
 
 

č. 3 
zo zasadnutia dňa 10. 04. 2007. 

 
 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 
A/ Berie na vedomie 
 
1. Vyhodnotenie  hospodárenia MDK za r. 2006. 
2. Správu o rozvoji mesta za r. 2006. 
3. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ za r. 2006 a návrh rozpočtu na r. 2007. 
4. Vyhodnotenie hospodárenia ZUŠ za r. 2006 a návrh rozpočtu na r. 2007. 
5. Vyhodnotenie hospodárenia CVČ za r. 2006 a návrh rozpočtu na r. 2007. 
6. Záverečný účet hospodárenia mesta za rok 2006. 
7. Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky mesta Nováky za rok 2006. 
8. Správa mestského kontrolóra k hospodáreniu mesta za rok 2006. 
9. Návrh aktualizácie rozpočtu mesta na rok 2007. 
10. Analýza siete obchodu a služieb k 31.12.2006. 
11. Vzdanie  sa mandátu poslancov  Mestského zastupiteľstva: 

o  p. Dušan Hagara, ( 39 ročný podnikateľ) dňa 14.2.2007 
o  Ing. Ján Martina ( 55 ročný technik) dňa 28.2.2007 

 
 
 
 
 
 
 



B/ Schvaľuje 
 

1) Výsledky hospodárenia MDK za r. 2006 v zmysle predloženého materiálu, t.j: 
v hlavnej činnosti so stratou 742 tis. Sk v podnikateľskej činnosti so ziskom 615 tis. 
Sk 
 

2) Vykrytie  straty hospodárenia hlavnej činnosti MDK za r. 2006 nasledovne: 
– 615 tis. Sk zúčtovať so ziskom v podnikateľskej činnosti 
– 127 tis. Sk zúčtovať s fondom reprodukcie 
 
3) Hospodárenie ZŠ za r. 2006 v zmysle predloženého materiálu t.j.: 

Bežné príjmy spolu  15 089 tis. Sk 
Bežné výdavky spolu 15 089 tis. Sk 
Kapitálové príjmy      116 tis. Sk 
Kapitálové výdavky      116 tis. Sk 
 

4) Rozpočet ZŠ na r. 2007 v znení návrhu, t.j.: 
Bežné príjmy spolu 14 864 tis. Sk 
Bežné výdavky spolu 14 864 tis. Sk 
 

5) Hospodárenie ZUŠ za r. 2006, v zmysle predloženého materiálu, t.j.: 
Bežné príjmy 5840 tis. Sk 
Bežné výdavky 5840 tis. Sk 
 

6) Rozpočet ZUŠ na r. 2007 v znení návrhu, t.j.: 
Bežné príjmy 6 235 tis. Sk 
Bežné výdavky 6 235 tis. Sk 
 
 
 

7) Hospodárenia CVČ za r. 2006 v zmysle predloženého materiálu t.j.: 
Bežné príjmy 1 574 tis. Sk 
Bežné výdavky 1 574 tis. Sk 
 

8) Rozpočet CVČ na r. 2007 v znení návrhu, t.j.: 
Bežné príjmy  1 820 tis. Sk 
Bežné výdavky 1 820 tis. Sk 
 

9) Záverečný účet mesta za rok 2006 v zmysle predložených materiálov, s výrokom  „Bez 
výhrad“ 

 
 Bežné príjmy  87 023 tis.Sk 
 Kapitálové príjmy    3 802 tis.Sk 
 Príjmové fin operácie   4 034 tis.Sk 
 Príjmy spolu   94 859 tis. Sk 
 
 Bežné výdavky  68 637 tis.Sk 
 Kapitálové výdavky  13 432 tis.Sk 
 Výdavkové fin. operácie   3 991 tis.Sk 
 Výdavky spolu  86 060 tis.Sk 
 
 Prebytok     8 799 tis.Sk 
 
Vo fondovom hospodárení bol dosiahnutý za rok 2006 prebytok fondov 5 563 tis.Sk, keď bola 
tvorba fondov 10 117 tis.Sk a použitie fondov 4 554 tis.Sk. 
 



10) Rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2006 : 
• 274 tis.Sk – vzhľadom k tomu , že sa jedná o prebytok hospodárenia SOÚ, 

ponechať v rozpočte mesta 
• 10,00 % -   853 tis.Sk prídel do rezervného fondu mesta 
• 15,25% - 1 300 tis.Sk prídel do Fondu životného prostredia 
• 74,75 %- 6 372 tis.Sk prídel do Fondu rozvoja bývania 
• V oblasti fondového hospodárenia previesť zostatky fondov do nasledujúceho 

roka . 
 

 
11) Aktualizáciu rozpočtu mesta na rok 2007 v predloženom znení. 

 Bežné príjmy  84 093 tis.Sk 
 Kapitálové príjmy       250 tis.Sk 
 Príjmové fin operácie   8 799 tis.Sk 
 Príjmy spolu   93 142 tis. Sk 
 
 Bežné výdavky  74 234 tis.Sk 
 Kapitálové výdavky  16 230 tis.Sk 
 Výdavkové fin. operácie   2 000 tis.Sk 
 Výdavky spolu  92 464 tis.Sk 
 
 Rozdiel príjmy – výdavky      678 tis.Sk 
 
 

12) Predaj pozemku – diel 3 o výmere 14 m2, vytvorený z parcely registra „E“ parc. č. 38 k. 
ú. Nováky, do vlastníctva Jaroslava Baloga a manž. Evy, Ul. Kollárova 762/16, Nováky,  
za cenu 100,- Sk/m2. 

13)  Predaj pozemkov podľa geometrického plánu č. 68/2006 zo dňa 13.12.2006 majiteľom 
garáži na Ul. Baníkov v zmysle uznesenia MsZ č. 16 zo dňa 3.7.2001 a č. 19 zo dňa 
26.11.2001 za cenu 70,- Sk/m2  a podiel nákladov na vypracovaní projektovej 
dokumentácie a vytýčení pozemkov v čiastke 1 970,50 Sk, nasledovne : 
Ervín Rus, Nám. SNP 125/7, Nováky               -  parc.č. 189/44 o výmere 20,0 m2 

Rastislav Rus, Nám. SNP 127/7, Nováky         -  parc.č. 189/45 o výmere 19,0 m2 

Juraj Teplanský, Chemikov 1818/26, Nováky  -  parc.č. 189/46 o výmere 19,0 m2 

Miroslav Krajčovič, Čerešňová 53/4, Nováky  -  parc.č. 189/47 o výmere 19,0 m2 

Pavol Kapuš, Hviezdoslavova 15/4 Nováky     -  parc.č. 189/48 o výmere 19,0 m2 

Branislav Feranec, Nám. SNP 615 Nováky      -  parc.č. 189/49 o výmere 19,0 m2 

Miroslav Feranec, Nám. SNP 615 Nováky       -  parc.č. 189/50 o výmere 20,0 m2 

 

14) Predaj časti pozemku  parc. č.661/13 tvoriaci súvislý pás pred stavebným pozemkom  
o výmere 40,38 m2  nachádzajúcom sa na ul.Chalúpkovej pre Jozefa Petrisku ml. ul. 
Štúrova 104/5 Nováky, za cenu  100 Sk/m2   

15) Výstavbu 14 nájomných obecných bytov s podporou ŠFRB vo výške 80% obstarávacej 
ceny v zmysle Nariadenia vlády SR č. 650/2006 §2 ods. 1, písm. m),  dotáciou zo ŠFRB 
vo výške 20% oprávnených nákladov z kapitoly MVRR SR v zmysle Výnosu  MVRR 
SR č. V-1/2006   § 4 ods. 1 písm. c)  ( priem. podl. plocha bytu v BD = 67,69 m2, cena 
1m2 podl. plochy bytu  = 19 148,30 Sk) a z vlastných finančných prostriedkov vo výške 
16.928,- Sk. 

• Týmto sa ruší z uznesenia č.22 bod B/ č.12 z 19.4.2006 
 



16)  Výstavbu inžinierskych sieti k predmetným bytom financovaných z dotácie  MVRR SR 
v zmysle Výnosu  MVRR SR č. V-1/2006   § 8 ods. 1 písm. a), b), c), vo výške 888.000,- 
Sk a z vlastných prostriedkov vo výške 1.220.000,- Sk. 

