Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a
podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 18.11.2021.
Prítomní: Ing. Adamec, Ing. Türková, Mgr. Oršula, Ing.Hajsterová, Svitok M.A.
Neprítomný: Bc. Orth
Hostia: Mgr. Pechová, Ing. Hagarová, p.Duchoňová DiS.art., Ing. Kmeťová, Ing. Balák, Bc.
Hajnovič, Ing.Trojanová
Program:
1. Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2022,2023,2024.
2. Návrh rozpočtu mesta na roky 2022,2023, 2024 vrátane Programového rozpočtu na
roky 2022,2023,2024.
3. Návrh na rozpočtové opatrenia na rok 2021.
4. Návrh VZN č. ...../2021 , ktorým sa mení VZN č. 10/2015 o miestnych daniach
5. Návrh VZN č. ...../2021 , ktorým sa mení VZN č. 7/2019 o miestnom poplatku za
komunálne odpady
6. Návrh VZN č......./2021 , ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu mesta
Nováky
7. Rôzne.
Ekonomickú komisiu uviedol Mgr. Pavel Oršula.
K bodu 1. Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2021,2022,2023
Základná škola - požiadavky do rozpočtu na rok 2022 predložila riaditeľka ZŠ Mgr. Pechová.
Bežný transfer zo štátneho rozpočtu ponecháva škola nezmenený podľa stavu Eduzberu
z 01.09.2020, nakoľko na základe nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2021, sa bude
aktualizovať počas roka nasledovne:
Normatívny príspevok: mzdy a prevádzka podľa aktualizácii rozpočtu ministerstvom školstva
v EDUZBER 2022.
Nenormatívny príspevok upravili na predpokladané hodnoty podľa počtu žiakov, aktualizácia
bude po EDUZBERE 2022 podľa počtu žiakov.
Bežný transfer z rozpočtu mesta požadujú nasledovne:
- mzdy a náklady na špec. pedagóga v zmysle plat. tabuľky odbor. zamestnanca a zákonného
zvýšenia tarify -19 300 €
- na teplo -40 000 €
- poistenie budov – 2652 €
- doplatenie pre asistentov učiteľa – 13 831 €
- vlastné príjmy nastavili na 28 000 eur ( je to len predpokladaný príjem pri 100% - nom
obsadení voľných priestorov a telocviční)
Výdavky kopírujú navrhované príjmy .
Ing. Türková skonštatovala, že zase nám vyskakujú výdavky na teplo. Mgr. Pechová povedala,
že je nová automatika, tak uvidíme, či prinesie úspory.
Školská jedáleň - príjmy sú upravené smerom nadol pri mzdách, presun na asistentov učiteľadoplatok a z dôvodu zrušenia dotácie na obedy. vlastné príjmy- réžie 13 200 € sú len
predpokladaným príjmom – upravíme ich pri návrate žiakov do školy.
1

