
 
 

č. 6 
zo zasadnutia dňa 4. 9. 2007. 

 
 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 
 
A/ Berie na vedomie 
 
1. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za I. polrok 2007, v zmysle predložených  

materiálov. 
 
 

B/ Schvaľuje 
 

 
1. VZN č.3/2007 v znení predloženého návrhu  
2. Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I.polrok 2007  
3. Vysporiadanie majetku , záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestského domu 

kultúry v Novákoch  v zmysle predloženého návrhu 
 
C/Dopĺňa svoje uznesenie: 

1. Číslo 2 bod H zo dňa 13.2.2007 o nasledovné: 
• Mestské zastupiteľstvo ruší príspevkovú organizáciu mesta Mestský dom 

kultúry v Novákoch k 30.6.2007 
 
 
 
 
 



 
D/ Súhlasí: 

1. So žiadosťou MŠ o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v sume11 954 Sk, 
ktoré boli použité na nákup kotlíka do kuchynského robota v školskej jedálni. 

2. So  žiadosťou  ZUŠ o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v sume  
154 043  Sk, ktoré boli použité na plastové okná ( vstupná chodba a trieda č.16) 
a stavebné práce.  

3. So zánikom záložného práva a predkupného na byt č. 3 v bytovom dome č. 993/5 
zriadeného kúpnou zmluvou V 4057/2000 v LV č. 2664 v prospech Mesta Nováky 
z dôvodu uhradenia zostatku kúpnej ceny v hotovosti v čiastke 333 958,- Sk Norbertom 
Guľom a manž., Matice slovenskej 993/5, Nováky. Mesto Nováky vydá potvrdenie 
o zaplatení nesplatenej časti bytu k 01.08.2007 a žiadosť o výmaz záložného práva podá 
do katastra nehnuteľností vlastník bytu.  

4. S predajom pozemku diel 4 o výmere 6 m2, vytvorený z parcely registra „E“ parc. č. 38  
pôvodné   k. ú.  Horné Lelovce   do  vlastníctva   Jaroslava  Balogha   a   manž.  Evy, 
Kollárova 762/16, Nováky, za cenu 100,- Sk/m2.  

5. S predajom časti pozemku z parc. č. 136/1 k. ú. Nováky, žiadateľom o výstavbu 
radových garáží za podmienky predloženia súhlasu vlastníkov bytov v bytovom dome s. 
č. 114 a 115 na Kukučínovej ulici v Novákoch a  zabezpečenia územného rozhodnutia.  

 
E/ Nesúhlasí  
 s protestom prokurátora zn. Pd 73/07-4 proti §2 bod 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Nováky č. 1/2002 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb schváleného 
Mestským zastupiteľstvom v Novákoch  11.3.2002 
 
F/ Ukladá  
Hlavnému kontrolórovi mesta Nováky vykonať kontrolu hospodárenia Mestského domu kultúry 
Nováky od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007  a 20. 7. 2007 a písomne predložiť stanovisko do 
najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Šimka                                                                          Ing. Ján Martina 
 primátor mesta                                                                                prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ladislav Bittara 
overovateľ 

 
 


