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 Zápisnica  zo  zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a 

podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 7.6.2021 o 15:00 . 

 
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. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na rok 2021. 

2. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta na rok 2021. 

3. Návrh o rozpočtových opatreniach primátora mesta 2021. 

4. Rôzne. 

 

     K bodu 1. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu ZŠ, ZUŠ  a CVČ na rok 2021  

  

Základná škola - Mgr. Pechová informovala ekonomickú komisiu o potrebe vyfinancovať 

z mesta špeciálneho pedagóga vo výške 19 303 €( doplatok v aktualizácii 5 133 e)  a doplatiť 

FP na asistenta učiteľa ( požiadavka 13 831 €), kde nepostačujú na platy financované zo ŠR . 

Požiadavky zaslala p.riaditeľka aj na dohadovacie konanie, kde nie je ešte odpoveď. 

Normatívny príspevok na asistenta – hrubá mzda je 1 014 € , ale máme VŠ vzdelaných 

asistentov , kde treba doplatiť 200-300 €/ asistenta. Teplo zatiaľ netreba dofinancovať. Ďalej p. 

riaditeľka uviedla, že do prvých tried, po uvoľnení opatrení po Covid-e zobrali do tried viac 

detí, nakoľko hlavne prváci mali veľké nedostatky; že začali riadny vyučovací proces v polovici 

marca 2021 a bolo veľa napomínaných detí kvôli prospechu; že pri deťoch z MŠ do ZŠ mal 

malo tento školský rok odklad 1 dieťa, na nasledujúci školský rok je to min. 6 detí; že štát na 

základe požiadaviek škôl, resp. zriaďovateľa dá do ZŠ asistenta, ale nevyčlenia na neho 

peniaze, o výplaty asistentov sa musí starať samospráva 

 

Základná umelecká škola - p.Duchoňová , DiS.art. - riaditeľka ZUŠ informovala o získaní FP 

zo ŠR na podporu zamestnanosti v ZUŠ vo výške 62 844 €, ktoré plánuje použiť na odmeny 

zamestnancov a odvody v sume 16 733 €, interiérové vybavenie 4 000 €, výpočtová technika 

2111 €, úprava priestorov po výdajni stravy  a výtvarného odboru 40 000 €, z rozpočtu mesta 

požadujú navyše 14 439 € na bežné výdavky a 50 000 € na rekonštrukciu elektroinštalácie. 

Ďalej p. riaditeľka uviedla, že z peňazí, ktoré ZUŠ dostala zo štátneho rozpočtu, resp. MŠ SR 

plánuje ZUŠ vyčleniť peniaze na odmeny, nakoľko v poslednom období, keď prebehlo 

vyučovanie v plnom rozsahu, i keď formou dištančného vzdelávania, tak zamestnanci ZUŠ 

nemali takmer žiadne odmeny a nemali preplácané ani nadčasové hodiny, ktoré odučili; 

informovala o teple, kde napr. v minulom školskom roku, v zimnom období platila ZUŠ za 

teplo, kde bol zdroj plyn, okolo 300-400 € mesačne, pričom faktúra za teplo za apríl 2021 od 

spoločnosti Benet, kde dodávka tepla z plynu sa zmenila (napojenie na CZT) na viac ako 1.700,-

€, preto časť peňazí, ktoré ZUŠ požaduje od mesta si chcú odkladať na dofinancovanie tepla. 

Mgr. Horná vyjadrila podporné stanovisko k požiadavkám, ktoré za ZUŠ predniesla                       

p. riaditeľka.  

Ing. Türková sa na komisii pýtala, prečo sa prešlo z lacnejšieho plynu na vykurovanie na 

drahšie teplo.  

P. riaditeľka odpovedala, že ona bola postavená pred hotovú vec a bolo to realizované v rámci 

projektu CZT I. etapa.  

Ing.Adamec sa na komisii vyjadril, že súhlasí s tým, čo povedala Mgr. Horná, tiež vyjadril 

podporu ZUŠ a konštatoval, že treba urobiť rekonštrukciu elektroinštalácie a nadväzne na to 
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úpravu priestorov po výdajni stravy. Následne sa opýtal Ing. Hajsterovej, či sú požiadavky ZUŠ 

plne zapracované do aktualizácie rozpočtu, alebo tam príde ku kráteniu 

Ing. Hajsterová odpovedala, že z celkového požadovaného navýšenia 128 233 € v rozpočte 

mesta bolo navrhnuté krátenie 40 000 €. 

 

Centrum voľného času -  Ing. Hagarová informovala, že nežiadajú navýšenie rozpočtu aj 

z dôvodu zatvorenia zariadenia počas Covidu, činnosť CVČ bola obmedzená, preto nejaké 

finančné prostriedky ušetrili. Požadujú len presun do mzdových výdavkov vo výške 4 048 €.  

Ing. Türková sa opýtala, či bude CVŠ poriadať počas letných prázdnin tábory 

Ing. Hagarová odpovedala, že áno, CVČ prvé dva júlové týždne poriada tábory pre deti. 

Mgr. Pechová dodala, že aj ZŠ bude v auguste robiť tábory, 4 turnusy, ktoré budú platené 

štátom.  

Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie informáciu riaditeliek ZŠ, ZUŠ a CVČ k 

aktualizácii č.1 rozpočtu mesta na rok 2021. (Hlasovanie za:4, proti :0, zdržal sa :0) 

V čase 15:50 boli zo zasadnutia komisie uvoľnené riaditeľky ZŠ, ZUŠ a CVČ. 

 

K bodu č.2. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta na rok 2021. 

