Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a
podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 26.8.2019.
Prítomní: Ing.Adamec, Mgr.Dzurík, Mgr. Oršula, Ing. Hajsterová
Neprítomný: p.Hvojník, Bc. Orth
Hostia: Mgr. Horná, Mgr. Pechová, Ing. Hagarová, p.Duchoňová, p.Rusová
Program:
1. Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I.polrok 2019 vrátane Monitorovacej správy
programového plnenia rozpočtu za I.polrok 2019.
2. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za I.polrok 2019.
3. Konsolidovaná výročná správa mesta Nováky za rok 2018.
4. Informácia o rozpočtových opatreniach primátora na rok 2019 od posledného MsZ,
Návrh na rozpočtové opatrenia na rok 2019.
5. Návrh sadzby MP za komunálne odpady na rok 2020 a nasledujúce.
6. Rôzne.
Na úvod ekonomickej komisie predseda Ing. Branislav Adamec privítal prítomných.
Zároveň Mgr. Dzurík oznámil, že z dôvodu pracovnej vyťaženosti sa vzdáva členstva v
ekonomickej komisii. Ing. Adamec povedal, že budeme hľadať náhradu.
K bodu 1. Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I. polrok 2019 vrátane
Monitorovacej správy programového plnenia rozpočtu za I. polrok 2019.
Za I.polrok 2019 dosiahlo mesto nasledovné plnenie rozpočtu:
2019

