
č.16
zo zasadnutia dňa 09. 05. 2005.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
1. Informácie o činnosti MsR a MsÚ od zasadnutia MsZ dňa 08. 03. 2005.
2. Správu nezávislého audítora k hospodáreniu mesta v r. 2004.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za r. 2004.
4. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za 1. štvrťrok 2005.

B/ Schvaľuje:
1.  Výsledky inventarizácie majetku a záväzkov mesta k 31. 12. 2004, v zmysle predloženého 

materiálu: majetok spolu -  235.510 919,73 Sk

                     záväzky -                   4.309 983,14 Sk

2.  Záverečný účet mesta za r. 2004, v zmysle predloženého materiálu:                                                                           
                   príjmy     60.578 tis. Sk
  výdavky    59.719 tis. Sk
           prebytok         859 tis. Sk



3. Vyhodnotenie podnikateľskej činnosti mesta za r. 2004, v zmysle predloženého materiálu:
 výnosy    4.439 tis. Sk
 náklady   4.010 tis. Sk
 hospodársky výsledok                 429 tis. Sk

4.  Rozdelenie prebytku hospodárenia mesta za r. 2004 – 859 tis. Sk nasledovne:
 693 tis. Sk – ponechať na činnosť SOÚ (združené prostriedky obcí).
 33,2 tis. Sk – (20%) do príjmov rozpočtu mesta na r. 2005.
 132,8 tis. Sk – (80%) do rezervného fondu.
  Zisk z podnikateľskej činnosti 429 tis. Sk, ktorý nie je finančne vykrytý zúčtovať s účtom

348.
 Zisk zo ŠJ MŠ 732,- Sk zapojiť do rozpočtu mesta na r. 2005.

5.  VZN č. 3/2005 o miestnych daniach, ktorým sa doplňuje a upresňuje VZN č. 5/2004, v 
znení návrhu.

C/ Súhlasí:
1. S hospodárením mesta za r. 2004 bez výhrad.
2. S odpredajom pozemkov z majetku mesta:
  a) p. Petrovi Bošiakovi a manž. bytom Ul. Matice slovenskej č. 993/9, parc. č. 1729/38 

o výmere 21 m2, podľa geom. plánu č. 5/2005 zo dňa 28. 02. 2005, v súlade s uznesením 
MsZ č. 16 zo dňa 3. 7. 2001 za cenu 70,- Sk/m2 a podiel nákladov na PD a vytýčenie 
pozemkov.

 b) Stavebníkom garáží na Ul. Baníkov:
 p. Ľubomírovi Hagarovi , parc.č.189/22 o výmere 18 m2
       p. Jaroslavovi Oršulovi, parc.č.189/24 o výmere 18 m2
       p. Ing. Jurajovi Ježekovi, parc.č. 189/25 o výmere 18 m2
       p. Vladislavovi Pažickému, parc. č.189/26 o výmere 18 m2
       p. Erike Hagarovej, parc.č.189/28 o výmere 18 m2
       p. Milošovi Sečimu, parc. č. 189/30 o výmere 20 m2
       p. Vladimírovi Balajovi, parc. č.189/31 o výmere 19 m2
       p. Antonovi Hajnovičovi, parc.č.189/32 o výmere 18 m2
       p. Romanovi Špaldoňovi ,parc.č.189/33 o výmere 17 m2
       p. Ingrid Kuklovej, parc. č. 189/34 o výmere 18 m2
       p. Ivete Husárovej, parc. č. 189/35 o výmere 19 m2
       p. Rastislavovi Oršulovi, parc. č. 189/36 o výmere 23 m2
       p. Daliborovi Rizikymu, parc.č.189/37 o výmere 21 m2
      p. Ing.Tatiane Rieck, parc. č.189/38 o výmere 20 m2
       p. Jánovi Plevkovi,parc.č.189/39 ovýmere 20 m2
      p. Ing.Máriovi Plevkovi, parc.č.189/40 o výmere 20 m2
       p. Miroslavovi Lackovičovi, parc.č.189/41 o výmere 20 m2
       p. Jurajovi Blahovi, parc.č.189/42 o výmere 20 m2
       p. Renému Ďuríkovi, parc.č.189/58 o výmere 21 m2
       p. Miroslavovi Svačekovi, parc.č.189/59 o výmere 18 m2
       p. Vladislavovi Masárovi, parc. č.189/60 o výmere 18 m2
       p. Igorovi Oršulovi, parc.č.189/61 o výmere 18 m2
       p. Viliamovi Mokrému, parc.č.189/62 o výmere 18 m2
       p. Milanovi Rusovi, parc.č.189/63 o výmere 18 m2
       p. Jozefovi Štangovi, parc.č.189/64 ovýmere 18 m2
       p. Pavlovi Drábovi, parc.č.189/65 o výmere 21 m2



