Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a
podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 6.11.2019.
Prítomní: Ing. Adamec, p.Hvojník, Ing. Türková, Mgr. Oršula, Ing.Hajsterová
Neprítomný: Bc. Orth
Hostia: Mgr. Horná, Mgr. Pechová, Ing. Hagarová, p.Duchoňová DiS.art., Bc. Hartmanová,
Ing. Kmeťová, Ing. Trojanová, Mgr. Mištinová
Program:
1. Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2020,2021,2022.
2. Návrh rozpočtu mesta na roky 2020,2021, 2022 vrátane Programového rozpočtu na
roky 2020,2021,2022.
3. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2015 o miestnych daniach.
5. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2019.
6. Rôzne.
V úvode zasadnutia komisie predseda komisie Ing. Adamec privítal prítomných, ako aj novú
členku EK Ing. Ľubicu Türkovú. V čase o 16,40 hod. bol uvoľnený z rodinných dôvodov
poslanec Mgr. Pavel Oršula.
K bodu 1. Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2020,2021,2022
Základná škola - požiadavky do rozpočtu na rok 2020 predložila riaditeľka ZŠ Mgr. Pechová.

Transfer zo ŠR je plánovaný v objeme 763 224 €, na úrovni roku 2019, nenormatívne
príspevky sú naplánované podľa počtu žiakov. Z rozpočtu mesta požadujú 43 639 €, 18 000 €
plánujú vlastné príjmy. Vrátené vlastné príjmy sa znížili z dôvodu zrušenia ŠZŠ. V ŠJ
požadujú z rozpočtu mesta na bežné výdavky 264 899 € a na kapitálové výdavky 8500 € na
smaženku a dvere. V ŠKD z rozpočtu mesta na bežné výdavky požadujú 76 923 €. P.
riaditeľka informovala o stave na stavbe - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Hronského, kde
predpokladá dodržanie termínu ukončenia. Rekonštrukcia hygienických zariadení by sa mala
tiež dokončiť. Pretrvávajú stále problémy s vlhkosťou v telocvični na ZŠ Pribinova. Ing.
Trojanová povedala, že požiada firmu JUTEX, aby na vlastné náklady v termíne do
20.11.2019 odstránili vrstvy, ktoré sú nevyhovujúce. V riešení je preverenie vlhkosti.
Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie návrh rozpočtu ZŠ na rok 2020.(za :3,
proti :0, zdržal sa :0)
Základná umelecká škola - požiadavky predniesla p.Duchoňová , DiS.art. - riaditeľka ZUŠ.
Dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020 požadujú v objeme 542 092 €, z toho na bežné
výdavky 478 408 € a na kapitálové výdavky 63 684 €, a to na rekonštrukciu elektroinštalácie
61 300 € a na akustickú stenu 2 384 €. Mgr. Horná poznamenala, že projektová dokumentácia
na elektroinštaláciu nie je spracovaná v súlade s platnou legislatívou. Z uvedeného dôvodu to
bolo škrtnuté z rozpočtu. Ing. Adamec uviedol, že pokiaľ ZUŠ nemá záväzné stanovisko
mesta, že prerobenie elektroinštalácie bude v danom roku realizované, nemá význam robiť
novú projektovú dokumentáciu, ktorej vypracovaním by ZUŠ vznikli len finančné náklady,
o ktoré by sa neefektívne znížil jej rozpočet. Ďalej poznamenal, že nedávno dal projektovú
dokumentáciu z r. 2014 zhodnotiť odborníkovi – elektrikárovi, ktorý skonštatoval, že
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projektová dokumentácia je vypracovaná správne, vzhľadom ale na jej rok vypracovania
(2014) odhadol, že v súčasnosti budú náklady na prerobenie elektroinštalácie drahšie,
odborníkovým odhadom, o približne 10-15 %.. Problém je tiež zmena priestorov - vývarovňa.
Diskutovalo sa aj o revíznej správe, ako aj o bezpečnosti pedagógov a žiakov, ktorí
navštevujú ZUŠ pri súčasnom stave elektroinštalácie..
Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie návrh rozpočtu ZUŠ na rok 2020. (za :3,
proti :0, zdržal sa :0)
Centrum voľného času - požiadavky predniesla Ing. Hagarová, dotáciu z rozpočtu mesta
požadujú v objeme 143 011 €. Zvýšenie oproti roku 2019 je hlavne v mzdových nákladoch.
Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie návrh rozpočtu CVČ na rok 2020. (za :3,
proti :0, zdržal sa :0)
K bodu č.2. Návrh rozpočtu mesta na roky 2020,2021,2022
Na roky 2020,2021,2022 sú do ekonomickej komisie navrhnuté nasledovné príjmy a výdavky
rozpočtu mesta:
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Názov

