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 Zápisnica  zo  zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a 

podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 8.8.2022 od 16:00 hod. 

 
Prítomní: Ing.Adamec, Ing. Türková, Svitok MA, Mgr. Oršula,  Ing. Hajsterová 

Neprítomný: Bc. Orth  

Hostia:  Ing. Hagarová, p.Duchoňová, Ing.Kmeťová 

 

Program:  
 

1. Vyhodnotenie hospodárenia  ZŠ, ZUŠ a CVČ za I.polrok 2022. 

2. Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I.polrok 2022 vrátane Monitorovacej správy 

programového plnenia rozpočtu za I.polrok 2022. 

3. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2022. 

4. Konsolidovaná výročná správa mesta Nováky za rok 2021. 

5. Informácia o rozpočtových opatreniach primátora 2022. 

6. Prepočet  sadzby MP za komunálne odpady na rok 2023 a nasledujúce roky. 

7. Rôzne. 

 

 

K bodu 1. Vyhodnotenie hospodárenia  ZŠ, ZUŠ a CVČ za I.polrok 2022. 

 

Základná škola - materiál mali členovia komisie k dispozícii, ale vzhľadom k RD p. riaditeľky, 

nebol prednesený, informácie sprostredkovala Ing. Hajsterová, kde okrem iného uviedla, že dlh 

na teple je cca 45.000,-€.  Ing. Adamec sa dotazoval, v akom stave je dohadovacie konanie na 

teplo. Ing. Kmeťová odpovedala, že je podané, ide to cez jej oddelenie, sumu nevedela bližšie 

špecifikovať, lebo sa v priebehu podávania dohadovacieho konania menila.  

 

Základná umelecká škola - materiál uviedla p. riaditeľka  Duchoňová. Bežné príjmy za 

I.polrok 2022 tvoria transfery od zriaďovateľa v sume 241 397 €, z iných príjmov v sume 

11 902 €, účelový transfer na teplo 5 000,--€. Bežné príjmy k 30.6.2022 v sume 258 299 €. 

Kapitálové transfery sme neprijali. Vo výdavkoch boli čerpané mzdové v súlade 

s aktualizovaným rozpočtom. Vo výplatách za máj boli vyplatené odmeny zamestnancom 

podľa KZVS v sume 350 €. Mzdové prostriedky boli k 30.6.2022 čerpané vo výške 177 414 €. 

Prevádzkové výdavky sme čerpali len na nevyhnutné výdavky. Hlavné výdavky sú na 

zabezpečenie prevádzky školy energiami, aktualizáciami softvérov, pravidelnými mesačnými 

platbami za ochranu osobných údajov, ochranu majetku, telefónov a internetu, servisu 

počítačovej siete ako aj iných zákonných platieb. Na výchovno-vzdelávací proces sme 

vynaložili minimum výdavkov. Z dôvodu nízkeho rozpočtu na dodávku tepla, nám vznikli 

nedoplatky voči firme Benet s.r.o.., kde spoločnosť Benet, s.r.o. poslala ZUŠ aj pokus o zmier 

kvôli nevyplatenému teplu, ktorý následne ZUŠ poslal zriaďovateľovi školy, teda na mesto 

Nováky. Prevádzkové výdavky k 30.6.2022 boli čerpané v sume 23 998 €. Bežné výdavky za 

I.polrok 2022 sú čerpané v sume 201 412 €. Ing. Adamec sa dotazoval na výšku nedoplatku za 

teplo. P.Duchoňová odpovedala, že v súčasnosti je to 14,5 tis. €. Ďalej informovala, že v ZUŠ 

prebieha rekonštrukcia elektroinštalácie  pripravujú sa na maľovanie. Veľa práce robia učitelia. 

Pán Svitok MA sa pýtal na možné dohadovacie konanie, na čo riaditeľka školy odpovedala, že 

v prípade ZUŠ dohadovacie konanie nie je možné, lebo ide o originálne kompetencie a nie 

prenesené ako v prípade ZŠ.  
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Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča schváliť vyhodnotenie 

hospodárenia ZUŠ za I. polrok 2022. (za:3, proti:0, zdržal sa :0) 

 

 

Centrum voľného času -  materiál uviedla p. riaditeľka  Ing. Hagarová . Z rozpočtu mesta boli 

k 30.6.2022 prijaté bežné transfery 74 614 e, z iných obcí  2 228,91 €, zo vzdelávacích 

poukazov 1 650,40 €, iné príjmy 4 007,--€. Spolu bežné transfery k 30.6.2022.predstavovali 

