Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a
podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 8.6.2020.
Prítomní: Ing. Adamec, Ing. Türková, Bc. Orth, Mgr. Oršula, Ing.Hajsterová
Neprítomný: p.Hvojník
Hostia: Mgr. Horná, Mgr. Pechová, Ing. Hagarová, p.Duchoňová DiS.art.,
Program:
1.
2.
3.
4.

Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na rok 2020.
Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta na rok 2020.
Prijatie úveru na rok 2020.
Rôzne.
K bodu 1. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na rok 2020

Základná škola - Mgr. Pechová informovala ekonomickú komisiu o otvorení ZŠ ročníky 1.-5. , ŠKD
a ŠJ od 1.6.2020. Od 21.4.2020 išli ŠKD a ŠJ na 80%. Vrátenie odvodov za apríl škola požadovala na
základe výzvy Sociálnej poisťovne. P. riaditeľka avizovala nedostatok FO na teplo, kde žiadali v
dohadovacom konaní 30 tis. €. Nepostačujú tiež FP od štátu na špeciálneho pedagóga a asistentov
učiteľov. Výpadok je aj z dôvodu mimoriadnej situácie vo vlastných príjmov z prenájmu. Mgr.
Pechová informovala o zvyšovaní poplatkov v ŠKD a režijných nákladov v ŠJ:

Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie doporučuje schváliť aktualizáciu č.1
rozpočtu ZŠ na rok 2020. (Hlasovanie za:4, proti :0)
Základná umelecká škola - p.Duchoňová , DiS.art. - riaditeľka ZUŠ informovala o krátení
12% na základe pokynov zriaďovateľa, teda v sume 35.201,-€. P. Duchoňová sa vyjadrila, že
z dôvodu, aby neporušila zákon, tak jediná možno ako ušetriť finančné prostriedky, je krátiť
mzdové prostriedky pedagógom o nadčasy, odmeny a osobné príplatky v sume 33.351,-€.
Takisto povedala, že učitelia aj počas korona krízy mali 100% výšku platu, nakoľko pracovali
dištančne z domu a všetky ZUŠ, ich pedagógovia, v okrese Prievidza poberali počas korona
krízy plnú výšku platu. Zároveň znížila výdavky na prevádzku o 1850 €. Doplnila, že
v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov od zriaďovateľa ZUŠ neplatila odvody do
Sociálnej poisťovne. Príspevky od rodičov v tomto roku nemenia, ich zvýšenie je možné
a naplánované až od 1.9.2021.
Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť aktualizáciu
rozpočtu ZUŠ na rok 2020. (Hlasovanie za:4, proti :0)
Centrum voľného času - Ing. Hagarová informovala, že na základe pokynov zriaďovateľa
znižujú výdavky o 12%, CVČ má stále pozastavenú činnosť. Nevedia, či budú robiť letnú
činnosť. Letné tábory -10 € na jeden deň od účastníka. Ak sa situácia zmení - 2 júlové týždne.
CVČ bolo na 80%. - od 21.apríla. Odvody si nárokovali od Sociálnej poisťovne..
Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť aktualizáciu č.1
rozpočtu CVČ na rok 2020.
K bodu č.2. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta na rok 2020.
O návrhu aktulizácie č.1 rozpočtu mesta na rok 2020 informovala vedúca ekonomického
oddelenia Ing. Hajsterová. V tomto návrhu sú zohľadnené jednak výsledky hospodárenia
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mesta za rok 2019 zo záverečného účtu mesta za rok 2019 ako aj vplyvy pandémie Covid-19
v roku 2020 jednak na príjmy z podielových daní z príjmov fyzických osôb, kde
predpokladáme výpadok 300 tis. € ako aj nedoplatky na dani z nehnuteľností k súčasnému
obdobiu - výpadok zhruba 300 tis. €.
Sumárna tabuľka je nasledovná:
2020