Výdavky kopírujú navrhované príjmy . ŠJ musí prejsť do 3. pásma nákupu potravín.
Školský klub detí - príjmy 9200 eur sú len predpokladaným príjmom pri nezmenenom počte
detí v školskom klube a pri nezmenenom poplatku vo výške 8eur/1žiak/1mesiac.
Bc. Hajnovič – chce vyčleniť 20 000 € na ihrisko v záhrade J.C.Hronského.
Ing. Hajsterová informovala, že v návrhu rozpočtu mesta sú znížené výdavky na ZŠ z rozpočtu
mesta o 50 000 €.
Základná umelecká škola - požiadavky predniesla p.Duchoňová , DiS.art. - riaditeľka ZUŠ.
Ing. Hajsterová skonštatovala, že v rozpočte mesta bolo krátenie o 42 716 €.V úvode p.
riaditeľka požadovala, aby sa do zápisu dostalo, že: „riaditeľka ZUŠ nemôže byť zodpovedná
za prípadné škody, ublíženie na zdraví z dôvodu havarijného stavu elektroinštalácie. Je zápis
z revízie o nevyhovujúcom stave.“ Bc. Hajnovič sa dotazoval, koľko bude škola doplácať za
teplo. P.riaditeľka odpovedala, že ešte to nevie povedať. P.Svitok konštatoval, že keby škola
platila menej za teplo, mohli by sme peniaze použiť inde. Mgr. Oršula sa opýtal, že či zo
skutkového stavu vyplýva, že školu treba zavrieť. Ing. Balák skonštatoval, že CZT považuje za
nehospodárny zdroj tepla. Ing. Kmeťová skonštatovala, že projekt rekonštrukcie CZT sa
podával za bývalého vedenia, kde bola naň pripojená aj ZUŠ. Ing. Adamec (príchod na EK
15,55 hod., kedy zároveň vedenie zasadnutia EK Mgr. Oršula odovzdal Ing. Adamcovi) sa
opýtal, čo budeme robiť, ak začiatkom roka dá revízny technik negatívne stanovisko
k elektroinštalácii. Rozhodne zriaďovateľ. V rámci pomerne rozsiahlej diskusie viacerých
prítomných ďalej p. riaditeľka informovala o zlom stave v ZUŠ, kde konkretizovala okrem
elektriky aj tabule, jeden počítač, nutnú výmenu okien v r. 2008 a iné. Mgr. Oršula spomenul,
že kedysi sa robilo dosť svojpomocne, na čo reagovala Mgr. Pechová, že svojpomocne sa robiť
nedá, lebo to musí robiť odborník, aby práce boli potom schválené. Ing. Balák sa pýtal na
krátenie rozpočtu, k čomu mu Ing. Hajsterová odpovedala, že sedeli pri rozpočte ona, primátor
a prednosta a nevedela odpovedať, kto navrhol krátenie rozpočtu. Vo vzťahu k nadmerným
nákladom na teplo Mgr. Pechová uviedla, že volala s Ing. Znamenákom zo spoločnosti Benet,
ktorý jej povedal (na margo úspor po zrealizovaní projektu CZT), že „to sú naše úspory“ (t.j.
spoločnosti Benet).
Centrum voľného času - požiadavky predniesla Ing. Hagarová. V roku 2022 predpokladajú
príjmy celkom vo výške 156 999,- €. Bežné výdavky boli upravené v položkách 610, 620,
nasledovne : Položka 611 tarifné platy bola navýšená z dôvodu zvýšenia tarifných platov
zamestnancov. Položka 620 poistné a príspevky do poisťovní bola upravená v súlade so
zákonným zvýšením tarifných platov. Ostatné výdavky sú navrhnuté v súlade so zabezpečením
základného chodu nášho zariadenia. Položka energie bola navýšená 10% z dôvodu
predpokladaného zvýšenia cien energií. Položka nájom budov bola navýšená z dôvodu zvýšenej
sadzby a počtu hodín za prenájom. P. riaditeľka poukázala na úspechy gymnastiek
v Slovenskom pohári, vyjadrila podporu p. riaditeľke ZUŠ, kde konkrétne uviedla, že s elektroinštaláciou treba robiť, nakoľko aj na ZŠ Hronského, keď horeli zásuvky, tak sa začala prerábať
elektro-inštalácia. Doplnila, že školy sa snažia šetriť, kde sa dá, ale napr. ZUŠ mala plyn, bolo
to fajn, ušetrili, a teraz je to opäť zlé; že niekedy to vyzerá akoby sa spravil 1 krok dopredu
a potom 10 dozadu. Na krátenie rozpočtu o 4 320,--€ skonštatovala, že aj táto suma im bude
chýbať.
Na margo chýbajúcich finančných prostriedkov Ing. Hajsterová skonštatovala, že peniaze
chýbajú viacerým subjektom.
Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie Návrh rozpočtu ZŠ, ZUŠ CVČ na roky
2022,2023,2024 tak ako ho prezentovali riaditeľky škôl (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
V čase 16:30 odišli z EK riaditeľky škôl.
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K bodu č.2. Návrh rozpočtu mesta na roky 2022,2023,2024
Na roky 2022,2023,2024 sú do ekonomickej komisie navrhnuté nasledovné príjmy a
výdavky rozpočtu mesta:
2019