82 500,31, čo predstavuje plnenie 54,04 %. Výdavky sa čerpali na mzdy zamestnancov 

a odvody do poisťovní podľa platných mzdových predpisov v sume 56 096,45 €. Bežné 

prevádzkové výdavky predstavovali sumu 15 828,64 €. Výdavky spolu predstavujú sumu 

71 122,23 €, čo predstavuje plnenie na 47,24 %. Medzi najväčšie výdavkové položky patria 

výdavky na energie ( teplo a el.energia) 5 771,71 €. Ostatné výdavky boli čerpané v súlade so 

schváleným rozpočtom. P.riaditeľka zdôraznila, že budú chýbať finančné prostriedky na teplo, 

ktoré im refakturuje ZŠ, nakoľko k 30.06.2022 minuli celkovo 72 % výdavkov rozpočtovaných 

na teplo na celý kalendárny rok 2022.  

 

Riaditeľka ZUŠ a aj riaditeľka CVČ vo svojich informáciách aj uviedli, že sú resp. budú 

problémy s vyplácaním finančných príspevkov vo výške 350,-€, resp. 500,-€ na základe 

rozhodnutia Vlády SR, resp. NR SR. K danej veci informovala Ing. Hajsterová, že podľa 

momentálneho rozhodnutia vedenia mesta zamestnanci mesta nemajú dostať iné odmeny, 

vedenie mesta rozhodlo, že odmeny zamestnancom sú momentálne stopnuté a naplánované 

odmeny pôjdu na zvýšenie poplatkov 350,- €, resp. 500 €.  

  

Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča schváliť vyhodnotenie 

hospodárenia CVČ za I. polrok 2021. (za:3, proti:0, zdržal sa :0) 

 

V čase 17:00 hod. odišli p. riaditeľky ZUŠ, CVČ . 

 

K bodu 2. Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I. polrok 2022 vrátane Monitorovacej 

správy programového plnenia rozpočtu za I. polrok 2022. 

 

Za I.polrok 2022 dosiahlo mesto nasledovné plnenie rozpočtu: 

 

  2022 2022 2022   

Názov Schválený rozpočet 
Rozpočet po 
zmenách -RO  Skutočnosť I.polrok % plnenia 

  v € v € v €   

  Bežné príjmy 5 413 744 5 456 683 2 775 313 50,86 

  Kapitálové príjmy 1 872 666 2 096 316 1 247 0,06 

  Príjmové finančné operácie 391 762 927 624 273 027 29,43 

  Príjmy spolu 7 678 172 8 480 623 3 049 587 35,96 

  Bežné výdavky 5 291 718 5 387 362 2 409 883 44,73 

  Kapitálové výdavky 1 941 751 2 685 328 65 558 2,44 
  Výdavkové  finančné 
operácie 178 351 178 351 84 414 47,33 

  Výdavky spolu 7 411 820 8 251 041 2 559 855 31,02 

   Rozdiel príjmy - výdavky 266 352 229 582 489 732   

 

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie bežných príjmov na 50,86 % v objeme 2 775 313 €. 
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Plnenie v daňových príjmoch je na 52,07 %, . Nedaňové príjmy sa splnili na 51,80 %. Nižšie 

plnenie je v príjmoch z prenájmu majetku. Administratívne poplatky sa plnili na 58,84 %, iné 

nedaňové príjmy na 64,43 %. Granty a transfery sú plnené na 47,31 %.  Kapitálové príjmy sa 

plnili na 0,06% v objeme 1 247 € Zatiaľ je nenaplnený príjem z odpredaja pozemku za Kúriou. 

Príjmové finančné operácie sa splnili na 29,43 % v objeme 273 027 €, a to zapojením zostatkov 

FP z roku 2021 do rozpočtu mesta, iných finančných operácií –zábezpeky na byt , čerpaním 

rezervného fondu a  čerpaním úveru zo SLSP.  

Vo výdavkovej časti rozpočtu je v rámci programov plnenie na 31,02 % . Zdôvodnenie 

prekročenia jednotlivých položiek výdavkov je v tabuľkovej časti plnenia rozpočtu. Hlavný 

dôvod nižšieho plnenia rozpočtu , je prechod investičných akcií do II.polroku 2022 . 

Vo fondovom hospodárení je tvorba fondov v objeme 179 950 € a čerpanie 18 226 €.  

