Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a
podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 30.11.2020.
Prítomní: Ing. Adamec, p.Hvojník, Ing. Türková, Bc. Orth , Ing.Hajsterová
Neprítomný: Mgr. Oršula
Hostia: Mgr. Horná, Mgr. Pechová, Ing. Hagarová, p.Duchoňová DiS.art., Bc. Hartmanová
Program:
1. Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2021,2022,2023.
2. Návrh rozpočtu mesta na roky 2021,2022, 2023 vrátane Programového rozpočtu na
roky 2021,2022,2023.
3. Návrh dodatku k VZN o miestnych daniach.
4. Návrh dodatku VZN o miestnom poplatku za KO a DSO.
5. Návrh dodatku č.1 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Nováky.
6. RO na rok 2020 , informácia o rozpočtových opatreniach primátora.
7. Rôzne
K bodu 1. Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2021,2022,2023
Základná škola - požiadavky do rozpočtu na rok 2021 predložila riaditeľka ZŠ Mgr. Pechová.

Transfer zo ŠR je plánovaný v objeme 839 641 €, na úrovni roku 2020, nenormatívne príspevky
sú naplánované podľa počtu žiakov. Z rozpočtu mesta požadujú 52 826 €, 17 000 € plánujú
vlastné príjmy. V ŠJ požadujú z rozpočtu mesta na bežné výdavky 214 088 € . V ŠKD z
rozpočtu mesta na bežné výdavky požadujú 75 169 €, vlastné príjmy predstavujú 9 600 €. Na
kapitálové výdavky požadujú na haváriu na toaletách na ZŠ J.C.Hronského 14 685 €.
V rozpočte mesta je plánovaných 5000 € na výdajňu stravy ZŠ Pribinova na prípojky, ostatné
bude realizovať firma v zmysle výsledku verejnej súťaže.
Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča schváliť rozpočet ZŠ na rok
2021 v zmysle krátenia v rozpočte mesta .(za :4, proti :0, zdržal sa :0)
Základná umelecká škola - požiadavky predniesla p.Duchoňová , DiS.art. - riaditeľka ZUŠ.
Dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 požadujú v objeme 606 235 €, z toho na bežné výdavky
506 235 € a na kapitálové výdavky 100 000 €, a to na rekonštrukciu elektroinštalácie . V návrhu
rozpočtu mesta na rok 2021 bola suma na bežné výdavky krátená na 460 000 €, k čomu sa p.
riaditeľka vyjadrila, že je to pre ňu likvidačné. Upozornila tiež na zlý technický stav objektu.
Ing. Hajsterová ozrejmila, že ďalším zdrojom príjmov ZUŠ by mali byť FP, ktoré avizuje štát
ako dotáciu na podporu ZUŠ. Ing. Adamec sa pri tejto príležitosti opýtal, že v prípade, ak štát
poskytne dotáciu FP účelovo viazaných v prospech ZUŠ, tak či nebudú ZUŠ krátené iné FP
z rozpočtu mesta, k čomu viceprimátorka Mgr. Horná uviedla, že iné FP ZUŠ nebudú krátené
a v závislosti od rozsahu dotácie zo štátu v prospech ZUŠ, tieto voľné FP môžu byť použité na
rekonštrukciu ZUŠ vrátane elektroinštalácie.
Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča schváliť rozpočet ZUŠ na rok
2021 v zmysle krátenia v rozpočte mesta . (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
Centrum voľného času - požiadavky predniesla Ing. Hagarová, dotáciu z rozpočtu mesta
požadujú v objeme 148 179 €. Návrh na krátenie v rozpočte mesta 8 000 € žiada zrušiť, pretože
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ide hlavne o nákup učebných pomôcok. Po úvahách komisia na podnet p. Hvojníka navrhla
krátiť 2500 € z údržby verejného osvetlenia a tieto FP presunúť do CVČ.
Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča schváliť rozpočet CVČ na rok
2021 v zmysle krátenia v rozpočte mesta a návrhu p. Hvojníka (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
K bodu č.2. Návrh rozpočtu mesta na roky 2021,2022,2023
Na roky 2021,2022,2023 sú do ekonomickej komisie navrhnuté nasledovné príjmy a výdavky
rozpočtu mesta:
2018
Názov

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné
operácie

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2023

Skutočnosť

Skutočnosť

Schválený
rozpočet

Očakávaná
skutočnosť

Požiadavky

Návrh

Návrh

Návrh

v€

v€

v€

v€

v€

v€

v€

v€

4 661 006 5 004 813 5 120 449 4 996 511 5 305 173 5 311 173 5 433 960 5 563 882
408 214
24 073
11 448
104 900
52 600
264 343
1 100
1 100
546 595

574 022

107 382

822 344

59 288

300 535

107 045

0

Príjmy spolu

5 615 815 5 602 908 5 239 279 5 923 755 5 417 061 5 876 051 5 542 105 5 564 982

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Výdavkové
finančné operácie

4 148 724 4 525 031 4 899 916 4 917 002 5 680 210 5 305 200 5 314 516 5 316 795

Výdavky spolu
Rozdiel príjmy výdavky

5 096 221 5 173 725 5 239 279 5 640 073 6 753 681 5 876 051 5 542 105 5 564 982
-1 336
519 594
429 183
0
283 682
620
0
0
0