2020

2020

2020

Schválený rozpočet

Rozpočet po
zmenách -RO

+- oproti rozpočtu
po zmenách

Návrh aktualizácie
č.1

v€

v€

v€

v€

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie

5 120 449
11 448
107 382

5 126 966
11 448
324 150

-543 262
93 452
498 194

4 583 704
104 900
822 344

Príjmy spolu

5 239 279

5 462 564

48 384

5 510 948

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

4 899 916
142 497
196 866

5 014 816
250 882
196 866

-205 502
282 166
-28 280

4 809 314
533 048
168 586

Výdavky spolu

5 239 279

5 462 564

48 384

5 510 948

0

0

0

0

Názov

Rozdiel príjmy - výdavky

V príjmovej časti aktualizácie č.1 rozpočtu sú navrhované bežné príjmy v objeme 4 583 704 €, a to
daňové príjmy 2 761 257 €, nedaňové príjmy 587 352 € a granty a transfery 1 235 095 €. Kapitálové
príjmy sú navrhnuté v objeme 104 900 €, a to príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov a
kapitálové granty a transfery, kde je naplánovaná dotácia na Rekonštrukciu budovy MsÚ vo výške 100
000 €. Príjmové finančné operrácie sú navrhnuté v objeme 822 344 €, a to zostatok z roku 2019 - 55
528 €, prostriedky z rezervného fondu 520 016 € a nevyčerpané úvery z roku 2019 vo výške 11 332 e
v OTP a 18 788 € vo VÚB. Na zabezpečenie financovania bežných výdavkov je navrhnutý úver vo
výške 215 000 € ako náhrada za vlastné zdroje na rekonštrukciu CZT I. etapa
Vo výdavkovej časti rozpočtu sú naplánované bežné výdavky v objeme 4 809 314 € € , kapitálové
výdavky v objeme 533 048 € a výdavkové finančné operácie v objeme 168 586 €. Jednotlivé výdavky
sú rozpočtované v rámci 14 programov mesta.
Tvorba fondov je v objeme 536 960 € € a čerpanie 530 766 €.
K materiálu bola na ekonomickej komisii diskusia hlavne ohľadom dotácií pre športové kluby, kde je
navrhnuté krátenie o 50%. Konkrétna suma nebola navrhnutá.
Takisto sa Ing. Adamec a Ing. Türková zaujímali predovšetkým o príjmovú stranu rozpočtu a výpadky
v dani z príjmov fyzických osôb v objeme 300.000,-€ a dani z nehnuteľností takisto v sume 300.000,€, kde pri dani z nehnuteľnosti Ing. Hajsterová odmietla členom komisie poskytnúť bližšie informácie
s odvolaním sa na daňové tajomstvo, kde na doplňujúce otázky Ing. Hajsterová odpovedala, že súhlas
s bližším poskytnutím údajov daňové charakteru môže udeliť len primátor mesta. Ing. Adamec
skonštatoval, že je potrebné, aby poslanci ako aj členovia EK mali podrobnejšie informácie
o daňových subjektoch, ktoré neplatia daň a navrhol, aby v časti prerokovávania daní a veci týkajúcich
sa daňového tajomstva bolo mestské zastupiteľstvo neverejné a všetci poslanci a členovia EK
podpísali vyhlásenie o mlčanlivosti vo veci daňového tajomstva.

Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť aktualizáciu č.1
rozpočtu mesta na rok 2020. (Hlasovanie za:2, proti :0, zdržal sa :2)

K bodu 3. Prijatie úveru na rok 2020.
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Materiál na ekonomickú komisiu predložila vedúca ekonomického oddelenia Ing. Hajsterová.
Materiál je predkladaný z dôvodu zabezpečenia financovania bežných výdavkov v roku 2020
vo výške 215 000 €, a to z dôvodu výpadku príjmov v aktualizácii č.1 rozpočtu mesta
Nováky na rok 2020 ( podielové dane z príjmov fyzických osôb) a ako náhradu za vlastné
zdroje na investičnú akciu rekonštrukcia CZT I.etapa, ktorú nám bola odporúčané financovať
z vlastných zdrojov mesta formou dotácie pre firmu Benet s.r.o. Nováky, pretože táto bola
oprávneným žiadateľom na podanie žiadosti o NFP a čerpanie dotácie. Úverové zaťaženie je
po načerpaní tohto úveru 32,48% .
Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť:
1. Prijatie úveru do výšky 215 000 € na zabezpečenie financovania bežných výdavkov v
roku 2020.
2. Zabezpečenie úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky mesta a podpísania
dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
(Hlasovanie za:4, proti :0)
K bodu 4. Rôzne
1. Žiadosť spol. Ivantit s. r. o. (so sídlom 971 01 Prievidza, Golfová 2938/18, IČO:
53 038 088) o prenájom časti mestského pozemku
Materiál bol predložený z komisie výstavby na stanovenie ceny za prenájom mestského
pozemku o výmere 95 m2.
K materiálu bola diskusia, ekonomická komisia neriešila cenu za podobný prípad.
Záver: EK navrhuje schváliť cenu prenájmu 1€/m2/ rok, pritom doporučuje porovnať s
podobnými mestami. (Hlasovanie za:4, proti :0)
2. Žiadosť p. Lukáša Pročku (Nám. SNP 55/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom)
týkajúca sa stanovenie ceny prenájmu pozemku za účelom zriadenia prístupovej
komunikácie a chodníka na náklady žiadateľa na ul. S. Chalupku.
Záver: Kvôli komunikačnej disproporcii medzi oddelením výstavby, viceprimátorkou Mgr.
Hornou a ekonomickou komisiou, ekonomická komisia o tomto bode nerokovala.
Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ
V Novákoch dňa 17.6.2020
Schválil: Ing. Branislav Adamec – predseda ekonomickej komisie
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