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 Zápisnica  zo  zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a 

podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 2.9.2020. 

 
Prítomní: Ing.Adamec, Ing. Türková, Mgr. Oršula, p.Hvojník, Bc. Orth, Ing. Hajsterová 

Neprítomný: - 

Hostia:  Mgr. Horná, Mgr. Pechová, Ing. Hagarová, p.Duchoňová, Ing. Kmeťová 

 

Program:  
 

1. Vyhodnotenie hospodárenia  ZŠ, ZUŠ a CVČ za I.polrok 2020. 

2. Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I.polrok 2020 vrátane Monitorovacej správy 

programového plnenia rozpočtu za I.polrok 2020. 

3. Konsolidovaná výročná správa mesta Nováky za rok 2019. 

4. Návrh VZN o dotáciách. 

5. Prepočet  sadzby MP za komunálne odpady . 

6. Prepočet sadzieb na daň z nehnuteľností. 

7. Materiály z komisie výstavby. 

8. Rôzne. 

 

 

K bodu 1. Vyhodnotenie hospodárenia  ZŠ, ZUŠ a CVČ za I.polrok 2020. 

 

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 37,46%, kapitálové 

výdavky na 0% .Pre druhý stupeň ZŠ vo výdavkovej časti čerpali bežné  fin. prostriedky na 

úrovni 42,29 %, kapitálové výdavky na 0% .V originálnych kompetenciách ŠJ a ŠKD - 

obdržali transfer vo výške 44%. P. riaditeľka poukázala na pretrvávajúci problém v 

nedostatku FP na teplo, kde je v súčasnosti nedoplatok 32 220 €. Aj pri odstavení školy 

nabiehali fixné náklady okolo 4 700€. Poslané na dohadovacie konanie, dodnes bez výsledku. 

Výpadok zaznamenali aj vo vlastných príjmoch. Do ŠKD sa prihlásilo 115 detí, z toho 

dôvodu bude chýbať 2 750 € na mzdové výdavky. 

Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča schváliť vyhodnotenie 

hospodárenia ZŠ za I. polrok 2020. (za:5, proti:0, zdržal sa :0) 

 

Základná umelecká škola - materiál uviedla p. riaditeľka  Duchoňová. Bežné príjmy z mesta 

a z iných príjmov ZUŠ / školné , prenájom/ sú napĺňané v sume 214 514 €, čo je plnenie na 49 

%. Výdavky sú čerpané v celkovej sume 207 466  €, čo je plnenie na 48 %. P.riaditeľka 

informovala, že v rámci rekonštrukcie CZT prechádzajú na teplo a má obavy , aby nemali 

nedoplatky ako ZŠ. Nadniesla problematiku vyradenia kotolne z inventarizácie. 

Ing. Kmeťová v súvislosti so žiadosťou ZUŠ na prípravu na 2. vlnu Covid, kde žiadali 3000 € 

na nákup rúšok, dezinfekcie a štítov uviedla, že to bude robiť oddelenie vnútornej správy 

centrálne. 

Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča schváliť vyhodnotenie 

hospodárenia ZUŠ za I. polrok 2020. (za:5, proti:0, zdržal sa :0) 

 

 

Centrum voľného času -  materiál uviedla p. riaditeľka  Ing. Hagarová . Z rozpočtu mesta 

boli k 30.6.2020 prijaté bežné transfery v sume 56 917 €, z iných obcí 1 674 € , zo 
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vzdelávacích poukazov - 1 498 € a z iných príjmov 882 €. Spolu bežné príjmy predstavujú 60 

971 €. Bežné výdavky sa čerpali v sume 58 133 €.  

P.riaditeľka uviedla, že ime nestačia FP na vykrytie tepla, požiadala riaditeľku ZŠ o 

odpustenie nájomného, ale z dôvodu nedostatku FP v ZŠ nebolo vyhovené. Do krúžkov sa 

deti môžu prihlasovať do polovice septembra. 

 

Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča schváliť vyhodnotenie 

hospodárenia CVČ za I. polrok 2020. (za:5, proti:0, zdržal sa :0) 

 

 

K bodu 2. Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I. polrok 2020 vrátane 

Monitorovacej správy programového plnenia rozpočtu za I. polrok 2020. 