739 877

386 167

142 497

554 485

813 505

370 805

36 500

58 582

207 620

262 527

196 866

168 586

259 966

200 046

191 089

189 605

V príjmovej časti rozpočtu sú navrhované na rok 2021 bežné príjmy v objeme 5 311 173 €, a
to daňové príjmy 3 285 026 €, nedaňové príjmy 602 209 € a granty a transfery 1 423 938 €.
Kapitálové príjmy sú navrhnuté v objeme 264 343 €. Príjmové finančné operácie sú navrhnuté
v objeme 300 535 €, a to prostriedky z rezervného fondu 283 682 € a nevyčerpaný úver z roku
2020 vo výške 8 685 € na projekty a nepoužité prostriedky na sčítanie obyvateľov domov
a bytov 8 168 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu sú naplánované bežné výdavky v objeme 5 305
200 € , kapitálové výdavky v objeme 370 805 € a výdavkové finančné operácie v objeme 200
046 €. Jednotlivé výdavky sú rozpočtované v rámci 14 programov mesta.
Tvorba fondov je v objeme 348 831 € a čerpanie 293 732 €.
V rámci požiadaviek do rozpočtu mesta riaditeľka materskej školy namietala, že nebola daná
jej požiadavka na 9000 € do osobných príplatkov. Ing. Hajsterová uviedla, že je tam suma 4 626
€, čo čerpala z návrhu rozpočtu zo mzdovej učtárne, keďže rozpočet bol nastavený na súčasný
stav platov v MŠ, kde okrem p. riaditeľky zamestnankyne nemajú osobné ohodnotenie, ale
ostatné príplatky – za smennosť, kreditné príplatky, triednicke . Bc. Hartmanová trvala, aby
v požiadavkách bola uvedená suma 9000 € na osobné príplatky MŠ, s čím Ing. Hajsterová
súhlasila.
Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť Návrh rozpočtu
mesta na rok 2021 v pozmenenom znení presunom FP z údržby verejného osvetlenia do
CVČ v sume 2 500 € vrátane programového rozpočtu mesta na roky 2021,2022,2023. (za
:4, proti :0, zdržal sa :0)
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K bodu 2. Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2021,2022,2023
V Návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2021,2022,2023 sú zapracované jednotlivé
ukazovatele programového rozpočtu do 14 programov mesta.
Samostatné hlasovanie k tomuto bodu nebolo.
K bodu 3. Návrh dodatku k VZN č. 10/2015 o miestnych daniach.
Všeobecne Návrh VZN predniesla Ing. Hajsterová.
V zmysle § 104g prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013 v zmysle
odseku 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom
dane za zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ako 10 – násobok najnižšej sadzby dane
zo stavieb, správca dane zosúladí tento násobok s § 12 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane
zo stavieb na zdaňovacie obdobie roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane
na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom
na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu.
Na základe vyššie uvedeného boli vypracované variantné riešenia zníženia násobku na dani
zo stavieb. Uvedené variantné riešenia boli dňa 23. 09. 2020 prerokované Mestským
zastupiteľstvom Nováky. Uznesením č. 444/2020 zo dňa 23. 09. 2020 bol Mestským
zastupiteľstvom v Novákoch schválený Variant č. 2 – výška sadzieb dane zo sadzieb na rok
2021 nasledovne:
a) z 0,090 eura/m2 na 0,112 eura/m2
za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
2
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b) z 0,090 eura/m na 0,112 eura/m
za stavby na pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané
na
skladovanie
vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť VZN v predloženom
znení. (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
K bodu 4. Návrh dodatku á VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Návrh VZN predniesla Ing. Hajsterová .
Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky, ktorým sa mení a dopĺňa záväzné
nariadenie mesta Nováky č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady navrhujeme nasledovné zmeny :
V § 2 Sadzby poplatku sa v odseku 1. mení sadzba z 0,12 eura za osobu a kalendárny deň na
0,15 eura osobu a kalendárny deň z dôvodu zvýšenia nákladov na likvidáciu komunálneho
odpadu.
V § 2 Sadzby poplatku sa v odseku 3. mení sadzba z 0,045 eura za kilogram drobných
stavebných odpadov na 0,060 eura za kilogram drobných stavebných odpadov z dôvodu
zvýšenia nákladov na likvidáciu drobného stavebného odpadu.
V § 6 Zníženie sa v odseku 1. mení sadzba z 0,0438 eura za osobu a kalendárny deň na 0,0548
eura za osobu a kalendárny deň.
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V § 6 Zníženie sa v odseku 6. mení sadzba z 0,0438 eura za záhradku a kalendárny deň na
0,0548 eura
za záhradku a kalendárny deň.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča schváliť návrh VZN, ktorým