 podľa geom. plánov č. 972/2004 a 1120/2004, v súlade s uzneseniami
       MsZ č.16  zo dňa 3. 7. 2001
               č.19   zo dňa 26. 11. 2001
               č. 21  zo dňa 11. 3. 2002
               č. 24  zo dňa 19. 9. 2002
               č. 13  zo dňa 2. 11. 2004
       za cenu 70,-Sk/m2 a podiel nákladov na PD a vytýčenie pozemkov.
  
  c) p. Mariánovi Hagarovi bytom Nováky, Nám. SNP 358, časť parcely č.196/1 o 

výmere cca 340 m2 za cenu dohodou.

3.  S odpredajom nehnuteľnosti - prístavby k domu s.č. 194 na parcele  č. 1711/4 pre 
Kanonistky sv. Augustína rehole Notre Dame za symbolickú 1,-Sk.

4.  S odkúpením pozemkov na území mesta Nováky, KÚ Horné Lelovce parc. č. 457/1, 
459/1, 459/4, KÚ Nováky parc. č. 2499, o výmere cca 3000 m2, od Roľníckeho družstva 
podielnikov Koš, za cenu stanovenú dohodou.

5. S usporiadaním pozemkov v areále ZŠ v Novákoch na Ul. J. C. Hronského, t.j.:
  a) S bezplatnou delimitáciou pozemku štátu v správe Krajského úradu v Trenčíne do 

majetku mesta Nováky, parc. registra „E“ parc. č. 14, 15, 17/1, 19, 27/1, 28/2, 29, 30/2 
a 30/3 o výmere 4708 m2 v KÚ Nováky, podľa rozhodnutia o vyvlastnení č. Výst. 1122/
1956-M zo dňa 10. 07. 1956, ktoré nebolo zapísané do katastra nehnuteľnosti.

  b) S delimitáciou pozemku – parcela registra „E“ parc. č. 16 a 16 zast. plocha o 
výmere 210 m2, KÚ Nováky od spotrebníkov družstva Jednota Prievidza do majetku 
mesta, za cenu dohodou.

  c) S kúpou pozemku parcela č. 201/1 o výmere cca 50 m2od Slovak Telecom a.s. 
Bratislava, do majetku mesta Nováky za cenu dohodou.

D/ Udeľuje:
Primátorovi mesta Ing. Dušanovi Šimkovi, vzhľadom na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie v 
r. 2004, v zmysle par.5, ods. 2, zákona č. 253/1994 Z. z. v platnom znení jednorázovú odmenu 
40% súčtu platov (bez náhrad) za obdobie r. 2004.

E/ Dopĺňa:
Svoje uznesenie č. 15 zo dňa 8. 3. 2005 v časti C/4 o p. Martu Hlatkú, ktorá je spolumajiteľkou 
susedného bytu s p. Radoslavom Balážom.

F/ Odvoláva:
Pána Mgr. Františka Petrisku  z funkcie kronikára mesta s platnosťou od dnešného dňa.

G/ Menuje:
Dnešným dňom do funkcie kronikárky mesta p. Mgr. Máriu Leitmanovú.

H/ Určuje:
Počnúc dňom 1. 1. 2005 plat hlavného kontrolóra p. Kolomana Hnátha, v zmysle zákona č. 369/
1990 Zb. v platnom znení par. 11 ods. i a par. 18 c ods. 1, 2 a 5, ako 1,68 násobok priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za r. 2004 – 15.825,- Sk, v podiele jeho  
pracovného úväzku, t.j. 50% a mesačnú odmenu 8% z mesačného platu.



CH/ Odporúča:
Primátorovi mesta, zverejniť ponuku na prenájom objektu CVČ na podnikateľské aktivity. 
Po vyhodnotení záujmu o prenájom priestorov, CVČ presťahovať do objektu ZŠ na Ul. 
J.C. Hronského. Prostriedky z prenájmu a úspory  na energii viazať na využitie pre školy v 
pôsobnosti mesta.

Hlasovanie za uznesenie ako celok:
1 proti – Peter Mišeje
9 za

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

Zita Zahustelová
overovateľka 


