
č. 15
zo zasadnutia dňa 08. 03. 2005

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/  Berie na vedomie:
1. Informácie o činnosti MsR a MsÚ od zasadnutia MsZ dňa 14. 12. 2004. 

2. List od firmy BENET s. r. o. č. 102/05/BT/Ing. Ba zo dňa 28. 2. 2005, ktorým upozorňuje
ako správca tepelných zariadení mesta, na platnosť nového zákona o tepelnej energetike, 
v súvislosti s problémami zabezpečenia hospodárnej prevádzky tepelných zariadení 
mesta. 

B/  Schvaľuje
1. Hospodárenie MDK za rok 2004 v zmysle predloženého vyhodnotenia. 

príjmy -                                                                 3. 681 tis. Sk
výdavky -                                                              4. 169 tis. Sk
hosp. výsledok – strata -                                           488 tis. Sk
Z toho podnikateľská činnosti:
príjmy -                                                                     982 tis. Sk
výdavky -                                                                  215 tis. Sk
zisk                                                                            767 tis. Sk
Zisk z podnikateľskej činnosti prednostne použiť na vykrytie straty 200 tis. Sk z rok 
2003, čím sa zvýši strata za rok 2004 na 688 tis. Sk a túto riešiť v nasledujúcom období. 



1. Rozpočet MDK na rok 2005 v zmysle vyhodnotení: 
príjmy -                                                               3. 964 tis. Sk
výdavky -                                                            3. 964 tis. Sk

2. Hospodárenie ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2004 v zmysle návrhu: 
a) Základná škola

bežné príjmy -                                             13. 550 tis. Sk
bežné výdavky -                                          13. 550 tis. Sk
kapitálové príjmy -                                            459 tis. Sk
kapitálové výdavky -                                         459 tis. Sk

b) Základná umelecká škola 
bežné príjmy -                                               4. 410 tis. Sk
bežné výdavky -                                            4. 410 tis. Sk

c) Centrum voľného času 
bežné príjmy -                                               1. 129 tis. Sk
bežné výdavky -                                            1. 129 tis. Sk

3. Rozpočty ZŠ, ZUŠ a CVČ na rok 2005 v znení návrhov:
d) Základná škola

bežné príjmy -                                             12. 770 tis. Sk
bežné výdavky -                                          12. 770 tis. Sk

e) Základná umelecká škola 
bežné príjmy -                                               4. 660 tis. Sk
bežné výdavky -                                            4. 660 tis. Sk

f) Centrum voľného času 
bežné príjmy -                                               1. 250 tis. Sk
bežné výdavky -                                            1. 250 tis. Sk

4. VZN č. 1/2005, o sociálnej pomoci v znení návrhu. 

5. VZN č. 2/2005, o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorým 
sa upresňuje VZN č. 6/2004, v znení návrhu. 

 C/  Súhlasí:
1. S bezplatnou delimitáciou pozemku z majetku štátu, v správe MH SR, do majetku mesta 

Nováky v zmysle delimitačného protokolu č. 1/2005, parcela registra „E“ parc. č. 854/34, 
zastavaná plocha o výmere 212 m2. 

2. So zámenou pozemkov podľa skutkového stavu bez finančného vyrovnania nasledovne:
a) Z majetku mesta do vlastníctva, Ing. Magdalény Môcikovej a spol. 

- parc. č. 6/7 zast. plocha o výmere 16 m2. 
- parc. č. 7/2 záhrada o výmere 13 m2. 

b) Z vlastníctva Ing. Magdalény Môcikovej a spol., do majetku mesta:
- parc. č. 4/2 zast. plocha o výmere 49 m2. 



3. So zámenou pozemkov bez finančného vyrovnania:
- Z vlastníctva Mariána Hagaru do majetku mesta Nováky pozemok parcela registra 

„E“ parc. č. 21/1, 21/2, 21/4 k. ú. 
- z majetku mesta Nováky do vlastníctva Mariána Hagaru časť pozemku registra „C“ 

prac. č. 196/1 o výmere 81, 5 m2. 

4. S odpredajom bytu č. 5 v bytovke č. 20/3 na Ul. Čerešňovej, p. Radoslavovi Balážovi 
majiteľovi susedného bytu za cenu určenú znalcom. 

Hlasovanie za uznesenie ako celok – jednomyselne za 

Ing. Dušan Šimka                                                                                   Ing. Vladimír Richter
  primátor mesta                                                                                          prednosta MsÚ

Zita Zahustelová
overovateľka 


