
 
 
 

č. 9 
zo zasadnutia MsZ dňa 6. 11. 2007. 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 
 
A/ Berie na vedomie 
 
1. Výsledky nových volieb vo volebnom obvode č.2 konaných dňa 27.10.2007 v meste Nováky 
2. Návrh aktualizácie rozpočtu mesta Nováky č.2 na rok 2007 
3. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ k 30.9.2007, v zmysle predložených  

materiálov. 
4. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Nováky ku kontrole hospodárenia Mestského domu 

kultúry Nováky od 1.1.2007 do 30.6.2007 a 20.7.2007 
 
 
B/ Konštatuje, že 
Zvolený poslanec mestského zastupiteľstva zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 
mestského zastupiteľstva 
 

Volebný obvod č.2 
Marián Grman 

 
 
 
 
 
 



C/ Schvaľuje 
 

1. Aktualizáciu rozpočtu mesta Nováky č.2 na rok 2007  v znení predloženého návrhu 
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č.4/2007, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky  č.6/2005 o miestnych daniach v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 4/2006 a Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Nováky č. 7/2006 so zapracovanými pozmeňujúcimi návrhmi 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č.5/2007, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 7/2005 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Nováky č.8/2006 v znení predloženého návrhu 

4. Rozbory hospodárenia MDK k 30.6.2007 a 20.7.2007 bez výhrad 
5. Jednorazovú mimoriadnu odmenu za náročnú prácu v roku 2007 ( udalosti po výbuchu 

vo VOP a zvýšený počet zasadnutí spojených s prípravou MsZ) pre poslancov 
mestského zastupiteľstva a primátora mesta Nováky vo výške  310 000,- Sk , ktorá bude 
vyplatená v mesiaci decembri 2007  

 
 
D/ Súhlasí: 

1. So vstupom mesta  Nováky  do Miestnej akčnej skupiny  (MAS) – občianske združenie 
„Rozvoj hornej Nitry“  a vkladom 2 Sk na občana  (stav obyvateľov podľa ŠÚ SR 
k 31.12.2005) 

2. Predbežne s predajom časti pozemku z parc. č. 189/1 k. ú. Nováky žiadateľom 
o výstavbu radových garáží za cenu 100,- Sk/m2, po predložení právoplatného 
stavebného povolenia.  Oslovení budú len žiadatelia o pozemky zo zoznamu uchádzačov 
o výstavbu garáží na Ul. Baníkov v Novákoch. 

3. S prijatím komunálneho,  investičného, dlhodobého   úveru vo výške  8 500 000,-Sk  
(slovom: osemmiliónovpäťstotisíc slovenských korún), na  investičnú akciu : „ 
Financovanie investícií do tepelného hospodárstva v meste“ 

4. Splátky úveru a úrokov v rokoch, ktorých sa tieto dotýkajú, prednostne zahrnie do 
rozpočtu mesta a svoje záväzky voči banke bude prednostne realizovať z príjmov mesta  
plynúcich  na účet v OTP  Banka Slovensko, a.s. pobočka Prievidza č.účtu: 
8647140/5200 

5. Komunálny investičný  úver mesto zaručí : biankozmenkou mesta  a smerovaním 
príjmov v dohodnutom objeme na  účet mesta  

6. S úpravou rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti o objem požadovaného úveru (vo 
výdavkovej časti mesto zahrnie aj splátky úveru a úroky z úveru ) 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Šimka                                                                                    Ing. Ján Martina 
Primátor mesta                                                                                          prednosta MsÚ 
 
 
 
 

Mgr. Dana Horná 
overovateľ 