2019

2019

2019

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách rozp.opatrenia

Aktualizácia č.1

Skutočnosť
I.polrok

v€

v€

v€

v€

4 883 787

4 886 363

4 922 236

2 506 782

50,93

Kapitálové príjmy

722 693

722 693

23 800

3 052

12,82

Príjmové finančné operácie

289 053

289 053

616 458

94 085

15,26

Príjmy spolu

5 895 533

5 898 109

5 562 494

2 603 919

46,81

Bežné výdavky

4 653 613

4 656 189

4 855 021

2 059 759

42,43

Kapitálové výdavky

1 065 063

1 065 063

522 171

15 717

3,01

176 857

176 857

185 302

151 459

81,74

5 895 533

5 898 109

5 562 494

2 226 935

40,03

0

0

0

376 984

Názov

Bežné príjmy

Výdavkové finančné operácie
Výdavky spolu
Rozdiel príjmy - výdavky

% plnenia

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie bežných príjmov na 50,93 % v objeme 2 506 782 €.
Kapitálové príjmy sa plnili na 12,82% v objeme 3 052 €. Príjmové finančné operácie sa
splnili na 15,26 % v objeme 94 085 €, a to zapojením zostatkov FP z roku 2018 do rozpočtu
mesta, iných finančných operácií -zábezpeky, refinancovaním úveru. Zatiaľ nebol zapojený
rezervný fond do rozpočtu mesta.
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Vo výdavkovej časti rozpočtu je v rámci programov plnenie na 40,03%% . Zdôvodnenie
prekročenia jednotlivých položiek výdavkov je v tabuľkovej časti plnenia rozpočtu.
Vo fondovom hospodárení je tvorba fondov v objeme 379 190 € a čerpanie 2 666 €.
V monitorovacej správe programového plnenia rozpočtu za I. polrok 2019 je plnenie
ukazovateľov programového rozpočtu mesta , ktoré zodpovedá vo väčšine prípadov
polročnému plneniu. Prípadné výkyvy v prekročení resp. neplnení sú zdôvodnené pri
jednotlivých ukazovateľoch.
Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I.
polrok 2019 vrátane Monitorovacej správy programového plnenia rozpočtu za I. polrok
2019. (za:3, proti:0, zdržal sa :0)
K bodu 2. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za I.polrok 2019.
Základná škola - materiál predniesla p. riaditeľka Mgr. Pechová. V prenesených
kompetenciách Bežný transfer zo štátneho rozpočtu obdržali vo výške 50,00%. Pre prvý
stupeň ZŠ vo výdavkovej časti čerpali bežné fin. prostriedky na úrovni 42,15%, kapitálové
výdavky na 0% .Pre druhý stupeň ZŠ vo výdavkovej časti čerpali bežné fin. prostriedky na
úrovni 45,84 %, kapitálové výdavky na 0% .V originálnych kompetenciách ŠJ a ŠKD v oboch zariadeniach je plnenie príjmov v súlade so schváleným rozpočtom. Celkové čerpanie
položiek však nebolo k 1. polroku r. 2019 prekročené.
Základná umelecká škola - materiál uviedla p. riaditeľka Duchoňová. Bežné príjmy z mesta
a z iných príjmov ZUŠ / školné , prenájom/ sú napĺňané v sume 211 280,98 €, čo je plnenie na
47,92 %. Výdavky sú čerpané v celkovej sume 204 158,79 €, čo je plnenie na 46,10 %.
Centrum voľného času - materiál uviedla Ing. Hagarová . Z rozpočtu mesta boli k
30.6.2017 prijaté bežné transfery v sume 60 600 €, z iných obcí 1 508,66 € , zo vzdelávacích
poukazov - 1747,20 € a z iných príjmov 2 154 €. Spolu bežné príjmy predstavujú 66 009,86 €.
Bežné výdavky sa čerpali v sume 63 402,77 €.
Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a
CVČ za I. polrok 2019 v zmysle predložených materiálov . (za:3, proti:0, zdržal sa :0)
K bodu 3. Konsolidovaná výročná správa mesta Nováky za rok 2018.
Konsolidovanú účtovnú závierku mesta Nováky za rok 2018 spracovalo mesto v zmysle §22
Zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v platnom znení. Do konsolidovaného celku je
zahrnuté mesto Nováky ako konsolidujúca účtovná jednotka a ZŠ, ZUŠ a CVČ ako
konsolidované účtovné jednotky. Výstupom tejto účtovnej závierky je konsolidovaná súvaha,
konsolidovaný výkaz ziskov a strát, poznámky konsolidovanej závierky. Na ich základe bola
vypracovaná Konsolidovaná výročná správa mesta Nováky za rok 2018, ktorá spolu s
konsolidovanou závierkou bola overená nezávislým audítorom .
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča schváliť Konsolidovanú
výročnú správu mesta Nováky za rok 2018 . (za:3, proti:0, zdržal sa :0)
K bodu 4. Informácia o rozpočtových opatreniach primátora na rok 2019 od
posledného MsZ, Návrh na rozpočtové opatrenia na rok 2019
Informácia o schválených rozpočtových opatreniach primátorom mesta je predložená v
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zmysle bodu 4.5.13 Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Nováky, ktoré boli schválené
uznesením MsZ č.321/2016 dňa 27.6.2016. V období od posledného MsZ bolo schválené
primátorom mesta rozpočtové opatrenia č. 11/2019.
