Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a
podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 8.4.2021.
Prítomní: Ing. Adamec , Ing. Türková, p.Hvojník, Bc. Orth, Mgr. Oršula, Ing. Hajsterová
Neprítomný: Hostia: Mgr.Pechová, Ing. Hagarová, p.Duchoňová, Mgr. Horná, p.Michálek
Program:
1. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2020.
2. Záverečný účet mesta za rok 2020 vrátane Hodnotiacej správy programového plnenia
rozpočtu mesta za rok 2020.
3. Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov mesta k 31.12.2020
4. Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2020.
5. Rozpočtové opatrenia na rok 2021 vrátane informácie o rozpočtových opatreniach
primátora mesta v roku 2020 a 2021.
6. Návrh na odpísanie pohľadávky na miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady – VENER NOVA.
7. Rôzne.
Na úvod ekonomickej komisie predseda EK, Ing. Adamec kritizoval vedenie mesta Nováky, že
nikto zo zamestnancov MsÚ neinformoval členov EK, že na zasadnutí EK sa má preberať aj
požiadavka FK Iskra Nováky (ktorá nebola v plánovanom programe EK) o preplatenie
dodatočných nákladov na zavlažovanie ihriska a keby táto elementárna slušnosť absentovala aj
u p. Micháleka, ktorý informoval predsedu EK o svojej účasti na EK, na žiadosť primátora
mesta Nováky, telefonicky dopoludnia v deň zasadnutia EK, tak by sa všetci členovia EK
dozvedeli o účasti p. Micháleka na zasadnutí EK až na začiatku samotného zasadnutia EK.
Zároveň predseda EK uviedol, že takýto postup do budúcnosti nebude akceptovať a hostia, ktorí
nebudú vopred ohlásení na EK, tak bude im poskytnutý priestor na vyjadrenie na EK, ale až na
samotný záver zasadnutia EK.
Následne sa predseda EK opýtal členov EK, či súhlasia, aby p. Michálek vystúpil so svojím
príspevkom ako prvý, s čím všetci ostatní štyria členovia EK súhlasili.
Na začiatok ekonomickej komisie bol na podnet p. primátora pozvaný p.Michálek z FK Iskra
ohľadom nedoriešeného bodu z predchádzajúcej komisie – žiadosť FK Iskra o preplatenie
3 100,--€ na dofinancovanie naviac prác pri rekonštrukcii zavlažovacieho zariadenia . Slovo dal
predseda ekonomickej komisie Ing. Adamec p. Michálekovi z FK Iskra, aby ozrejmil žiadosť
FK.
P.Michálek povedal ,že podávali žiadosť na preplatenie nákladov, ktoré vznikli
nekomunikáciou medzi MsÚ a FK. FK poskytol MsÚ všetku projektovú dokumentáciu. Bol
vypracovaný nový projekt, ktorý FK do dnešného dňa nemá. Verejné obstarávanie ako aj
realizáciu investičnej akcie zabezpečoval MsÚ. FK muselo urobiť naviac práce – expanzka,
tlakové spínače, nový kábel-napájanie, elektroskriňa, rozvádzače..., bez ktorých by nebola
možná prevádzka umelého zavlažovania. Na všetky práce má FK faktúry, suma k dnešnému
dňu je 4 212,88 €. Kópie faktúr odovzdal p. Michálek predsedovi EK Ing. Adamcovi. V cene
diela na meste je vyfakturované aj čerpadlo, ktoré po prehliadke p. Horného s p. Michálekom
nebolo súčasťou dodávky, lebo FK mal čerpadlo, ktoré kupovalo minulý rok mesto. Toto si
bude musieť riešiť mesto dobropisom od dodávateľa.
Ing. Türková – uviedla, že ješkoda, že na komisiu neprišiel p. Horný, lebo by sa to dalo celé
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vysvetliť, ako to bolo.
p. Michálek – uviedol, že za minulé roky FK Iskra dala do mestského majetku cca 30 tisíc €,
ale teraz kvôli výpadkom FP z prenájmu umelej trávy a nefungovania krčmy na to finančne KF
Iskra nemá.
p.Hvojník – najväčší nedostatok vidí v tom, že rozhodnutie, na základe ktorého akciu
zabezpečovalo mesto , sa urobilo na poslednú chvíľu.