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2024

Skutočnosť

Skutočnosť

Schválený
rozpočet

Očakávaná
skutočnosť

Požiadavky

Návrh

Návrh

Návrh

v€

v€

v€

v€

v€

v€

v€

v€

5 393 744
87 005

5 413 744
1 615 840

85 762

391 762

5 602 908 5 978 247 5 876 051 6 729 274

5 566 511

7 421 346

5 600 830 5 492 683

Bežné výdavky
4 525 031 4 510 316 5 305 200 5 794 554
Kapitálové výdavky 386 167
497 292
370 805
752 865
Výdavkové
finančné operácie
262 527
171 252
200 046
181 855

5 721 136
1 734 679

5 413 744
1 829 251

5 374 944 5 200 548
53 000
120 185

178 351

178 351

Výdavky spolu
Rozdiel príjmy výdavky

7 634 166

7 421 346

-2 067 655

0

Názov

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné
operácie
Príjmy spolu

5 004 813 5 260 227 5 311 173 5 594 158
24 073
109 580
264 343
264 343
574 022

608 440

300 535

870 773

5 173 725 5 178 860 5 876 051 6 729 274
429 183

799 387

0

0

5 544 173 5 489 183
56 657
3 500
0

172 886

171 950

5 600 830 5 492 683
0

Ing. Hajsterová skonštatovala, že po zosumarizovaní požiadaviek z jednotlivých oddelení MsÚ
a organizácií mesta bol schodok rozpočtu vo výške -2 067 655 €. Vzhľadom k tomu, že bežný
rozpočet bol schodkový -327 419 €, čo nezodpovedá Zákonu o rozpočtových pravidlách,
pretože podľa zákona musí byť bežný rozpočet vyrovnaný alebo prebytkový, mesto muselo
škrtať bežné výdavky. V kapitálových výdavkoch sme museli nechať výdavky na investičné
akcie, kde už máme schválené dotácie, a to Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom,
Centrum integrovanej zdravotníckej starostlivosti CIZS, Vodozádržné opatrenia pri kostole.
Z roku 2021 prešli do investícií nezrealizované investičné akcie : Rekonštrukcie spevnených
plôch a parkoviska pri BD 125 na Nám. SNP -Účko, vybudovanie urnových stien,
rekonštrukcia RTG pracoviska na Poliklinike. Okrem toho plánujem robiť nový územný plán
mesta, dokončenie prístupovej cesty ku garážam na ulici Chemikov, reguláciu statickej dopravy
v centrálnej mestskej časti Nováky, rekonštrukciu detských ihrísk, TKR a tepelného
hospodárstva z odpisov, rekonštrukciu kamerového systému, projektovú dokumentáciu
a kofinancovanie projektov.
K návrhu rozpočtu bola široká diskusia. Ing. Adamec sa dotazoval na projekt MŠ. Ing.
Trojanová odpovedala, že čakáme na výsledok. Dopĺňalo sa to podľa požiadaviek, pošle
informáciu na MsR. Ing. Adamec – prečo to nie je v rozpočte. Ing. Hajsterová – zatiaľ sme
dávali do rozpočtu len to, na čo je schválená dotácia. K poliklinike Ing. Trojanová povedala, že
neoprávnené výdavky určite budú, ale ešte nevie povedať v akej výške. K územnému plánu bol
dotaz, či už je zmluva. Ing.Trojanová – je zverejnená. P.Svitok – prečo je navýšenie na
propagácii? Ing.Kmeťová – je tam aj inzercia. Ing. Adamec sa dotazoval, či máme kronikára?
Ing. Kmeťová –zatiaľ nemáme , stále hľadáme, oslovovali sme školy, vyhlasovalo sa to. Ing.
Balák – je to zákonná povinnosť, už to trvá 2-3 roky. Ing. Adamec – mám informáciu ,že
Kabeltelsat stratil licenciu, kto teraz zastrešuje televízne vysielanie? Právne služby , čo tam je?
Ing. Kmeťová – JUDr. Lukáčová, JUDr.Pietrik, JUDr,. Heger, je to presne napočítané, je tam
aj monitoring budovy. Ing. Adamec sa dotazoval na archív, kde má byť, kto to odporučil?
Ing.Kmeťová –máme archív preplnený, v súčasnosti je v kúrii .Teraz by išiel do Účka, kde bolo
kníhkupectvo. FP sú naplánované na nákup nových regálov. Inag. Adamec – prečo sú
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v policajných službách navýšené PHM. Ing. Kmeťová – riešia sa jazdy v meste. Ing. Adamecostatné príplatky u MsP sa znížli. Ing. Hajsterová – v roku 2021 boli mimoriadné, lebo MsP