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné
operácie

Kapitálové výdavky
Výdavkové
finančné operácie
Výdavky spolu
Rozdiel príjmy výdavky

V príjmovej časti rozpočtu sú navrhované na rok 2020 bežné príjmy v objeme 5 102 893 €, a to
daňové príjmy 3 374 720 €, nedaňové príjmy 584 523 € a granty a transfery 1 143 650 €. Kapitálové
príjmy sú navrhnuté v objeme 28 126 €. Príjmové finančné operrácie sú navrhnuté v objeme 201 332
€, a to prostriedky z rezervného fondu 50 000 € a nevyčerpaný úver z roku 2019 vo výške 11 332 € na
projekty a navrhnutý je nový úver vo výške 140 000 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu sú naplánované
bežné výdavky v objeme 4 982 988 € , kapitálové výdavky v objeme 152 497 € a výdavkové finančné
operácie v objeme 196 866 €. Jednotlivé výdavky sú rozpočtované v rámci 14 programov mesta.
Tvorba fondov je v objeme 61 257 € a čerpanie 60 750 €.
Na ekonomickej komisii sme konštatovali nedostatok finančných prostriedkov na rok 2020, kde Ing.
Hajsterová skonštatovala, že navýšenie dane z príjmov o 72 000 € nepokryje ani vládou schválené
navýšenie miezd o 10%, čo predstavuje požiadavku 134 370 €. V dôvodu vykrytia kapitálových
výdavkov Ing. Hajsterová uviedla, že v rozpočte je navrhnutý úver vo výške 140 000 €.
Ing. Hajsterová požiadala EK o upresnenie sumy na Vypracovanie strategického dokumentu -