V monitorovacej správe programového plnenia rozpočtu za I. polrok 2022 je plnenie 

ukazovateľov programového rozpočtu mesta , ktoré zodpovedá vo väčšine prípadov 

polročnému plneniu. 

Ing. Hajsterová doplnila, že čerpanie rezervného fondu je treba schváliť do konca augusta 2022 

a to aj keby nebola napr. schválená aktualizácia rozpočtu mesta Nováky na rok 2022. 

Ing. Türková sa zaujímala o stav polikliniky a jej rekonštrukcie, na čo Ing. Hajsterová 

odpovedala, že to ešte nie je doriešené a zároveň odporučila, že vzhľadom na súčasnú situáciu 

pri poliklinike a pri všetkých rizikách, je asi vhodné, aby projektová manažérka, Ing. Trojanová, 

spracovala správu o stave rekonštrukcie polikliniky.   

Pán Svitok MA sa pýtal na matriku, kde Ing. Hajsterová odpovedala, že matrikárka,                        

p. Hudecová, dá všetky podklady ku koncu roku. 

Pán Svitok MA sa tiež pýtal na mestskú televíziu a videotext, kde Ing. Hajsterová odpovedala, 

že peniaze, ktoré sú tam v položke, sú na základe rozpočtových opatrení primátora mesta. 

Pán Svitok MA sa takisto pýtal odkiaľ sa zobrali peniaze na búranie plavárne, na čo Ing. 

Hajsterová odpovedala, že peniaze boli brané z odpadu. 

Ing. Türková za zaujímala, či športovci majú vyplatené peniaze, na čo Ing. Hajsterová 

odpovedala, že za júl 2022 boli peniaze vyplatené. Na odpoveď reagovala Ing. Türková ďalšou 

otázkou, či vyplatenie peňazí pre športovcov sa týka aj bazéna, na čo Ing Hajsterová, ktorú 

doplnila Ing. Kmeťová, odpovedala, že bazéna sa to netýka, nakoľko vedenie mesta stále 

nepodpísalo zmluvu medzi mestom a spoločnosťou BoGo Bus.  

 

Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča schváliť Vyhodnotenie 

hospodárenia mesta za I. polrok 2022 vrátane Monitorovacej správy programového 

plnenia rozpočtu za I. polrok 2022. (za:3, proti:0, zdržal sa :0) 

Ekonomická komisia žiada vedenie MsÚ , aby kompetentný zamestnanec MsÚ spracoval 

správu o realizácii projektu Polikliniky a rizikách financovania danej rekonštrukcie 

s termínom spracovania pokiaľ možno do 30.8.2022. (za:3, proti:0, zdržal sa :0) 

 

       K bodu 3. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2022. 

 

K materiálu podala informácie Ing. Hajsterová. Informovala o nutnosti prijatia ďalšieho úveru 

na vykrytie investičných akcií v sume 243 483,--€, pričom úverová zaťaženosť by v tomto 

prípade predstavovala 33,89 %. V tejto sume nie je započítané navýšenie rozpočtu na 

Revitalizáciu vnútrobloku po verejnom obstarávaní, kde podala mailom informáciu Ing. 

Trojanová a bude potrebné navýšenie vlastných zdrojov o 35 000,--€. Toto Ing. Hajsterová 

dopracuje do aktualizácie do mestskej rady, pričom uviedla, že v rozpočte je cca 12.000€ a bude 

potrebných cca 47.000,-€. V návrhu aktualizácie nie je premietnutých 260 000€, ktoré je 

povinné mesto vrátiť Ministerstvu životného prostredia za projekt BRO. Ing. Adamec povedal, 

že k tomu nemá materiál a zároveň sa opýtal, či sú v rozpočte mesta finančné prostriedky, aby 
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daná suma mohla byť vyplatená z bežných prostriedkov. Ing. Hajsterová mu mailom odoslala 

materiál, čo jej poslala Ing.Trojanová. 

Dotazy boli tiež k sociálnemu taxíku, kde Ing. Kmeťová odpovedala, že táto služba sa 

nevyužíva a možno ju v budúcnosti nebudú plánovať. 