Na ekonomickú komisiu boli predložené rozpočtové opatrenia č.15-27/2019 v zmysle
Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Nováky.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach
primátora mesta a odporúča schváliť rozpočtové opatrenia na rok 2019 č.15-27/2019.
(za:3, proti:0, zdržal sa :0)
K bodu 5. Návrh sadzby MP za komunálne odpady na rok 2020 a nasledujúce:
Na ekonomickú komisiu bol predložený materiál prepočtu sadzby miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa výdavkov na odvoz a likvidáciu odpadu
vrátane odpadu zo zelene v zmysle aktualizácie rozpočtu č.1 na rok 2019. Sadzba na osobu a
deň predstavuje 0,12 €/osoba/deň, čo je na rok 43,92 €/osoba/rok. Mesto naďalej dotuje
odpadové hospodárstvo, ale z dôvodu odporúčania NKÚ, aby obyvatelia preplácali celkové
náklady na odpad, sme pristúpili k návrhu na zvýšenie sadzby poplatku za KO pre
obyvateľov, kde sú vypracované variantné sadzby 15 €/osoba/rok, 16 €/osoba/rok, 17
€/osoba/rok, 18 €/osoba/rok s rozdelením na sadzby rovnako pre všetkých členov domácnosti
a sadzby pri ďalších úľavách na 4. a ďalšieho člena domácnosti. Bola spracovaná tiež tabuľka
o počte domácností rozčlenená podľa jednotlivých členov domácností. Ku každému variantu
boli prepočítaní príjmy do rozpočtu mesta. Na základe diskusie členov komisie a Mgr. Hornej
došlo k návrhu prijať variant, aby občania platili sadzbu 16 €/osobu /rok rovnako pre všetkých
členov domácností. Viacpočetné rodiny si môžu podať žiadosť na sociálnu komisiu o
kompenzáciu časti výdavkov.
Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť sadbu miestneho poplatku za
komunálne odpady vo výške 16 € / osobu / rok rovnako pre všetkých členov domácností.
(za:3, proti:0, zdržal sa :0)
K bodu 6. Rôzne:
1. Žiadosť p. Rebroša.
P. Erik Rebroš (Lelovská 679/51, 972 71 Nováky) požiadal o odpredaj nehnuteľností
nachádzajúcich sa v pôvodnom k. ú. Horné Lelovce v súčasnosti k.ú. Nováky parc. C-KN č.
817, 818/1 a 820, ktoré plánuje využiť na výstavbu rodinného domu a príjazdovej cesty,
pričom parkovisko a odstavná plocha na státie kontajnerov zostanú zachované v pôvodnom
stave.
Záver: Ekonomická komisia odporúča na základe posledného predaja občanovi schváliť
cenu 7,--€/m2. (za:3, proti:0, zdržal sa :0)
2. Žiadosť p. Pacekovej s manželom.
P. Gabriela Paceková s manželom Lukášom (bytom Lehotská 365/12; 972 71 Nováky)
požiadala o dlhodobý prenájom parcely číslo C-KN 1641/2 a časti parcely 1645 z dôvodu
prechodu do dvora a domu, prípadne na rekreačné účely.
Záver: Ekonomická komisia na základe posúdenia žiadosti nedokázala stanoviť
optimálnu výšku ceny. (za:3, proti:0, zdržal sa :0)
3. Žiadosť Pumptrack club Nováky
Pumptrack club Nováky (ul. Rastislavova 324/2, 972 71 Nováky) v zastúpení prezidenta
klubu Mareka Gundu požiadal o poskytnutie nájmu na areál pumptrackového ihriska
nachádzajúceho sa na parc. C-KN č. 256/6 a 256/3 na ul. Rastislavovej v Novákoch z dôvodu
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poskytnutia grantu.
Záver: Ekonomická komisia sa nebude vyjadrovať. (za:3, proti:0, zdržal sa :0)
4. Žiadosť MP -profit k rekonštrukcii CZT
Ku koncu júla 2019 bola vznesená zo strany spoločnosti MP Profit vykonávajúcej externý
manažment pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok výzvy „Rekonštrukcia
rozvodov tepla v meste Nováky“ požiadavka na zdodatkovanie zmluvy o prenájme
energetických zariadení mesta medzi spoločnosťou Benet s.r.o. a mestom Nováky ohľadne
prenájmu nehnuteľností, cez ktoré prechádzajú rozvody tepla.
Záver: Ekonomická komisia sa nebude vyjadrovať. (za:3, proti:0, zdržal sa :0)
5. Prenájom pozemkov od Lesy š.p.
Na základe žiadosti MsÚ v Novákoch na Lesy, š.p. o zníženie prenájmu za areál drevoskladu
odsúhlasili Lesy SR zníženie prenájmu o 1/3-inu a navrhli uzatvoriť nájomnú zmluvu nanovo
(nie dodatok).
Záver: Ekonomická komisia sa nebude vyjadrovať. (za:3, proti:0, zdržal sa :0)
6. GRYF-media s.r.o.- prenájom pozemku
Spoločnosť GRYF media s.r.o. (Pažite 56, 010 09 Žilina) požiadala o predĺženie nájomnej
zmluvy resp. uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom pozemku na umiestnenie
reklamnej stavby typu „jednostranný billboard“ v počte 1 ks na parc. C-KN č. 189/1 v k.ú.
Nováky.
Záver: Ekonomická komisia odporúča navýšenie prenájmu o 10%.(za:3, proti:0, zdržal sa
:0)

Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ
V Novákoch dňa 4.9.2019
Schválil: Ing. Branislav Adamec – predseda ekonomickej komisie
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