nízkouhlíkové hospodárstvo na 18 480 €, z dotácie 17 556€,924 € z rozpočtu mesta. Komisia
súhlasí.
Ekonomická komisia na návrh Mgr. Hornej sa zhodla, že presunie FP z investičnej akcie Výmena
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povrchu malého ihriska (opotrebovaná umelá tráva) na FŠ za umelú trávu 12 000 € a
Výstavba pumptrekového ihriska ( asfaltovanie a osvetlenie) 19 565 € na akciu Rekonštrukcia
priestorov pre vývarovňu v ZŠ Pribinova v sume 31 565 €.
Záver : Ekonomická komisia doporučuje schváliť Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 v
pozmenenom znení presunom FP z investičnej akcie Výmena povrchu malého ihriska
(opotrebovaná umelá tráva) na FŠ za umelú trávu 12 000 € a Výstavba pumptrekového
ihriska ( asfaltovanie a osvetlenie) 19 565 € na akciu Rekonštrukcia priestorov pre
vývarovňu v ZŠ Pribinova v sume 31 565 €. (za :3, proti :0, zdržal sa :0)
K bodu 2. Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2020,2021,2022
V Návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2020,2021,2022 sú zapracované jednotlivé
ukazovatele programového rozpočtu do 14 programov mesta.
Samostatné hlasovanie k tomuto bodu nebolo.
K bodu 3. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Návrh VZN predniesla Ing. Hajsterová, je v ňom premietnutá nová sadzba pre občanov mesta,
ktorú schvaľovalo MsZ ako aj zmena niektorých ustanovení aj vzhľadom na dopad GDPR.
P.Hvojník hovoril, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, či takýto spôsob nakladania s
odpadom je ideálny, kľudne by mohol byť poplatok aj vyšší.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť VZN v
predloženom znení. (za :3, proti :0, zdržal sa :0)
K bodu 4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2015 o miestnych
daniach.
Návrh VZN predniesla Ing. Hajsterová, sú to hlavne úpravy na dodržanie platných zákonov a
zmeny pojmov. Sadzby dane z nehnuteľností v tomto roku ostávajú rovnaké, aj keď do roku
2024 budeme musieť znížiť rozpätie medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane zo stavieb, čo
bude mať dopad hlavne na zvýšenie sadzby pre rodinné domy.
Ing. Adamec v predkladanom návrhu nesúhlasí s odsekom 3., kde sa mení sadzba dane za
ubytovanie z 0,50 €/osobu a prenocovanie na 0,25 €/osobu a prenocovanie. Ponechať
aktuálnu sadzbu.
Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť návrh VZN, ktorým sa mení VZN
č.10I2015 o miestnych daniach , okrem odseku 3. t.j. čl.V. § 26 VZN a ponechať sadzbu
0,50 €/osobu a prenocovanie . (za :3, proti :0, zdržal sa :0)
K bodu 5. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2019.
Návrh rozpočtových opatrení č. 35-53 predniesla Ing. Hajsterová, pričom doplňujúce
informácie dávali jednotlivé vedúce oddelení Ing. Kmeťová, Ing. Trojanová, Mgr. Mištinová.
Mgr. Horná doporučila, aby sme nemuseli každé MsZ schvaľovať toľkoto rozpočtových
opatrení , zjednodušiť rozpočet do menšieho počtu podpoložiek, s čím vyjadril súhlas aj
predseda EK Ing. Adamec aj ostatní členovia EK.
K rozpočtovému opatreniu č. 48 sa vyjadril Ing. Adamec, že uvedené FP na nákup kobercov
by bolo vhodnejšie použiť pre poslancov na nákup sedenia na MsZ(stoly, stoličky). Na EK sa
diskutovalo aj o možnosti presunúť rokovanie MsZ do iných priestorov, napr. do DK (dom
kultúry). Niektoré RO ako aj iné materiály prišli na zasadnutie EK podľa Ing. Adamca
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neskoro, pričom poukázal predovšetkým na materiály, ktoré boli členom EK doručené
elektronickou poštou dňa 5.11.2019, teda len 1 deň pred zasadnutím EK.
K tomuto sa vyjadrili niektoré vedúce oddelení, Ing. Kmeťová povedala, že z účtovníctva sú
výstupy do 20 dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac a až potom si môžu robiť prepočty.
Teraz majú aktuálne údaje do 30.9.2019 a museli sa napasovať do konca roka, lebo už bude
len jedno MsZ . Mgr. Mištinová povedala, že len predvčerom dostala údaje k chystanému
projektu zamestnanosti po útlme baníctva.
Ing. Adamec navrhuje vyradiť z evidencie mesta VW Passat, pretože začiatkom roka 2019
keď sa kupovalo nové OA bolo prisľúbené, že pri nákupe nového OA bude VW Passat aj
kvôli bezpečnosti a zvýšeným nákladom na opravy odpredaný resp. vyradený.
Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť návrhy rozpočtových opatrení č. 35-53
okrem č.48. (za :3, proti :0, zdržal sa :0)
Ekonomická komisia odporúča schváliť návrh rozpočtového opatrenia č.48. (za :1, proti
:2, zdržal sa :0)
Ekonomická komisia odporúča upraviť Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta za
účelom zjednodušenia v termíne do 30.4.2020.
K bodu 6 Rôzne
1. Dodatok k Zásad hospodárenia s majetkom mesta.
Materiál spracoval Ing. Balák na základe záverov zo školenia , kde sa zúčastnila aj Ing.
Trojanová. Navrhnuté sú 2 varianty právomoci pri podpisovaní zmlúv, ktoré sú výsledkom
verejného obstarávania. Do varianty B ekonomická komisia odporúča doplniť, že limity sú
bez DPH.
Záver: Ekonomická komisia nevie vyjadriť stanovisko k dodatku k Zásadám
hospodárenia s majetkom mesta. (za :3, proti :0, zdržal sa :0)
2. Zmluva o postúpení pohľadávok.
Nájomca Ľuboš Ďurfina mal v prenájme nebytové priestory v objekte č. 456 (dom služieb) na ulici
A.Hlinku v Novákoch. Z dôvodu neplatenia bola nájomná zmluva ukončená a nájomca nebytové
priestory opustil. Za obdobie neplatenia sa pohľadávka dostala na sumu 2 184,98 € - táto suma
obsahuje nájom za nebytový priestor a služby spojené s nájmom.
Pohľadávka je vedená účtovne v spoločnosti BENET s.r.o. Mesto postúpením pohľadávky prevedie
pohľadávku do svojho účtovníctva. V súčasnosti je pohľadávka vymáhaná súdnou cestou.

