Zápisnica z ekonomickej komisie zo dňa 15. 7. 2020
Prítomní: Ing. Branislav Adamec, Mgr. Pavel Oršula, Ing. Ľubica Türková, Ľubomír Hvojnik, Ing. Eva
Gundová, Monika Roháčová.
Neprítomný: Bc. Ivan Orth
Program: 1. prerokovanie záverov stavebnej komisie (pewag Slovakia s.r.o., Niederland)
2. prerokovanie rozpočtových opatrení
3. rôzne
Ekonomickú komisiu otvoril Ing. Branislav Adamec, predseda ekonomickej komisie. Informoval
všetkých o výstupoch zo stavebnej komisie.
Bod č.1:
Ako prvé sa prerokovávala žiadosť firmy pewag Slovakia s. r. o. o odkúpenie časti mestského pozemku
parc. Reg. C-KN č. 136/1 o výmere cca 103 m2 za cenu 25 €/m2. Voči žiadosti boli vznesené rôzne
námietky od všetkých členov komisie (pozemok v obytnej zóne, stanoviská susedov, atď). Vysvetlenie
k žiadosti podávala Ing. Gundová. Komisia sa nakoniec uzniesla na zámere uvedený pozemok firme
prenajať a nie predať.
Pri hlasovaní bol 1 za predaj, 3 za prenájom a nikto sa nezdržal hlasovania.
Následne sa začali zaoberať cenou za predaj pozemku a aj cenou za prenájom pozemku.
Stanovisko EK: a) pri alternatíve prenájmu uvedeného pozemku odporúča cenu 1 €/m2,
(hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0)
b) pri alternatíve predaja pozemku za 25 €/m2 bolo hlasovanie – za: 1, proti: 3 ,
zdržal sa: 0, pričom všetci traja proti boli za vyššiu cenu, ktorá nebola na ekonomickej
komisii stanovená
Zaoberali sa aj žiadosťou pána Mariána Niederlanda o predĺžení Nájomnej zmluvy zo dňa 16.9.2015
na prenájom mestského pozemku - verejného priestranstva p. č. 452/1 a 448, na ktorom má
umiestnenú garáž pre osobný automobil. Ekonomická komisia sa jednohlasne zhodla s názorom
stavebnej komisie predĺžiť uvedenú nájomnú zmluvu a odporúča MsZ schváliť výšku nájomného
vo výške 15 €/rok, pričom došlo aj k zníženiu nájomného oproti pôvodnej výške, o čo žiadateľ aj žiadal.
Bod č. 2:
Za ekonomické oddelenie predniesla návrhy rozpočtových opatrení Monika Roháčová, a to:
RO č. 17/2020 v celkovej sume 49 000,00 € presun medzi položkami v programe 13.3 (TH),
RO č. 18/2020 v celkovej sume 2 852,00 € navýšenie príjmov a výdavkov (Pr. 3.7) o poistnú udalosť,
RO č. 19/2020 v celkovej sume 330,00 € presun medzi položkami v programe 1. 4 (projekty)
Všetky predložené rozpočtové opatrenia ekonomická komisia schválila nasledovne:
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0
Bod č. 3:
V bode rôzne pán Hvojnik predostrel problém parkovacej politiky v meste Nováky. Členovia uviedli, že
uvedeným problémom sa už ekonomická komisia zaoberala v minulom volebnom období dosť
podrobne, vrátane zonácie, parkovacích preukazov pre občanov mesta Nováky a iné....
Ekonomická komisia odporúča riešiť urgentne parkovaciu politiku v meste.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0
Ďalej pán Hvojnik podal návrh na zmenu v systéme vývozu komunálneho odpadu. Po diskusii
ekonomická komisia sa uzniesla na doporučení:

Prehodnotiť celý systém vývozu KO, nakoľko bol zavedený vývoz bioodpadu, tým pádom sa znížilo
množstvo komunálneho odpadu.
Hlasovanie – za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0
V Novákoch, 15.7.2020
Zapísala: Monika Roháčová
Schválil: Ing. Branislav Adamec