 

     O návrhu aktulizácie č.1 rozpočtu mesta na rok 2021 informovala vedúca ekonomického 

oddelenia Ing. Hajsterová. V tomto návrhu sú zohľadnené  výsledky hospodárenia mesta za rok 

2020 zo záverečného účtu mesta za rok 2020 . 

 

 
Sumárna tabuľka je nasledovná: 

  2021 2021 2021 2021 

Názov Schválený rozpočet 
Rozpočet po 
zmenách -RO 

+- oproti 
rozpočtu po 

zmenách 
Návrh    aktualizácie 

č.1 

  v € v € v € v € 

  Bežné príjmy 5 311 173 5 397 321 168 275 5 565 596 

  Kapitálové príjmy 264 343 264 343 0 264 343 

  Príjmové finančné operácie 300 535 422 711 432 722 855 433 

  Príjmy spolu 5 876 051 6 084 375 600 997 6 685 372 

  Bežné výdavky 5 305 200 5 458 474 319 455 5 777 929 

  Kapitálové výdavky 370 805 425 855 299 733 725 588 

  Výdavkové  finančné operácie 200 046 200 046 -18 191 181 855 

  Výdavky spolu 5 876 051 6 084 375 600 997 6 685 372 

   Rozdiel príjmy - výdavky 0 0 0 0 

 

V príjmovej časti aktualizácie č.1 rozpočtu sú navrhované bežné príjmy v objeme 5 565 596 €, 

a to daňové príjmy 3 298 487 €, nedaňové príjmy  625 062 € a granty a transfery  1 642 047 €. 

Kapitálové príjmy sú navrhnuté v objeme 264 343 €, a to príjmy z predaja kapitálových aktív a 

pozemkov .Príjmové finančné operácie sú navrhnuté v objeme 855 433 €, a to zostatok z roku 

2020 – 252 018 €, prostriedky z rezervného fondu 582 961 € , finančné zábezpeky 11 769 € a 

nevyčerpané úvery z roku 2020 vo výške 8 685 € v OTP.  

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú naplánované bežné výdavky v objeme 5 777 929 € , kapitálové 

výdavky v objeme 725 588 € a výdavkové finančné operácie v objeme 181 855 €. Jednotlivé 

výdavky sú rozpočtované v rámci 14 programov mesta. 

Tvorba fondov je v objeme 659 029 €  a čerpanie 593 011 €. 

Ing. Türková sa dotazovala prečo je  navrhnuté krátenie dotácií pre športové kluby o 25%. 
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Ing. Hajsterová odpovedala, že ide o návrh p.primátora, keďže v mesiacoch január – marec 

2021 nebola vykonávaná činnosť z dôvodu núdzového stavu, zároveň dodala, že o tom bude 

bližšie informovať p. primátor na zastupiteľstve, nakoľko si k tomu vyhradil právo. 

Ing. Turková sa ďalej pýtala prečo sú navýšené finančné prostriedky na právnické služby 

Ing. Hajsterová odpovedala, že je to kvôli VSE, nakoľko ide o mimoriadny prípad 

 

O 16:20 hod. bola zo zasadnutia uvoľnená Mgr. Horná.  

 

Ing. Adamec sa dotazoval na viaceré konkrétne položky vo výdavkovej časti rozpočtu, na čo 

mu odpovedala Ing. Hajsterová konkrétne len čiastočne, väčšinou odpovedala, že to dostala ako 

požiadavku z jednotlivých oddelení, pričom dôvod navyšovania by mali odprezentovať hlavne 

vedúci oddelení, Ing. Kmeťová, či p. Horný.   

 

O 16:30 hod. bol zo zasadnutia uvoľnený Bc. Orth.  

 

Ing. Adamec podotkol, že by bola žiadúca prítomnosť vedúcich oddelení. K danej poznámke 

sa pridali aj ostatní traja členovia komisie, ktorí boli prítomní na zasadnutí. 

Ing. Hajsterová odpovedala, že všetkých pozvala, ospravedlnila sa Bc. Hartmanová, vedúci 

oddelení sa jej spätne neozvali. 

Ing. Adamec sa opýtal, prečo je v rezervnom fonde, na použitie RF, položka viac ako 110.000,-

€ na splátky úverov, či ide o mimoriadne splátky úverov, 

Ing. Hajsterová odpovedala, že nejde o mimoriadne splátky úverov, sú to bežné, každoročné 

splátky úverov, ktoré sa vždy dávajú až do aktualizácie rozpočtu. 

Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť aktualizáciu č.1 

rozpočtu mesta na rok 2021. (Hlasovanie za:0, proti :0, zdržal sa :3) 

Členovia komisie sa zdržali aj z dôvodu, že nemali k viacerým položkám kompletné 

informácie. 

 

                                                                                                     

K bodu 3. Návrh o rozpočtových opatreniach primátora mesta 2021. 

Ing. Hajsterová informovala o rozpočtových opatreniach primátora mesta , keď v období  od 

1.4.2021 do 14.6.2021 bolo schválené primátorom mesta rozpočtové opatrenie č.21,22/2021. 

 

K bodu č.4 Rôzne 

 

1. Žiadosť hlavného kontrolóra mesta Nováky Ing. Petra Baláka o zrušenie uznesenia č. 

383/2020 zo dňa 24. 06. 2020 , kde MsZ schvaľuje  
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.  

Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie informáciu HK o neplnení uznesenia 

MsZ č. 383/2020 a doporučuje predmetné uznesenie zrušiť. ( Hlasovanie za:3, proti :0, 

zdržal sa :0) 

 
Zasadnutie komisie ukončené o 16:55 hod.  

                  
Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 

V Novákoch dňa 21.6.2021 

Schválil a pripomienkoval : Ing. Branislav Adamec  – predseda ekonomickej komisie 