bola pri testovaní.Ing. Adamec sa dotazoval, čo predstavuje regulácia statickej dopravy
v centrálnej časti mesta? Bc. Hajnovič nesúhlasí s tým, malo by to byť spoplatnené. Ing. Balák
– 25 000 € by malo byť navýšené na FŠ. Bc. Hajnovič- môže firma odstúpiť od zmluvy? Ing.
Balák – môžu. Bc. Hajnovič - treba to preveriť. V prípade odvodov do fondov v P1PP1 prvok
č.1 (primátor) a P11PP1 – verejnoprospešné služby, preveriť odvody. Ing. Adamec – kosenie
cintorínov 7x ročne? Ing. Türková –sociálny taxík sa nevyužíva, Ing. Kmeťová – zatiaľ sme
tam neplánovali FP, vydávame preukazy, taxi služba nemá záujem.ing. Adamec- trenba na
rekonštrukciu TKR každý rok 5000 €? Ing. Balák – zostala v platnosti zmluva, že to má stále
riešiť Kabeltelsat .Momentálne , keď čokoľvek zaplatíme , je to v rozpore so zmluvou.Treba
riešiť OVS. Ing. Adamec sa dotazoval v programe 14 , čo sú to za odmeny? Ing. Kmeťová –sú
to pre zamestnancov MsÚ. Ing. Adamec- čo je v položke 637027. Ing. Kmeťová – sú to
dohodári. Bc. Hajnovič má požiadavku, aby sa do výdavkova rozpočtu dostalo 80 000 € , a to
20 000e na detské ihrisko v ZŠ J.C. Hronského a 60 000 € Ul Suvorovova.
V čase 17:30 – 17:35 opustil EK Ing. Adamec.
Ing. Balák sa pýtal k poliklinike, čo sa stane, keď sa čestné prehlásenia lekárov nenaplnia, keď
lekár odíde a pod., na čo Ing. Trojanová odpovedala, že následne sa budú krátiť dotačné
peniaze a tým stúpnu neoprávnené výdavky s tým, že min. 50 tisíc by malo byť ako neoprávnené
výdavky a uvidí sa, keď sa budova po stavebnej stránke „otvorí“, v akom bude stave, čo bude
treba robiť.
Ing. Hajsterová informovala, že po zapracovaní údajov v zmysle návrhu rozpočtu, tak úverová
zaťaženosť mesta by mala byť na úrovni 20 %. Na otázku Ing. Baláka kto rozhoduje
o projektoch v meste, tak na EK bola odpoveď, že je to len primátor.
Ing. Balák sa vyjadril k pozemkom v meste, kde uviedol, že treba vykupovať, alebo vyvlastňovať
pozemky v prospech mesta, lebo ak mesto nevlastní pozemky, tak nemôže byť úspešné
v projektoch, na čo odpovedala Ing. Trojanová, že je to veľmi zložité a na dlhé obdobie a niekto
by sa tomu mal venovať intenzívne.
Záver : Ekonomická komisia berie na vedomie a doporučuje schváliť Návrh rozpočtu
mesta na roky 2022,2023,2024 vrátane programového rozpočtu mesta na roky
2021,2022,2023. (za :1, proti :2, zdržal sa :1)
V čase 18:50-19:00 krátka prestávka v zasadaní EK.
K bodu 3.Návrh na rozpočtové opatrenia na rok 2021.
Na ekonomickú komisiu boli predložené rozpočtové opatrenia č.33-63, o ktorých po vysvetlení
Ing. Hajsterovej hlasovali členovia EK samostatne:
RO 33 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
RO 34 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
RO 35 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
RO 36 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
RO 37 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
RO 38 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
RO 39 - (za :2, proti :0, zdržal sa :2)
RO 40 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
RO 41 – prerobiť
RO 42 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
RO 43 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
RO 44 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
RO 45 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
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RO 46 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
RO 47 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
RO 48 – prerobiť
RO 49 - (za :3, proti :0, zdržal sa :1)
RO 50 - (za :3, proti :0, zdržal sa :1)
RO 51 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
RO 52 - (za :3, proti :0, zdržal sa :1)
RO 53 - (za :2, proti :0, zdržal sa :2) Ing. Podivinská doplní o akú údržbu sa jedná