K uvedenej problematike Mgr. Horná uviedla, že mesto rozhoduje o tom, komu prenajme
mestský priestor, nevieme či je to platič, či neplatič.
Ing. Türková sa zaujímala o to, do akej sumy Benet pustí toho, čo neplatí, lebo sú tu
nedoplatky vyše roka.
Ing. Kmeťová odpovedala, že sa to riešilo súdnou cestou - vypratanie a p. Ďurfina priestor
dovtedy používal a neplatil.
Ing. Adamec sa pýtal v akej výške preberá mesto pohľadávku. Bolo mu odpovedané, že
v celej výške, t.j. 100 %. Mgr. Horná podotkla, že v pohľadávke sú aj energie. Ing. Adamec
hovorí, že treba otvoriť zmluvu s Benetom.
Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť zmluvu o postúpení pohľadávky vo
výške 2 184,98 € z dôvodu ukončenia nájmu a zároveň EK odporúča bezodkladne
otvoriť a novelizovať mandátnu zmluvu medzi mestom a firmou Benet s.r.o. za účelom
prerozdelenia vymáhania výšky pohľadávok medzi mesto a Benet v odporúčanom
pomere nájomné:energie. (za :3, proti :0, zdržal sa :0)
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3. Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt Podpora zamestnanosti v regióne
horná Nitra - mesto Nováky partner č.6
Zámer predstavila Mgr. Mištinová. Spolufinancovanie mesta je 5%, čo predstavuje 48 717,17
€ Ing. Adamec k tomu povedal, že z nášho rozpočtu (spolufinancovanie projektu ) idú FP aj
na nenováckych ľudí.
Záver:
Ekonomická komisia berie na vedomie:
- Návrh na predloženie žiadosti o NFP žiadateľom TSK a Partnerom č.6 Mestom Nováky s názvom
„Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“
- Návrh na zabezpečenie realizácie aktivít Partnera č.6 v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie aktivít Partnera č.6 vo výške
48 717,17 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu za Partnera č. 6
- Návrh na zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta za
Partnera č.6

Ekonomická komisia odporúča schváliť:
- Predloženie žiadosti o NFP žiadateľom TSK a Partnerom č.6 Mestom Nováky s názvom
„Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“
- Zabezpečenie realizácie aktivít Partnera č.6 v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie aktivít Partnera č.6 vo výške
48 717,17 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu za Partnera č. 6, maximálne
974 343,41 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta za
Partnera č.6
- Zmeniť partnera na č.4
(za :3, proti :0, zdržal sa :0)
4. Z komisie výstavby:
a) návrh ceny na odkúpenie pozemku
P. Jana Valovičová (Nám. SNP 212/68, 972 71 Nováky) požiadala o odkúpenie
pozemku na parcele E-KN č. 183/2 o rozlohe cca 20 m2 - terasy, ktorá už v čase kúpy bola
ohradená pevným plotom a stojí na betónových základoch.
Záver: Ekonomická komisia doporučuje cenu 7 €/m2. (za :3, proti :0, zdržal sa :0)
b) návrh ceny na prenájom
P. Jozef Ezechiáš s manž. (M. Slovenskej 1623/6, 972 71 Nováky) požiadali
o odkúpenie mestského pozemku vo výmere 69 m2 z parcely C-KN č. 1728/1 za účelom
využívania predmetného pozemku susediaceho s rodinným domom na parkovanie pre
osobné motorové vozidlo z dôvodu úzkej prístupovej cesty a zložitého manévrovania do
garáže rodinného domu.
Záver: Ekonomická komisia cenu za prenájom nestanovuje, nakoľko ho neodporúča
prenajať. (za :3, proti :0, zdržal sa :0)
c) billboardy sú umiestnené na stanici
Spoločnosť AkzentBigBoard a.s. (Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava) ako právny
nástupca spoločnosti Media representative, s.r.o. požiadala o predĺženie Nájomnej zmluvy
zo dňa 23.12.2016 za účelom umiestnenia a prevádzkovania 2 ks billboardov, ktorá je
platná do 31.12.2019.
Záver: Ekonomická komisia doporučuje cenu 1200€/rok.(za :3, proti :0,zdržal sa :0)
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5. Žiadosť firmy BoGo bus s.r.o. Nováky
Žiadosť predniesla Ing. Türková. Firma žiada zmeniť VZN o dotáciách , rozdeliť program
9.1 na 2 časti, pre športové kluby 8%, pre bazén 6% .
Záver: Ekonomická komisia nezaujíma k žiadosti žiadne stanovisko z dôvodu nejasného
právneho posúdenia. (za :3, proti :0, zdržal sa :0)
Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ
V Novákoch dňa 8.11.2019
Schválil: Ing. Branislav Adamec – predseda ekonomickej komisie
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