
č. 14
zo zasadnutia dňa 14. 12. 2004

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/  Berie na vedomie:
1. Informácie o činnosti MsR a MsÚ od zasadnutia MsZ dňa 2. 11. 2004. 
2. Vyhodnotenie hospodárenia mesta k 30. 9. 2004, vrátane podnikateľskej činnosti, 

v zmysle predloženého materiálu. 
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k vyhodnoteniu hospodárenia mesta za obdobie              

od 1. 1. do 30. 9. 2004 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2005. 

B/  Schvaľuje
1. VZN č. 5/2004, o miestnych daniach v znení návrhu. 
2. VZN č. 6/2004, o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, 

v znení návrhu. 
3. VZN č. 7/2004, ktorým sa mení VZN č. 1/2003, o poskytovaní opatrovateľskej služby, 

v platnom znení, v znení návrhu



4. Rozpočet mesta na rok 2005 v znení návrhu: 
Bežné príjmy -                           74 130 tis. Sk
Kapitálové príjmy -                        620 tis. Sk
Spolu                                         74 750 tis. Sk

Bežné výdavky -                       62 639 tis. Sk
Kapitálové výdavky -               12 111 tis. Sk
Spolu                                         74 750 tis. Sk

5. Spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia materskej školy z vlastných zdrojov, v súlade
s podmienkami pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ, v rámci OP ZI, priorita č. 3 – LI, 
opatrenie č. 3. 1. 1. (Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry), t. j. v objeme 5% 
z celkových oprávnených nákladov projektu: 
Celkové oprávnené náklady -   18 860 tis. Sk
Spolufinancovanie -                       943 tis. Sk

6. Spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia základnej školy z vlastných zdrojov, v súlade
s podmienkami pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ, v rámci OP ZI, priorita č. 3 – LI, 
opatrenie č. 3. 1. 1. (Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry), t. j. v objeme 5% 

      z celkových oprávnených nákladov projektu: 
Celkové oprávnené náklady -   47 403 tis. Sk
Spolufinancovanie -                    2 370, 15 tis. Sk

7. Odmenu pre hlavného kontrolóra pán Kolomana Hnátha, v zmysle ods. 5, § 18c               
zák. č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení, v platnom znení, 10% z mesačného platu za 
mesiace október, november a december 2004. 

C/  Súhlasí:
1. S odpredajom pozemku z majetku mesta, časť parcely 1 637/1 o výmere 80 m2 pani 

Dane Martanovičovej bytom Nováky, Ul. Lehotská 1503/84 za dohodnutú cenu 100 Sk/ 
m2. 

2. S odpredajom pozemku z majetku mesta, parc. č. 53 o výmere 3 116 m2, firme TESCO
STORES a. s. Bratislava, na výstavbu supermarketu s predajnou plochou 500 m2, 
dohodou za 500, - Sk/ m2, s opciou 200 000, - Sk. 

Hlasovanie za uznesenie ako celok: 
- 10 poslancov „za“
- p. Peter Mišeje „proti“