RO 54 - (za :0, proti :2, zdržal sa :2) Ing. Balák – mandátna zmluva je zlá, je to naša pohľadávka,
tak prečo ju odkupujeme? Ing. Kmeťová – my ju musíme prevziať ku koncu roka a potom
vymáhať.
RO 55 - (za :1, proti :3, zdržal sa :0) – bola vedená pomerne rozsiahla diskusia o oprávnenosti
udelenia, či vyplatenia odmeny pre primátora mesta
RO 56 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
RO 57 - (za :1, proti :3, zdržal sa :0)
RO 58 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
RO 59 - (za :3, proti :0, zdržal sa :1)
RO 60 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0) P.Jakubis podrobnejšie zdôvodní, prečo ?
RO 61 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0) P.Jakubis podrobnejšie zdôvodní, prečo ?
RO 62 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
RO 63 - (za :4, proti :0, zdržal sa :0) ) P.Jakubis podrobnejšie zdôvodní, prečo ?
K bodu č. 4. Návrh VZN č. ...../2021 , ktorým sa mení VZN č. 10/2015 o miestnych
daniach
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
2022, nasledovne:
a) z 0,112 eura/m2 na 0,150 eura/m2
za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) z 0,112 eura/m2 na 0,150 eura/m2 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 5. Návrh dodatku á VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
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Návrh VZN predniesla Ing. Hajsterová .
V § 6 Zníženie sa v odseku 1. mení sadzba z 0,0548 eura za osobu a kalendárny deň na 0,0603
eura za osobu a kalendárny deň, čo je predschválených 22 eur/osobu/rok.
V § 6 Zníženie sa v odseku 6. mení sadzba z 0,0548 eura za záhradku a kalendárny deň
na 0,0603 eura za záhradku a kalendárny deň.,čo je predschválených 22 eur/osobu/rok.
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 6. Návrh VZN č......./2021 , ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho
rozpočtu mesta Nováky
Návrh VZN predniesla Ing. Hajsterová.
Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č...../2021, ktorým sa určujú pravidlá
Participatívneho rozpočtu mesta Nováky chce mesto zvýšiť účasť obyvateľov mesta na
verejných rozhodnutiach samosprávy, priblížiť jej fungovanie širokej verejnosti a vytvoriť
priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v meste.
Participatívny rozpočet je časť rozpočtu mesta Nováky, kde o použití týchto verejných financií
rozhodujú občania hlasovaním.
V návrhu VZN mesto stanovuje:
a) pravidlá a zásady Participatívneho rozpočtu (ďalej len “PR”) mesta Nováky,
b) pôsobnosti tohto VZN,
c) podmienky a formy čerpania finančných prostriedkov schválených na realizáciu projektov
PR a spôsob ich rozdelenia,
d) priebeh cyklu PR v meste a postavenie jednotlivých účastníkov PR.
Ing. Adamec – je to administratívne náročné, alternatívu zapojenia občanov nie je potrebné
riešiť VZN. Forma je zlá, treba ju zosúladiť a zjednotiť.
Ing. Balák – musí byť VZN , ale proces by mal byť jednoduchší. Treba zavolať predsedov OZ,
nech sa im načrtne vízia. Mgr. Oršula – po vypočutí názorov sa to zdá náročné po
administratívnej stránke, dopracovať to a zistiť záujem.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča dopracovať VZN, ktorým sa
určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu mesta Nováky. a zistiť záujem.( za :4, proti :0,
zdržal sa :0)
K bodu 7. Rôzne
1. Návrh VZN o učení o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov
a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na
území mesta Nováky
Návrh predniesla Ing. Kmeťová :Z dôvodu neustáleho zvyšovania cien potravín a potreby
dodržiavania nutričných hodnôt podávaného jedla je nutný prechod zo súčasného 2.
