 v sume 

9 230,80 €. 
Hlasovanie za 4, proti 0, zdržal sa 0. 

 

2. Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte č. 960 na ul. Matice 

Slovenskej v Novákoch pre PhDr. Katarínu Lukáčovú. 
Materiál uviedla Ing. Kmeťová. V komisii sa riešila cena nájmu a zosúladenie nájmu pre všetkých 

lekárov rovnako v objekte Polikliniky. 

Ing. Adamec navrhuje symbolické zvýšenie nájmu o 10% t.j. 330€ / roka 23,67 €/m2.  

Ing. Kmeťová povedala, že sa pripravujú nové zásady a všetky prenájmy sa majú dať na dobu 

neurčitú. 

Ing. Adamec - nemusí byť fixná doba 5 rokov, dajme na 3roky. O 3 roky sa to môže znovu 

prehodnotiť. Alebo je tu alternatíva, že k nejakému dátumu skončia všetky a potom sa to bude všetko 

nanovo preklápať. 

Ing. Balák - nechať dobehnúť a uzniesť sa dokedy to budú mať nanovo. 

Ing. Kmeťová - prispôsobím to posledný zmluvám. 

Bc. Hajnovič uviedol, že má informáciu od primátora, že primátor už rokuje s „Dr. Max-om“ 

o prenájme celej polikliniky „Dr. Maxovi.“  

Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť predĺženie NZ na nebytové priestory 

v objekte  č. 960 na ul. Matice Slovenskej v Novákoch pre PhDr. Katarínu Lukáčovú s 

cenou 330€/rok. 
Hlasovanie za 4, proti 0, zdržal sa 0. 

 

3. Žiadosť FK Iskra o finančný príspevok na vybudovanie studne. 

O žiadosti informoval p. Hvojník. FK dával v minulosti ročne 4 000 € na opravu čerpadla. 

Bolo to vybudované pred 25 rokmi, križuje to vlečku, voda sa podľa neho čerpá načierno z 

potoka. Studňa by mala slúžiť na zavlažovanie aj na sociálne zariadenia. Náklady počíta 

zhruba 10 000€, dajú vypracovať projekt na schválenie na vodopravné rozhodnutie. 

Bc. Orth - či bude studňa kapacitne stačiť. 

P.Hvojník - áno, máme to konzultované s odborníkom. 

Bc. Hajnovič sa pýta, prečo to nebolo predložené na komisiu výstavby. 

P.Hvojník- nemohli dať robiť projekt pred tým, kým nevedeli, či budú mať krytie. 

Ing. Balák - jedná sa len o to, či sa bude mesto na tom podielať. 

Záver: Ekonomická komisia doporučuje preplatiť materiál na vybudovanie studne na 

FŠ na zavlažovanie do výšky 4 500 € z rozpočtu mesta. 
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Hlasovanie za 4, proti 0, zdržal sa 0. 

 

4. Výstup z komisie výstavby 
Materiál predložil Bc. Hajnovič, a to : 

     1. požiadavky  do aktualizácie rozpočtu na nasledovné účely: 

a) 40 000,- Eur – projektová dokumentácia (aktuálne v schválenom rozpočte 0,- Eur) 

b) 20 000,- Eur – havarijný stav oporného múrika na stanici 

c) 80 000,- Eur – rekonštrukcia mostíkov v Horných Lelovciach 

 
Bc. Orth-treba zistiť, komu patrí Lelovský potok. 

Ing. Balák - všetky posudky na mostíky sú, že sú v nevyhovujúcom stave. 

V rámci diskusie na otázku Ing. Adamca na čo budú použité prostriedky vo výške 40.000,-€ na 

projektovú dokumentáciu. Bc. Hajnovič uviedol, že vzhľadom na to, že v položke je 0,--€, 

potrebujeme ju navýšiť na 40 000 €, čo  je pripravené na projekty , aby sme sa mohli zúčastniť výziev, 

ktoré budú pre Nováky zaujímavé. 

Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie požiadavky komisie výstavby a 

doporučuje zapracovať požiadavky KV do aktualizácie rozpočtu mesta. 
Hlasovanie za 3, proti 0, zdržal sa 1. 

 

     2. Cena pozemku pre kupujúceho Roman Krausko , a to 6m2 pri výpustnom kanáli na 

Ul.Duklianskej. 

Záver: Ekonomická komisia doporučuje odpredať to za cenu 35 €/m2. 
Hlasovanie za 4, proti 0, zdržal sa 0. 

  

     3. Informácia o tom, že  KV k požiadavke ZUŠ na rekonštrukciu elektroinštalácie žiada doplnenie 

revíznej správy s popisom problémov. 

 

 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 

V Novákoch dňa 15.4.2019 

Schválil: Ing. Peter Balák – predseda ekonomickej komisie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            