V čase 15:50 hod. prišla na komisiu Mgr. Horná.
Mgr. Horná – zdôraznila, že finančné prostriedky by sa mali žiadať dopredu, nie keď je dielo
urobené.
p. Michálek – uviedol, ja to tu už vysvetlil, že všetko vzniklo kvôli nekomunikácii medzi mesto
a FK Iskra. Nikdy predtým za 6 rokov nepýtali peniaze, keď sme niečo urobili. Keď na niečo
chceli peniaze, tak si ich pýtali vopred.
Záver: Ekonomická komisia odporúča preplatiť FK Iskra finančné prostriedky vo výške
predložených faktúr 4 212,88 € na dokončenie zavlažovania na FŠ v prípade, ak na to
budú v mestskom rozpočte voľné FP.
Hlasovanie za : 5, proti: 0, zdržal sa: 0.
Po prerokovaní daného bodu programu bol zo zasadnutia EK uvoľnený p. Michálek.
K bodu 1. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2020.
Základná škola – hospodárenie ZŠ komentovala Mgr. Pechová – riaditeľka ZŠ. Bežné príjmy
ZŠ na prenesený výkon ŠS boli v roku 2020 navýšené o FP z dohadovacieho konania na teplo
– 42 640 €, na špeciálneho pedagóga 19 200,--€, na dezinfekciu 6 000,--€, na IKT 4000,--€, na
učebnice 9 947,--€, na letnú školu 500,--€. Z mesta sme čerpali na poistenie majetku a detí
2 622,--€, vlastné príjmy sú 11 193,--€ . ŠJ a ŠKD sme dostali dotáciu z mesta v plnej výške.
Výsledky hospodárenia ZŠ sú prenesené do záverečného účtu mesta v programe 8 podprogram
2, 3 a 4 prvok č.3. Mgr. Pechová informovala aj o dohadovacom konaní na špeciálneho
pedagóga a dezinfekčných prostriedkov; že spoločnosť Josip (stravovavnie) už funguje a bude
platiť nájom; že v hornej škole treba robiť kanalizáciu; že kvôli dolnej škole zaslala ZŠ žiadosť
na Okresný úrad TN; že tzv. pľuvacie testy (korona vírus) dlho trvajú a nie je reálne vykonávať
ich
Ing. Turková – opýtala sa akú funkciu má školský úrad
Mgr. Pechová – odpovedala, že ide predovšetkým o metodické usmerňovanie
Základná umelecká škola - p.Duchoňová- riaditeľka ZUŠ stručne uviedla Vyhodnotenie ZUŠ
za rok 2020.
Bežné príjmy sme k 31.12.2020 prijali vo výške 432 250,16 €. Z toho od
zriaďovateľa 405 731€ a z iných príjmov 26 519,16 €. Výdavky boli čerpané v objeme
435 718,46 €. Na mzdové prostriedky sa vyčerpalo 383 539 €, ostatné na tovary a služby. P.
Duchoňová ďalej uviedla, že ZUŠ nemá dohadovacie konanie na dezinfekciu a pod.; že po
odchode HBP s výdajňou stravy, tak v ZUŠ zmizli plesne a aj zápach po varení; že konzultovala
prerábku priestorov po výdajni stravy, kde je odborník v stavebníctve povedal, že v prvom rade
je potrebné rekonštruovať elektroinštaláciu, nakoľko v prípade prerábky/úpravy priestorov by
sa muselo znova sekať a znovu prerábať kvôli elektroinštalácii.
p. Hvojník – sa opýtal ako vyzerá porovnanie nákladov na teplo.
p. Duchoňová – odpovedala, že idú výrazne hore, že obdobie od začiatku vykurovania v roku
2020 do februára 2021 sú náklady také ako to predtým boli za celý rok, presnejšie výsledky
budú až po celom roku.