finančného pásma do 3. finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov stanoveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Taktiež bola zvýšená dotácie z ÚPSVaR.
Vo VZN sa menia sumy v časti I. oddiel V. Príspevky v ŠJ pri ZŠ a ŠJ pri MŠ:
1. v písm. b) sa menia stravné limity,
2. v písm. c), d), e) a i) sa mení výška dotácie z ÚPSVaR
Ostatné časti vo VZN zostávajú nezmenené.
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Záver : Ekonomická komisia doporučuje VZN o učení o určení výšky príspevku od
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach na území mesta Nováky schváliť: .( za :4, proti :0, zdržal sa :0)
2. Vecné bremeno TSK
Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A – žiadosť
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena:
- ide o NN prípojku k elektrickej nabíjacej stanici pre elektrické autá, ktorá prechádza
mestskými pozemkami parc. reg. E-KN č. 39 (LV č. 3070) a parc. reg. C-KN č. 300/5 (LV
č. 1), k. ú. Nováky,
- táto NN prípojka je vedená na parc. reg. C-KN č. 248/4 (LV č. 1930, vo vlastníctve TSK,
v správe SOŠ Nováky), k. ú. Nováky, kde bude vybudované parkovisko – v areáli SOŠ
Nováky (vjazd z Bernolákovej ulice),
- treba určiť: odplatné/bezodplatné vecné bremeno, výšku odplaty (EK).
Diskusia na komisii prebiehala v tom zmysle, či sa bude schvaľovať odplatné alebo bezodplatné
vecné bremeno, kde sa názory rôznili. Nakoniec sa dohodli na odplatnom vecnom bremene
podľa znaleckého posudku.
Záver : Ekonomická komisia súhlasí s odplatným vecným bremenom, ktorého výška bude
určená znaleckým posudkom na náklady investora ku kolaudácii stavby. (za :4, proti :0,
zdržal sa :0)
3. Žiadosť o odkúpenie pozemku , ktoré podala firma LIDL.
LIDL Slovenská republika v. o. s., so sídlom 821 02 Bratislava, Ružinovská 1E – žiadosť
o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta – parc. reg. C-KN č. 51/1, 51/2, 51/3 a 51/4, k. ú.
Nováky (evidované v LV č. 1), o celkovej výmere 3 770 m2, za účelom výstavby novej predajne
Lidl. Ekonomická komisia má určiť kúpnu cenu.
K uvedenej problematike bola široká diskusia. Ing. Adamec – sa dotazoval, či vôbec chcú
pozemok predať. Ing. Türková – pozemok leží ľadom , či ta, bude bytovka alebo predajňa? Je
vôbec vôľa poslancov to odpredať? Mgr. Oršula- treba ísť do toho. Ing. Adamec – treba to dať
do MsZ a ak je záujem, pozemok predať , treba však vypísať OVS. Nech poslanci rozhodnú, či
ideme pozemok predať a akou formou. Ing. Balák – ten pozemok stojí 30rokov , nemôžeme
čakať, čo s ním bude. 2.vec je , že neviem , akou formou by mali poslanci rozhodnúť. Keď
predávať cez OVS , dať spraviť znalecký posudok na pozemok , aby sme zhruba vedeli, kde sa
pohybujeme.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie žiadosť spoločnosti LIDL , odporúča , aby
sa v pléne rozhodlo o predaji prípadne inom využití pozemku. (za :4, proti :0, zdržal sa :0)
4. Zmluva o postúpení pohľadávok – byt Obžerovci
Nájomca Peter Obžera a manželka Martina Obžerová mali v prenájme byt v bytovom dome č.
205/12 na Kukučínovej v Novákoch. Z dôvodu neplatenia bola nájomná zmluva ukončená
a nakoľko nájomca dobrovoľne neodovzdal byt v požadovanom termíne, pristúpilo sa dňa
20.05.2021 k jeho vyprataniu. Za obdobie neplatenia sa pohľadávka dostala na sumu 6 365,36€
- táto suma obsahuje nájom za byt a služby spojené s nájmom.
Pohľadávka je vedená účtovne v spoločnosti BENET s.r.o. Mesto postúpením pohľadávky
prevedie pohľadávku do svojho účtovníctva (v zmysle Mandátnej zmluvy čl. III. ods. a) bod
10, 11). V súčasnosti je pohľadávka vymáhaná súdnou cestou.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie zmluvu o postúpení pohľadávok
a odporúča uhradiť postupcovi (BENET) postúpenú pohľadávku. (za :0, proti :3, zdržal sa
:1)
7