 

Za I.polrok 2020 dosiahlo mesto nasledovné plnenie rozpočtu: 

 

  2020 2020 2020 2020   

Názov 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách -RO 

Aktualizácia 
č.1+RO 

Skutočnosť 
I.polrok % plnenia 

  v € v € v € v €   

  Bežné príjmy 5 120 449 5 126 966 4 883 704 2 353 374 48,19 

  Kapitálové príjmy 11 448 11 448 104 900 5 487 5,23 

  Príjmové finančné operácie 107 382 324 150 822 344 58 920 7,16 

  Príjmy spolu 5 239 279 5 462 564 5 810 948 2 417 781 41,61 

  Bežné výdavky 4 899 916 5 014 816 4 823 565 1 928 602 39,98 

  Kapitálové výdavky 142 497 250 882 535 115 14 967 2,80 

  Výdavkové  finančné operácie 196 866 196 866 168 586 79 447 47,13 

  Výdavky spolu 5 239 279 5 462 564 5 527 266 2 023 016 36,60 

   Rozdiel príjmy - výdavky 0 0 283 682 394 765   

 

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie bežných príjmov na 48,19 % v objeme 2 353 374 €. 

Kapitálové príjmy sa plnili na 5,23% v objeme 5 487 €. Príjmové finančné operácie sa splnili 

na 7,16 % v objeme 58 920 €, a to zapojením zostatkov FP  z roku 2019 do rozpočtu mesta, 

iných finančných operácií -zábezpeky, čerpaním úveru. Zatiaľ nebol zapojený rezervný fond 

do rozpočtu mesta. 

Vo výdavkovej časti rozpočtu je v rámci programov plnenie na 36,60%% . Zdôvodnenie 

prekročenia jednotlivých položiek výdavkov je v tabuľkovej časti plnenia rozpočtu. Hlavný 

dôvod je prechod investičných akcií do II.polroku 2020 a nečerpanie niektorých výdavkov z 

dôvodu pandémie COVID -19. 

Vo fondovom hospodárení je tvorba fondov v objeme 364 918 € a čerpanie 3008 €.  

V monitorovacej správe programového plnenia rozpočtu za I. polrok 2020 je plnenie 

ukazovateľov programového rozpočtu mesta , ktoré zodpovedá vo väčšine prípadov 

polročnému plneniu. Neplnenie niektorých ukazovateľov je z dôvodu pandémie COVID -19. 

 

Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča schváliť Vyhodnotenie 

hospodárenia mesta za I. polrok 2020 vrátane Monitorovacej správy programového 

plnenia rozpočtu za I. polrok 2020. (za:5, proti:0, zdržal sa :0) 
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K bodu 3. Konsolidovaná výročná správa mesta Nováky za rok 2019. 

 

Konsolidovanú účtovnú závierku mesta Nováky za rok 2019 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 2019, ktorá spolu s 

konsolidovanou závierkou má byť overená nezávislým audítorom . Ing. Hajsterová oznámila, 

že auditorská správa bude predložená na rokovanie MsZ. 

P. Hvojník sa informoval, ako je to s príspevkovou organizáciou MSM Nováky. Mgr. Horná 

informovala, že momentálne je organizácia len papierovo vedená a je to pozostatok bývalého 

vedenia, kde toto nebolo dotiahnuté. 

P. Hvojník sa informoval na odpredaj majetku mesta (Gasto-Pólo, kino), prečo sa to 

zastavilo? Mgr. Horná informovala, že to nebolo schválené v MsZ. Podľa jej názoru má 

mesto veľa majetku, ktorý nie je v jeho silách rekonštruovať z vlastných zdrojov a preto je 

dobré, keď mesto reaguje na výzvy z Eurofondov. Takýto majetok ako Gastro-Pólo by podľa 

jej názoru mal zrekonštruovať niekto iný a potom to aj prevádzkovať, lebo mesto nemá 

kapacity na prevádzku takéhoto zariadenia. Prioritu vidí radšej v rekonštrukcii materskej 

školy, domu kultúry, výstavbe penziónu pre seniorov. Odpredajom majetku, ktorý mesto 

nevyužíva a nemá zdroje na jeho rekonštrukciu a prevádzku by sa získali zdroje a zároveň by 

bol tento majetok obnovený .  