Na cca 5 min. sa zo zasadnutia EK vzdialil Ing. Adamec.
Ing. Adamec – sa opýtal ako to vyzerá s tými možnými peniazmi, o ktorých sa hovorilo pri
schvaľovaní rozpočtu na jeseň 2020, ktoré by mali byť štátom účelovo viazané v prospech ZUŠ.
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p. Duchoňová – odpovedala, že žiadosť na platbu pre ZUŠ bola odoslaná na sumu cca 60.000,€, približne do 30 dní by mohla byť žiadosť schválená
Centrum voľného času - materiál uviedla Ing. Hagarová – riaditeľka CVČ . Bežné výdavky v
CVČ sa čerpali v objeme 128 259,29 EUR , čo je plnenie na 100,10 %. Zvýšené čerpanie je
vykryté vlastnými príjmami z iných obcí. CVČ malo prerušenú činnosť v roku 2020, pracovali
dištančne. Ing. Hagarová ďalej doplnila, že CVČ tiež nemá dohadovacie konanie, lebo
zriaďovateľ je mesto a sú závislí od mesta; že príspevky od iných obcí, z ktorých deti
navštevujú CVČ v Novákoch chodia asi od polovice takýchto obcí, pričom niektoré z obcí ani
len neodpíšu na žiadosť o finančný príspevok, ktorú im zasiela CVČ Nováky.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť vyhodnotenie
hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2020.
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržal sa :0.
K bodu č.2. Záverečný účet mesta za rok 2020.
K uvedenému bodu predniesla dôvodovú správu Ing. Hajsterová, vedúca ekonomického
oddelenia.
Z prehľadu o plnení rozpočtu mesta Nováky za rok 2020 vyplýva nasledovná rekapitulácia
príjmov, výdavkov a finančných operácií:
Bežné príjmy
5 260 227 EUR
Bežné výdavky
4 510 316 EUR
Bilancia bežného rozpočtu
+ 749 911 EUR
Kapitálové príjmy
109 580 EUR
Kapitálové výdavky
497 292 EUR
Bilancia kapitálového rozpočtu
- 387 712 EUR
Finančné operácie príjmové
608 440 EUR
Finančné operácie výdavkové
171 252 EUR
Bilancia finančných operácií
+ 437 188 EUR
Príjmy celkom:
5 978 247 EUR
Výdavky celkom:
5 178 860EUR
Bilancia rozpočtu celkom:
+ 799 387 EUR
Z uvedených prostriedkov sa odpočítajú nevyčerpané a účelovo určené prostriedky
nasledovne:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na asistenta učiteľa 2 500,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dohadovacie konanie 20 198,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na dezinfekciu 6 000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na IKT 4 000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na vzdelávacie poukazy 3 994,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 8 168,00
EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia z FPU – knihy 2 500,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na stravovanie ŠJ ZŠ 23 892,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na stravovanie ŠJ MŠ 82,80 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – dotácia na projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne
horná Nitra 146 000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov na Spoločný obecný úradprebytok hospodárenia SOÚ 27 019,87 EUR
3

-

nevyčerpané prostriedky – potravinový účet ŠJ MŠ 959,20 EUR
nevyčerpané prostriedky – potravinový účet ŠJ ZŠ 6 442,82 EUR
nevyčerpané prostriedky – bežný transfer pre CVČ od iných obcí 260,92 EUR
finančné zábezpeky na byty z roku 2020 289,08 EUR

Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú 252 306,69 EUR.
Zo zostatku finančných prostriedkov 799 386,93 EUR po odpočítaní nevyčerpaných a
účelovo určených prostriedkov v sume 252 306,69 EUR predstavuje zostatok finančných
prostriedkov mesta 547 080,24 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2020 vo výške 547 080,24 EUR.