sa mení VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(za :4, proti :0, zdržal sa :0)
K bodu 5. Návrh dodatku č.1 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Nováky.
Návrh predložila Ing. Hajsterová, kde na základe požiadaviek z EK aj správcov rozpočtových
prostriedkov bola požiadavka:
1. Zostavovať a schvaľovať rozpočet do úrovne trojmiestneho kódu – položiek
2. Riešiť možnosť presunu FP do 300€ pre správcov rozpočtových prostriedkov za
podmienky neprekročenia rozpočtu v spravovanom programe resp. prvku.
Na ekonomickej komisii sa rozprúdila debata o bode 1., kde na návrh predsedu EK Ing. Adamca
komisia navrhuje tento bod vypustiť a nasledujúce body prečísľovať do poradia.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča schváliť dodatok č.1
k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Nováky v pozmenenom znení, pričom sa
vypúšťa bod 1. a ostatné body sa prečísľujú. (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
K bodu 6 .RO na rok 2020 , informácia o rozpočtových opatreniach primátora.
Informáciu o rozpočtových opatreniach primátora mesta a návrh nových rozpočtových opatrení
č. 36-79/2020 okrem č.38,41/2020 –primátorské RO , predložila Ing. Hajsterová.
Predseda EK ako aj členovia skonštatovali, že RO je veľa, pomôcť by mohol aj dodatok č. 2
k Pravidlám rozpočtového hospodárenia, ktorý umožňuje presun FP do 300 € pre správcov
rozpočtových prostriedkov. Ing. Hajsterová zdôvodnila, že čerpanie výdavkov nešlo podľa
plánu, kde mnohé zámery narušila pandémia Kovidu.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach a
odporúča schváliť rozpočtové opatrenia č. 36-79/2020 okrem primátorských RO
č.38,41/2020 v predloženom znení. (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
K bodu 7. Rôzne
1. Úprava rozpočtu sociálneho fondu
Materiál predkladá ekonomické oddelenie na základe potreby úpravy čerpania sociálneho
fondu.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča schváliť upravený rozpočet
sociálneho fondu. (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
2. Predĺženie nájmu p.Pažická
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Dome kultúry Nováky zo dňa 23.02.2016 uzatvorená
s Oľgou Pažickou CHAMPIONS GYM, ul. Hviezdoslavova 11/5, Nováky, bola uzatvorená na
dobu určitú do 31.12.2020. Oľga Pažická CHAMPIONS GYM mala uvedené priestory
v dlhodobom prenájme. Mesto Nováky má aj naďalej záujem zachovať služby fitnescentra
v meste. Pretože zmluva je ukončená a p. Oľga Pažická má aj naďalej záujem prevádzkovať
fitnescentrum v meste Nováky, je v záujme obidvoch strán uzatvoriť novú zmluvu o nájme
nebytových priestorov ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
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zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenajímateľ má záujem zachovávať v predmete nájmu
i naďalej prevádzkovanie fitnescentra doterajším dlhodobým nájomcom.
Na ekonomickej komisii sme riešili nájomné, kde ako u všetkých nájomcov je navrhnuté
zvýšenie o 10% tzn. Na sumu 55 €/mesačne.
Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť nájomné pre p. Pažickú 55 €/mesačne.
(za :4, proti :0, zdržal sa :0)
3. Cena prenájmu pozemku p. Milan Minárik
Žiadateľ má s mestom uzatvorenú takúto zmluvu platnú od 01. 03. 2015 do 31.12.2020,
požaduje pokračovať v nájme za rovnakých podmienok – na 5 rokov, za 10,00 €/rok.
Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť nájomné pre p. Milana Minárika
11€/rok. (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
4. Žiadosť p. Zaťku o zníženie nájomného za november 2020.
Na otázku Ing. Adamca, prečo sa EK nezaoberá aj žiadosťami o zníženie nájmu tých
podnikateľských subjektov, ktoré prevádzkujú svoju podnikateľskú činnosť formou podnájmu
v nehnuteľnostiach patriacich mestu Nováky, keď EK odporúča úpravu výšky prenájmu pri
takýchto subjektoch, resp. stanovuje formou odporúčania cenu predaja pozemkov vo
vlastníctve mesta Nováky, Ing. Hajsterová tlmočila stanovisko p. primátora, že uvedenú žiadosť
bude riešiť on osobne, nakoľko je to v jeho kompetencii.
5. Lelovský potok – zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena
„in rem“
Vzhľadom k tomu, že ide o bezodplatné vecné bremeno, EK sa nemá k čomu vyjadrovať.
Počas rokovania EK bolo medzi predsedom EK, Ing. Adamcom, a vedúcou ekonomického
oddelenia, Ing. Hajsterovou, dohodnuté, že do budúcna, nebudú v RO uvádzané len „číselné
kódy“ (program, podprogram, či položka), ale budú v nich uvádzané aj jednotlivé „slovné
názvy“.
Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ
V Novákoch dňa 7.12.2020
Schválil: Ing. Branislav Adamec – predseda ekonomickej komisie
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