5. Žiadosť o zníženie nájmu – Vlaďa PUB- Zaťko
P.Zaťko žiada o zníženie nájmu z 510 €/ mesačne na 255,--€ mesačne z dôvodu neustáleho
vytápania priestoru. Štatutár s tým nesúhlasí. Ing. Kmeťová – preplatili sa jej práce, čo tam
urobila. Zateká tam kvôli neurobenému múriku na vstupe do DK, lebo to odmietli, že tam majú
prístrešok a nemohlo to mesto opraviť. Urobme tak, aby tam nezatekalo, lebo znížením nájmu
sa nič nedosiahne. Ing. Balák – máme majetok udržiavať v prevádzkyschopnom stave, primátor
nemá rozhodnúť, ale MsZ. Poníženie nájmu je v kompetencii MsZ.
O 21:30 odišiel Mgr. Oršula.
Svitok – znížiť nájomné do určitého času, pokiaľ mesto zatekanie neodstráni.
Ing. Türková – znížiť nájomné na 350€/mesačne od 1.1.2022-30.6.2022.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie žiadosť V. Zaťka o prevádzke Vlaďa PUB
a odporúča znížiť nájomné na sumu 350€ /mesačne od 1.1.2022-30.6.2022 a zároveň
odporúča schváliť uznesenie , aby pracovníci MsÚ do nasledujúceho MsZ predložili
alternatívy riešenia problému zatekania. (za :3, proti :0, zdržal sa :0)
6. Iskra – žiadosť o preplatenie nákladov na energie.
Iskra podala žiadosť o navýšenie výdavkov na energie v sume 6 000-6 500 €. Ing. Balák
oznámil, že Iskra dala tie isté výdavky na umelé zavlažovanie do navýšenia sumy na
zavlažovanie aj do zúčtovania dotácie.
Iskra nepredložila oficiálnu žiadosť podľa VZN o poskytovaní dotácií.
Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie žiadosť FK Iskra a odporúča FK Iskre
vypracovať žiadosť v zmysle VZN o poskytovaní dotácii resp.príslušných noriem. (za :3,
proti :0, zdržal sa :0)
EK ukončená v čase 22:25 hod.
Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ
V Novákoch dňa 6.12.2021
Schválil: Ing. Branislav Adamec – predseda ekonomickej komisie
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