 
17) MsZ osvedčuje, že náhradník vo volebnom obvode č.2 Štefan Theis sa stal dňom 

10.4.2007 poslancom mestského zastupiteľstva v Novákoch 
 

18) zriadiť od 1.7.2007 neziskovú organizáciu pod názvom „Kultúrne  centrum mesta 
Nováky, n.o.“ a  Správna rada v zložení:  

• primátor mesta Ing. Dušan Šimka 
• Zdenka Duchoňová 
• Mgr. Mária Leitmanová 

 
19) Zmeny v obsadení komisií: 

• Ekonomická komisia 
o  predseda  -poslanec MsZ Bohuslav Pivarči      ( náhrada za odstúpeného 

poslanca) 
o  voľné miesto bude obsadené po nových voľbách 

 
• Komisia výstavby a rozvoja mesta 

o predseda - poslanec MsZ Ing. Ladilav Bittara  ( náhrada za odstúpeného 
poslanca) 

o člen poslanec MsZ   Anton Petriska 
 

• Komisia sociálna: 
o  člen – poslanec MsZ  Ján Sedlák prechádza do komisie kultúry, školstva 

a športu 
 

• Komisia kultúry, školstva a športu 
o  člen  poslanec MsZ  Ján Sedlák 

 
• Komisia verejného poriadku: 

o člen  poslanec MsZ Anton Petriska prechádza do komisie  výstavby a rozvoja 
mesta 

o člen  poslanec MsZ Štefan Theis  
o člen z radov odborníkov  obyvateľov mesta Miroslav Oršula 

 
• Komisia na ochranu verejného záujmu 

- predseda – Vladimír Zaťko 
- člen – Ing. Bohuslav Pivarči 
- člen – Štefan Theis   KSS      (  zmena za p. Antona Petrisku) 

 
• Deleguje za člena školskej rady CVČ: 

–  Člen Štefan Theis      ( zmena za p. Vladimíra Zaťku) 
 
 

20)  Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vstup mesta do akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. 
v zmysle stanov uvedenej a.s. a poveruje primátora mesta k podpísaniu príslušnej zmluvy 
po predložení projektu na investície do verejného osvetlenia a prerokovaní v Mestskom 
zastupiteľstve. 

 
 
 
 
 



 
C/ Udeľuje: 

 
Primátorovi mesta Ing. Dušanovi Šimkovi, vzhľadom na náročnosť a kvalitu funkcie v roku 
2006 v zmysle ods. 2. par. 5 zákona č. 253/1194 Z.z. v platnom znení,  jednorázovú odmenu 
50 % súčtu platov  - bez náhrad za obdobie roku 2006 

 
 

D/ Súhlasí: 
1) S prevodom pozemkov z majetku štátu – v správe SPF, Búdkova 36, Bratislava, za cenu 

dohodou do majetku mesta parcela č. 1816/2, o výmere  543 m2  a parcela č. 1816/3 
o výmere 666 m2 k.. ú. Nitrianske Sučany, za účelom zriadenia prístupu k poľnému 
hnojisku a usporiadania pozemkov pod stavbu „Poľné hnojisko“. 

 
2) S kúpou pozemkov parc.č. 8 o výmere 114,00 m2 a parcela registra „E“ č. 134/3 

o výmere 2,00 m2, podiel 2/6-iny do majetku mesta za cenu 250,- Sk/m2 od Márie 
Géczyovej, Ul. Duklianska 2/1 Prievidza, vzhľadom k tomu že uvedené parcely sú 
súčasťou verejného priestranstva, 

3) S usporiadaním spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach 
bytového domu súp. č. 316 a pozemku parc. č. 350 k. ú. Nováky do vlastníctva  
Ľubomíra Hajstera a manž. Margity, M. R. Štefánika 26/2, Nováky, tak, že pôvodný 
podiel mesta 7096/28668-in sa zmení na nový podiel 13538/34968-in, 

E/Žiada : 
 

Primátora mesta prostredníctvom Ministerstva vnútra  požiadať predsedu parlamentu 
o vypísanie nových volieb na 1 poslanca Mestského zastupiteľstva v Novákoch pre volebný 
obvod. č.2,  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Šimka                                                                                 Ing. Ján Martina 
 primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Dana Horná 
overovateľka 

 