Ekonomická komisia odporúča vedeniu mesta, aby vedenie mesta detailne informovalo 

členov EK ako aj poslancov mesta Nováky do 30.8.2022 o možnostiach financovania 

260 000 €, vyplývajúcej z rozhodnutia  NSS  a to akýmkoľvek spôsobom s dosahom na 

rozpočet mesta na rok 2022, prípadne na nasledujúce roky. (za:3, proti:0, zdržal sa :0) 

Ekonomická komisia berie na vedomie Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta Nováky na 

rok 2022 a zároveň odporúča poslancom mesta Nováky, aby oni na spoločnom rokovaní 

rozhodli buď o čerpaní ďalšieho úveru alebo o zrušení niektorých vysúťažených 

projektov z dôvodu zvýšených nákladov na realizáciu projektov.  (za:3, proti:0, zdržal sa 

:0) 

O 18,45 hod,. prišiel Mgr. Oršula, ktorého po príchode predseda EK, v stručnosti, informoval 

a priebehu rokovania s dôrazom na aktuálne prerokovávaný aktuálny bod rokovania.  

Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča schváliť Návrh aktualizácie č.1 

rozpočtu mesta Nováky na rok 2022 v časti bežného rozpočtu, pokiaľ nebude treba 

zaplatiť 260 000 € do konca roku 2022. (za:4, proti:0, zdržal sa :0) 

Ekonomická komisia doporučuje schváliť do 31.8.2022 čerpanie rezervného fondu vo 

výške 143 000 € na splátky istín úverov mesta. (za:4, proti:0, zdržal sa :0) 

V čase 19:00-19:05 bol na rokovaní EK neprítomný Ing. Adamec.  

 

K bodu 4. Konsolidovaná výročná správa mesta Nováky za rok 2021. 

 

Konsolidovanú účtovnú závierku mesta Nováky za rok 2021 spracovalo  mesto v zmysle §22 

Zákona o účtovníctve  č.431/2002 Z.z. v platnom znení. Do konsolidovaného celku je zahrnuté 

mesto Nováky ako konsolidujúca účtovná jednotka a ZŠ, ZUŠ a CVČ  ako konsolidované 

účtovné jednotky. Výstupom tejto účtovnej závierky je konsolidovaná súvaha, konsolidovaný 

výkaz ziskov a strát, poznámky konsolidovanej závierky. Na ich základe bola vypracovaná 

Konsolidovaná výročná správa mesta Nováky za rok 2021. V súčasnosti je KVS spolu s 

konsolidovanou závierkou daná  na  overenie nezávislým audítorom . Do MsZ bude audítorská 

správa predložená. Ing. Türková upozornila na preklep v textovej časti poznámok, čo bude 

opravené. Ing. Adamec sa pýtal na poznámky ku konsolidovanej správe, že v čl. VII, pod 

bodom 2 je informácia o konaní na KS Trenčín, kde žalobcom je OP Prievidza a žalovaný je 

mesto Nováky. Zaujímalo ho komu neboli poskytnuté informácie v zmysle tzv. Infozákona. 

Ing. Hajsterová uviedla, že nevie na otázku odpovedať, nakoľko podklady dodávala právnička 

mesta, JUDr. Lukáčová, že informáciu dá dodatočne doplniť.  

 Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie  Konsolidovanú výročnú správu mesta 

Nováky za rok 2021 .     (za:4, proti:0, zdržal sa :0) 

                                                                                                               

     K bodu 5. Informácia o rozpočtových opatreniach primátora 2022  

Materiál uviedla Ing. Hajsterová. V období  od  17.5.2022 do 4.8.2022 bolo schválené 

primátorom mesta rozpočtové opatrenie č. 26,27,28,29,30,31/2022. Primátorovi ostalo 5 796,-

-€. 

Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie  rozpočtové opatrenia primátora mesta. 

(za:3, proti:0, zdržal sa :1) 

 

      K bodu 6. Prepočet  sadzby MP za komunálne odpady 

Materiál prepočtu sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

uviedla Ing. Hajsterová. Sadzba na osobu a rok podľa výdavkov na zvoz a likvidáciu odpadu 
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predstavuje  54,75 €/osoba/rok . Mesto naďalej dotuje odpadové hospodárstvo. V minulosti  

NKÚ odporúčal, aby obyvatelia preplácali celkové náklady na odpad. Ing. Hajsterová 

vysvetlila, že bolo tlmočené, že sa jedná o rozhodnutie poslancov. Na  zvýšenie sadzby 

poplatku za KO pre obyvateľov sú vypracované variantné sadzby . K uvedenej problematike 

bola vedená rozsiahla diskusia. P. Svitok navrhoval zníženie sadzieb pre dôchodcov a deti do 

18 rokov. Členovia komisie navrhovali rôzne sadzby, nakoniec sa zhodli na 24 €/osobu /rok. 

Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť sadbu miestneho poplatku za komunálne 

odpady vo výške 24 € / osobu / rok . 
(za:4, proti:0, zdržal sa :0) 

 

     K bodu 7. Rôzne  

 

1. Hoan Nguyen Dinh, bytom 972 16 Pravenec, Poluvsie 179 – žiadosť o predĺženie 

nájomnej zmluvy týkajúca sa predĺženia nájomnej zmluvy zo dňa 15. 01. 2018 platnej do 

31.03.2023, ohľadne prenájmu pozemku pod predajným stánkom umiestneným na časti 

mestskej parc. reg. E-KN č. 183/2, k. ú. Nováky, o výmere 19,46 m2, nachádzajúcej sa na 

Námestí SNP v Novákoch. 

Ekonomická komisia doporučuje stanoviť výšku nájmu na ďalšie obdobie 800 €/rok. 

      (za:4, proti:0, zdržal sa :0) 

 

2. Základná organizácia SZZ č. 24-1, Nováky, Sad č. 2, v zast. Ing. Pavlom Šimkom, bytom 

972 71 Nováky, Bernolákova 632/13 - žiadosť o odkúpenie častí záhradiek Sadu č. 2 

z majetku mesta podľa aktualizovaného geometrického plánu, z dôvodu 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov k záhradkám do osobného vlastníctva 

užívateľov jednotlivých záhradiek – Viliam Bebej, Daniel Fergel, Vladimír Janko a manž,. 

Anton Kotrha, Júlia Kulinová, Miroslav Machara, Ing. Pavel Šimko a manž., 

      Ekonomická komisia doporučuje stanoviť výšku kúpnej ceny 10 €/m2.  
      (za:4, proti:0, zdržal sa :0) 

 

3. Mgr. Eduard Tatay, bytom 971 01 Prievidza, Martina Rázusa 48/2 – žiadosť o pridelenie 

mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 5222 – ostatná plocha o výmere 1 908 m2, k. ú. 

Nováky, časť Laskár (LV 4759) do prenájmu v k. ú. Nováky, časť Laskár, za účelom 

ochrany životného prostredia, ochrany prírody a krajiny, monitoringu vtáctva a zveri.  

Ekonomická komisia doporučuje predvolať Mgr. Tataya za účelom objasnenia 

zámeru prenájmu plochy a až následne bude stanovená odporúčacia cena prenájmu 

pozemku. 

      (za:4, proti:0, zdržal sa :0) 

 

4. Zmeny príjmov od rodičov ZUŠ a CVČ. 
Ing. Kmeťová informovala, že riaditeľky ZUŠ a CVČ požadujú zvýšenie príjmov od 

rodičov. 

Ekonomická komisia doporučuje mestskému zastupiteľstvu schváliť zvýšené poplatky 

v ZUŠ a CVČ v zmysle predloženého materiálu s účinnosťou od 1.9.2022. 

      (za:4, proti:0, zdržal sa :0) 

 

5. Žiadosť FK Iskra o navýšenie dotácie  
Na EK bola doručená žiadosť o zvýšenie dotácie pre FK Iskra na FŠ z dôvodu zvýšených 

nákladov na teplo, čo by predstavovalo 9 500 €. 

Ekonomická komisia v súčasnej ekonomickej situácii mesta neodporúča navýšiť 

finančné prostriedky pre FK Iskra. (za:3, proti:0, zdržal sa :1) 
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6. Žiadosť Vlaďa PUB o zníženie nájomného. 

Na ekonomickú komisiu bola predložená žiadosť Vladimíra Zaťka o zníženie nájomného 

v prevádzke Vlaďa PUB v DK z 510,--€/mesačne na 255,--€/ mesačne z dôvodu neustáleho 

zatekania do priestorov. 

Ekonomická komisia berie na vedomie žiadosť Vladimíra Zaťka v prevádzke Vlaďa 

PUB a doporučuje znížiť nájomné na 350 €/mesačne od 1.9.2022- 31.12.2022 a zároveň 

odporúča schváliť uznesenie , aby pracovníci MsÚ do nasledujúceho MsZ predložili 

alternatívy riešenia problému zatekania. (za:4, proti:0, zdržal sa :0) 

 

Zasadnutie EK ukončené o 20:45 hod.  

 

Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 

Doplnil a schválil: Ing. Branislav Adamec – predseda ekonomickej komisie 

Dňa 23.8.2022 
 

 

 

 


