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  Zápisnica  zo  zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a 

podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 27.5.2015. 

 

 
Prítomní: Ing. Zgančík, Bc. Hajnovič, Ing.  Türková ,  p.Hvojník, p. Verný, Ing. Hajsterová 

Neprítomný: - 

Hostia: RNDr. Daniš, Mgr.Oršula. 

 

Program:  
 

1. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2015. 

2. Návrh aktualizácie č.1 na rok 2015 ZŠ,ZUŠ a CVČ. 

3. Odkúpenie budovy   p. Kohútová. 

4. Rôzne. 

 

K bodu 1. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2015. 

 

Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta Nováky predkladala Ing. Hajsterová, pričom celkové 

príjmy aj výdavky sú navrhnuté ako vyrovnané v objeme 5 812 948 € nasledovne: 
 

- bežné príjmy                         3 934 288 € 

- kapitálové príjmy                  1 145 343 € 

- príjmové finančné operácie     733 317 € 

---------------------------------------------------- 

príjmy spolu                            5 812 948 € 

 

- bežné výdavky                      3 699 218 € 

- kapitálové výdavky               1 931 622 € 

- výdavkové finančné operácie   182 108 € 

------------------------------------------------------- 

výdavky spolu                         5 812 948 € 

 

K predkladanému materiálu vzniesol pripomienky Bc. Hajnovič, že máme 2 ihriská s umelou 

trávou, treba ich opraviť a zdá sa mu nelogické ísť do tretieho ihriska, radšej by riešil 

telocvičňu. 

Mgr. Oršula informoval, že projekt na multifunkčné ihrisko v ZŠ je podaný, v piatok zasadá 

komisia. V budúcnosti už nemusíme mať príležitosť získať dotáciu zhruba 50 000 € a my 

budeme spolufinancovať  40 000 €. V programe 1 Plánovanie , manažment a kontrola v 

podprograme 5 Strategické plánovanie a projekt sú v prvku č.3 Kofinancovanie úspešných 

projektov prostriedky v sume 42 000 €, ako dokladovanie vlastných zdrojov na projekty, 

pričom sú tu ešte možnosti kofinancovania projektov: Pokračovanie v rekonštrukcii verejného 

osvetlenia, Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ. V prípade úspešnosti všetkých 

projektov budeme riešiť spolufinancovanie úverovými zdrojmi. 

Bc. Hajnovič upozornil na zlé osvetlenie v areáli Materskej školy, na čo reagoval p.primátor , 

že si to prešli  s p. Lackovičom, zvažuje sa podanie projektu , a buď to zapracujeme do 

projektu ak to bude možné alebo to budeme riešiť samostatne. 

Ing.  Türková predniesla návrh na sociálny program - preplácanie dôchodcom určitú časť 

vstupného na plaváreň. 
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Záver: Ekonomická komisia doporučuje schváliť aktualizáciu č.1 rozpočtu mesta na rok 

2015 v predloženom znení. 

 

K bodu č.2 Návrh aktualizácie rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na rok 2015 . 

 
Požiadavky do aktualizácie č.1 rozpočtu mesta na rok 2015 predložili aj rozpočtové organizácie mesta 

ZŠ,ZUŠ a CVČ. 

 

Základná škola upravila normatívne prostriedky , čím celkovo došlo k navýšeniu normatívu zo ŠR o 

17 792 €, zvýšili sa FP o dotáciu na asistenta učiteľa pre 1.-4. ročník o 3 744 €, na učebné pomôcky o 

1419 €. FP sa zvýšili o poskytnuté dary od ENO a Hornonitrianskych baní a.s .spolu o 1000€,  o 

nevyčerpané prostriedky roku 2014 na dopravné o 2875 € a  opravu strechy ZŠ ul.Pribinova o 10 139 

€ a o FP na projekt "Modrá škola" , financovaného z Nórskych fondov a spolufinancovanie zo ŠR v 

sume 39 850€. Kapitálové výdavky boli presunuté na pokrytie celého projektu rekonštrukcie 

elektroinštalácie. V ŠJ došlo k navýšeniu dotácie z mesta o nesplnenie vlastných príjmov o 5 500 € a 

presun z dotácie na ZŠ o 3 000 €.V ŠKD nedošlo k zmenám. 

 

Základná umelecká škola - predložila navýšenie o 516 € - dobropis na elektrickú energiu- 

vyúčtovanie 2014 a dar vo výške 300 € od Nadácie Bane Nováky na "Novácky talent". Vo 

výdavkoch predložila presuny medzi jednotlivými podpoložkami. 

 

Centrum voľného času - nemení objem príjmov a výdavkov, navrhnuté sú len presuny 

medzi jednotlivými podpoložkami. 

 
Záver: Ekonomická komisia odporúča schváliť návrh aktualizácie rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na 

rok  2015 v zmysle predložených materiálov . 

 

K bodu č.3. Odkúpenie budovy  p.Kohútová. 

  

Ekonomická komisia sa stotožňuje so záverom prijatým na komisii výstavby dňa 21.4.2015. 

 

K bodu 4. Rôzne 

 

Žiadosti o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na rok 2015. 

 

Na ekonomickú komisiu boli predložené žiadosti o odpustenie miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. Jednalo sa o žiadosti ZŠ a Spojenej školy, reštauračných 

zariadení a ostatných subjektov, kde bolo navrhnuté ekonomickou komisiou odpustiť ZŠ a 

Spojenej škole po 1000 €, reštauračným zariadeniam 20% , ostatným 30%, neodpustiť 

záhradkárom , ktorí majú trvalý pobyt mimo Novák, ktorí majú už nižší poplatok v zmysle 

platného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. . 
 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ 

V Novákoch dňa 2.6..2015 

Schválil: Ing. Martin Zgančík – predseda ekonomickej komisie 
 

 

 

 

 

 