K materiálom bola predložená súvaha k 31.12.2021, Audítorská správa nezávislého audítora
a Hodnotiaca správa programového plnenia rozpočtu za rok 2020. Jednotlivé ukazovatele, ktoré
neboli splnené sú hlavne z dôvodu pandémie Covid-19.
Ing. Türková sa dotazovala, či dávame aj penále z omeškania pri platbách dane z nehnuteľností
ako dáva Daňový úrad. Ing. Hajsterová odpovedal, že sa to rieši individuálne, splátkovým
kalendárom a súčasnej pandemickej situácii ani neodporúča penalizovať daňovníkov.
P.Hvojník skonštatoval, že predpokladal úspory na elektrickú energiu na verejné osvetlenie
a údržbu zelene. Mali by sme sa tieto veci naučiť plánovať objektívne. Skonštatoval, že úverová
zaťaženosť sa nezvyšuje, doporučuje riešiť výber za parkoviská. Dotazoval sa na odpredaj
majetku.
Mgr. Horná informoval, že na odpredaj Gastra je vypísaná verejná obchodná súťaž. Kino sa
pripravuje, je už znalecký posudok. Odpredaj Gastra bol zastavený nesúhlasom niektorých
poslancov MsZ.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť Záverečný účet
mesta Nováky za rok 2020 v s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
Hlasovanie za :5, proti :0, zdržal sa: 0.
K bodu 3. Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov mesta k 31.12.2020.
Materiál uviedla Ing. Hajsterová, bol vypracovaný na základe inventarizácie na Mestskom
úrade, v Základnej škole , v Základnej umeleckej škole a v Centre voľného času v zmysle §29
nasl. Zákona č.431/2002 o účtovníctve v znení neskorších noviel. Materiál poskytuje prehľad
o stave majetku na začiatku roka, prírastkoch a úbytkov v priebehu roka a konečnom stave
k 31.12.2020. Pri vykonaní fyzických a dokladových inventúr majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov mesta k 31.12.2020 neboli zistené na Mestskom úrade, v Základnej škole,
v Základnej umeleckej škole a v Centre voľného času rozdiely medzi fyzickým a účtovným
stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta .
Na ekonomickej komisii bola riešená tiež problematika pamätnej tabule, ktorá bola osadená na
budove MsÚ (k SNP). Bola spomínaná aj pamätná tabuľa, ktorá bola kedysi osadená na budove
lekárne oproti mestskému parku (revolučný výbor SNR).
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť Vyhodnotenie
výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k
31.12.2020.
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Hlasovanie za :5, proti :0, zdržal sa: 0.
K bodu č.4 Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2020.
Bod uviedla Ing. Hajsterová, zdôraznila, že za rok 2020 nevznikli nedoplatky na zverejnenie.
Mesto Nováky v zmysle daňové poriadku zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu
k 31.12. predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla
u právnickej osoby 1 600 e a u fyzickej osoby – občan a podnikateľ 160 €.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť zoznam daňových
dlžníkov k 31.12.2020.
Hlasovanie za :5, proti :0, zdržal sa: 0.
K bodu č.5 Rozpočtové opatrenia na rok 2021 vrátane informácie o rozpočtových
opatreniach primátora mesta v roku 2020 a 2021.
Materiál uviedla Ing. Hajsterová, kde informovala, že primátor mesta podpísal rozpočtové
opatrenia na rok 2021 od 81-98/2020 a rozpočtové opatrenie 1/2021. Do ekonomickej komisie
boli predložené rozpočtové opatrenia č.2-20/2021.
Ing. Adamec – sa pýtal, prečo RO primátora mesta, ktoré boli vydávané koncom roku 2020, sú
na EK predložené až teraz, keď EK zasadala už vo februári 2021.
Ing. Hajsterová – odpovedala, že je to z dôvodu súvislosti k záverečnému účtu mesta.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie rozpočtové opatrenia primátora a
doporučuje schváliť rozpočtové opatrenia č.2-20/2021 v predloženom znení.
Hlasovanie za :5, proti :0, zdržal sa: 0.