Bc. Orth sa informoval na rekonštrukciu CZT . 

 Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie  Konsolidovanú výročnú správu mesta 

Nováky za rok 2019 .     (za:5, proti:0, zdržal sa :0) 

                                                                                                               

    K bodu 4. Návrh VZN o dotáciách 
Informáciu k VZN o dotáciách podala Ing. Kmeťová. 

Ing. Hajsterová pripomienkovala zmeny v §4 ods. 3 , kde prešli povinnosti z oddelenia 

vnútornej správy na ekonomické oddelenie. Odporúča zachovať súčasný stav.  

Ing. Adamec pripomienkoval §1 ods.3 a žiadal doplniť písm. e) o "šport". Otvoril tiež §2 

ods.7., pýtal sa, na základe akého podnetu bol doplnený príslušný odsek, na čo Ing. Kmeťová 

odpovedala, že informácia prišla mailom z TSK ako odporúčanie. Ing. Adamec zároveň 

požiadal, aby všetkým poslancom MsZ ako aj všetkým členom EK bol uvedený odporúčaný 

mail z TSK preposlaný na ich emailové adresy. Zároveň Ing. Adamec navrhol, aby v ods. 7 

namiesto slovného spojenia „...je primátor mesta Nováky oprávnený oznámiť zrušenie...“ 

bolo uvedené „...je MsZ oprávnené rozhodnúť o znížení...“. Mgr. Horná doporučuje ponechať 

ods. 7 v pôvodnom znení, ale pred slovo „dotácií“ je vhodné vložiť slovo „nových“. Mgr. 

Oršula doporučuje dať to ešte preveriť hlavnému kontrolórovi. Riešil sa tiež §5 ods. 5 a §5 

ods.8. 

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť VZN o dotáciách so zapracovaním § 1 

ods. 3 písm. e) vložiť na koniec slová „a šport“, ďalej §2 ods.7 zameniť text v zmysle 

návrhu Ing. Adamca, vložiť §5 ods.5 nasledovne :"V nasledujúcom roku do 31.3. správy 

o výsledku kontroly musí mestský úrad zverejniť na stránke www.novaky.sk" , ostatné 

ods. v §5 sa prečíslujú, v §5 ods.8  zmeniť "komisia" na " komisie". 

(za:5, proti:0, zdržal sa :0) 

 

      K bodu 5. Prepočet  sadzby MP za komunálne odpady 

Materiál prepočtu sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady uviedla Ing. Hajsterová. Sadzba na osobu a deň podľa výdavkov na zvoz a likvidáciu 
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odpadu predstavuje v 1. variante 0,12 €/osoba/deň, čo je na rok 43,80 €/osoba/rok , v 2. 

variante pri započítaní predpokladaných nákladov na nádoby a likvidáciu kuchynského 

odpadu predstavuje  0,16 €/osoba/deň, čo je na rok 58,40 €/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 . Spracovaný je prepočet na 1 liter odpadu 

v 2 variantoch ako aj prepočet sadzby pre drobný stavebný odpad. 

K uvedenej problematike bola vedená rozsiahla diskusia. Členovia komisie a Mgr. Horná  

navrhli rôzne sadzby pre občanov mesta, nakoniec na základe väčšinového hlasovania bola 

schválená sadzba 18 €/osobu/ rok.  

P. Hvojník v tejto súvislosti navrhuje, aby sa mesto pripravilo aj na váženie odpadu. 

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť sadbu miestneho poplatku za 

komunálne odpady vo výške 18 € / osobu / rok rovnako pre všetkých členov domácností. 
(za:3, proti:0, zdržal sa :2) 

 

  K bodu 6. Prepočet sadzieb na daň z nehnuteľností. 

