
Zápisnica z ekonomickej komisie konanej dňa 13. 3. 2023 

 

Prítomní členovia EK: MUDr. Ján Trojan, Mgr. Monika Franková, Ing. Ľubica Türková, 
                                        Tomáš Svitok, M.A., Jana Zemková,  
Hostia:                           Ing. Michal Gogola, Ing. Peter Balák,  
Zapisovateľka:              Monika Roháčová 
 
Program:  1. Požiadavky na rozpočtové opatrenia 
                   2. Žiadosť FK Iskra  
 
Ekonomickú komisiu otvoril predseda komisie MUDr. Ján Trojan, vyzval zapisovateľku, aby všetkých 
informovala  o predložených požiadavkách na rozpočtové opatrenia. 
Prvú požiadavku na RO zaslala Základná umelecká škola. 
Žiada navýšiť príjmy o prijaté granty na súťaž Novácky talent, ktoré získali od darcov a taktiež o prijaté 
poistné plnenie za škodu spôsobenú poškodeným vodovodným potrubím a vytopením skúšobne. 
O uvedené príjmy sa povýšia aj výdavky a to na zabezpečenie súťaže Novácky talent a výdavky na 
údržbu budovy. 
Druhú požiadavku na RO vypracovalo oddelenie výstavby, žiada presun finančných prostriedkov 
v programe 11.1 – Menšie obecné služby medzi podpoložkami 633004 – nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov a zariadení  a 637015 - poistenie. Potrebujú zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu 
úrazového poistenia aktivačných pracovníkov.  
 
Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča schváliť mestskému zastupiteľstvu 
predložené požiadavky na rozpočtové opatrenia. 
Hlasovanie: 
Za: 5           Proti:  0 
 
Druhým bodom bola  žiadosti FK Iskra na poskytnutie dotácie vo výške 26 000 € na zabezpečenie 
sociálneho nájomného bývania. Viceprimátor mesta Ing. Michal Gogola objasnil prítomným systém 
poskytovania dotácií pre FK Iskra ako na činnosť, tak aj na zabezpečenie sociálneho nájomného 
bývania. Vysvetlil, že dotáciou na sociálne  nájomné bývanie sa  rieši úhrada energií na futbalovom 
štadióne. 
Členova EK namietali, prečo ju majú schvaľovať, keď v rozpočte je už suma na tento účel schválená vo 
výške 18 330,00 €. 
Hlavný kontrolór im vysvetlil, že sa touto žiadosťou musia zaoberať t. j. prerokovať ju v zmysle § 3, 
bodu 1. 5 VZN č. 5/2020 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta. 
Ekonomická komisia berie na vedomie a odporúča schváliť mestskému zastupiteľstvu 
poskytnutie dotácie FK Iskra vo výške ako je schválená v rozpočte 18 330,00 €. 
Hlasovanie: 
Za: 5          Proti: 0 
 
 
 
Zapísala: Monika Roháčová, zapisovateľka ekonomickej komisie 
Schválil: Ing. Ján Trojan, predseda ekonomickej komisie 
V Novákoch, 14. 3. 2023 