V čase 17:45 hod. bol na svoju žiadosť uvoľnený zo zasadania EK p. Hvojník.
K bodu č.6 Návrh na odpísanie pohľadávky na miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady – VENER NOVA
O materiáli informovala Ing. Hajsterová, ktorá uviedla, že dôvodom na odpísanie daňového
nedoplatku je zánik daňového nedoplatku zo zákona dňom 6.11.2018 .
Podľa § 84 ods. 1 pím c) daňového poriadku daňový nedoplatok zanikne dňom zániku daňového
subjektu, ak daňový subjekt zanikne bez právneho nástupcu.
So súhlasom právnika JUDr. Ľubica Lukáčová navrhujeme odpísanie daňového nedoplatku
daňového subjektu:
VENER NOVA spol. s r.o., Dolná 13/A, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 617 342 vo výške
400,00 eur.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje odpísať pohľadávku na
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – VENER NOVA.
Hlasovanie za :4, proti :0, zdržal sa: 0.
K bodu č.7 Rôzne
1. Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte č. 960 na ul. Matice
Slovenskej v Novákoch – Poliklinika, v zmysle zoznamu Ing. Podivinskej.
Oddelenie výstavby predložilo zoznam, kde končia nájomné zmluvy, z toho dôvodu je potrebné
ich predĺžiť ako aj stanoviť cenu nájmu.
Ing. Adamec navrhol, aby zvýšenie bolo o 10% tak, ako v predošlých prípadoch.
Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť predĺženie NZ na nebytové priestory
v objekte č. 960 na ul. Matice Slovenskej v Novákoch podľa predloženého zoznamu na 5
rokov so zvýšením nájmu v €/m2 o 10%.
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Hlasovanie za :4, proti :0, zdržal sa: 0.
2. Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – garáž na Nám. SNP – p. Oršulová
Michaela
Na základe diskusie sa pristúpilo k záveru, že sa bude postupovať rovnako ako v predošlých
prípadoch.
Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť predĺženie NZ na nebytové priestory –
garáž na Nám. SNP pre p. Oršulovú Michaelu na 5 rokov so zvýšením nájmu v €/m2
o 10%.
Hlasovanie za :4, proti :0, zdržal sa: 0.
3. Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory- Účko (Nám. SNP 125) –pre
Materské centrum Nováčik n.o.
Na základe diskusie EK nechce meniť ani dĺžku ani cenu prenájmu.
Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť predĺženie NZ na nebytové priestory –
Námestie SNP 125 pre Materské centrum Nováčik do 30.6.2022 s cenou nájmu 1,--€ /
ročne.
Hlasovanie za :4, proti :0, zdržal sa: 0.
Mgr. Oršula – sa opýtal, čo s voľnými priestormi v „Ú-čku“.
Mgr. Horná – odpovedala, že predmetné priestory by sa dali využiť na stretávanie sa zdravotne
postihnutých.
4. Žiadosť p. Dobrovoľného o prenájom pozemku v mestskej časti Laskár – určenie ceny
ceny prenájmu.
P. Dobrovoľný žiada o prenájom pozemku v MŠ Laskár o výmere 800m2. Na EK sa
diskutovalo o cene . V priebehu diskusie (v čase 18:20 hod.) opustil EK Mgr. Oršula, ktorý bol
ochotný hlasovať za cenu 10€/rok.
Nakoniec EK prijalo záver 80 €/rok za výmeru 800m2.
Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť prenájom pozemku p. Dobrovoľnému
v mestskej časti Laskár za 80 €/ročne za 800m2 plochy, za podmienky využívania
pozemku len na záhradkárčenie bez stavby s pevným základom, na obdobie 5 rokov s 3
mesačnou výpovednou lehotou .
Hlasovanie za :3, proti :0, zdržal sa: 0
Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ
Zohľadnené pripomienky Ing. Banislava Adamca.
V Novákoch dňa 15.4.2021
Schválil: Ing. Branislav Adamec – predseda ekonomickej komisie
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