 

Materiál uviedla Ing. Hajsterová, ktorá zdôvodnila, že mesto v zmysle zákona o miestnych 

daniach musí do roku 2024 znížiť rozpätie medzi najnižšou a najvyššou daňou zo stavieb zo 

súčasných 40- násobku na 10 -násobok, čo je možné jednak zvýšením najnižších sadzieb - 

stavby na bývanie alebo znížením sadzieb na podnikanie. Ekonomické oddelenie vypracovalo 

4 možné varianty riešenia. Po širokej diskusii k uvedenej problematike , ekonomická komisia 

dospela k zhode na variante č. 2 , postupnom zvyšovaní sadzieb dane na bývanie. 

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť variant č.2. (za:5, proti:0, zdržal sa :0) 

 

K bodu 7. Materiály z komisie výstavby. 

  

1. Žiadosť Ratmíra Perniša (Krátka 82/8, 972 71 Nováky) o prenájom časti mestského 

pozemku z parc. reg. C-KN č. 181/1 o výmere cca 9 m2, k. ú. Nováky, na ul. Krátkej pri ZUŠ, 

za účelom umiestnenia sedenia pre čakajúcich zákazníkov do prevádzky kozmetiky a solária 

(nachádzajúca sa na priľahlom pozemku) - určenie ceny. 

Záver: Ekonomická komisia odporúča stanoviť cenu za prenájom pozemku pre 

Ratmíra Perniša vo výške 1,50 €/m2/rok. (za:5, proti:0, zdržal sa :0) 

 

2. Žiadosť spol. pewag Slovakia, s. r. o. (so sídlom 972 71 Nováky, Fraňa Kráľa 112/2) –

o odkúpenie časti mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 136/1 o výmere cca 103 m2, k. ú. 

Nováky, za účelom prístupu k zadnému vchodu do objektu súp. č. 112 (vo vlastníctve 

žiadateľa) nachádzajúcom sa na susednom pozemku a na naskladňovanie, vyskladňovanie 

materiálu  a tovaru a na parkovanie vozidla (popr. umiestnenie prístrešku) - určenie ceny 

Záver: Ekonomická komisia odporúča stanoviť cenu za odpredaj pozemku pre spol. 

pewag Slovakia s.r.o. vo výške 30 €/m2/rok. (za:5, proti:0, zdržal sa :0) 

 

3. Žiadosť Dušana Kováča (Hviezdoslavova 15/8, 972 71 Nováky) o dlhodobý prenájom časti 

mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 377/1 o výmere cca 5 m2, k. ú. Nováky, na ul. M. R. 

Štefánika, nachádzajúcej sa za garážami vo vlastníctve žiadateľa (na parc. reg. C-KN č. 

377/32, 377/33 a 377/34. LV č. 1317), za účelom zamedziť znečisťovanie tohto priestoru - 

určenie ceny 

Záver: Ekonomická komisia odporúča stanoviť cenu za dlhodobý prenájom pozemku 

pre Dušana Kováča na 1€/m2/rok. (za:5, proti:0, zdržal sa :0) 
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4. Žiadosť spol. REAL PROJECT, s. r. o. (so sídlom 972 71 Nováky, Šimonovská 559/2)                   

o umiestnenie obojstranného informačného značenia pre čerpaciu stanicu na Šimonovskej 

ulici, ktoré bude umiestnené na ul. A. Hlinku v zelenom páse medzi cestou a cintorínom na 

parc. reg. E-KN č. 581, k. ú. Nováky - určenie ceny 

Záver: Ekonomická komisia neustanovila cenu prenájmu, lebo sa nestotožnila s 

osadením informačnej tabule v danej lokalite pri cintoríne. (za:5, proti:0, zdržal sa :0) 

K bodu 8. Rôzne  

1. Žiadosť o rozpočtové opatrenie ZUŠ. ZUŠ žiada presun položiek v rámci svojho rozpočtu. 

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť rozpočtové opatrenie ZUŠ. (za:5, proti:0, 

zdržal sa :0) 
 

Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 

V Novákoch dňa 4.9.2020 

Schválil: Ing. Branislav Adamec – predseda ekonomickej komisie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


