
 
č. 14 

zo zasadnutia dňa 17. 6. 2008 
 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 
A/ Berie na vedomie 
 
1. Informácia o činnosti MsR a MsÚ od zasadnutia MsZ dňa 15.4.2008 . 
 
B/ Schvaľuje 
 
1. Výsledky inventarizácie majetku a záväzkov  mesta k 31.12.2007 v zmysle predloženého 

návrhu.  
2. Aktualizáciu č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2008 s nasledovnou úpravou: 

a. na základe požiadavky ZUŠ v rámci jej rozpočtu presunúť 22 000 Sk z bežných 
výdavkov do kapitálových 

b. v rámci kapitálových výdavkov presunúť z oddielu 06.2.0  finančné prostriedky na 
investičnú akciu Rekonštrukcia oplotenia ZŠ vo výške 150 000 Sk do oddielu 
09.1.2.1 Základné vzdelanie 

c. presun finančných prostriedkov v rámci oddielu 08.2.0.9 Kultúrne služby z položky 
630 Tovary a služby na položku 640 Bežné transfery v objeme 2 167 tis.Sk.  

3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nováky ( 2008-2013) 
4. Odpredaj bytov v bytovom dome č.10 na ulici Hviezdoslavovej v Novákoch. 

 
C/ Súhlasí 
1. s prijatím úveru na investičný program mesta od Dexia banka Slovensko a.s. vo výške  

16 000 000,–Sk a dobou splatnosti 10 rokov 
2. investičný úver mesto zaručí biankozmenkou mesta . 
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3. s predajom pozemku parc. č. 560/2 o výmere 129 m2 - záhrady, na základe žiadosti 
Vladimíra Vidu, bytom Nováky, ul. Partizánska 296, za cenu 100,- Sk/m2 . 

4. s predajom pozemku parc. č. 137/41 o výmere 4 m2, zastavaná plocha – podľa 
Geometrického plánu č. 4/2008 zo dňa 12.3.2008, na základe žiadosti Ľuboša Gažúra 
a manž. Jany, bytom Nováky, ul. Čerešňová 53/4, za cenu 100,- Sk/m2, za účelom 
rozšírenia garáže 

5. s vytvorením dvoch stavebných  pozemkov na  parc. č. 1728/1 o výmere jedného pozemku 
cca 700-800 m2 , podľa návrhu schváleného na ústnom rokovaní dňa 16.6.2008 

6. s predajom pozemkov na parcelách registra „E“ parc. č. 570/3 – ostatná plocha o výmere 
1976m2, parc. registra „E“ parc. č. 450/1 – orná pôda o výmere 512m2 a parc. registra „E“ 
parc. č. 450/3 – orná pôda o výmere 205m2 Romanovi Mjartanovi a manž. Nore, bytom 
Lehota pod Vtáčnikom, ul. Kukučínova 807/12,za účelom vybudovania autodielne, 
skladov potravín a garáží za  cenu 100,-Sk/m2. 

7. s predajom pozemku parc. č. 7/3 o výmere 21 m2, ostatná  plocha – podľa Geometrického 
plánu č. 217/08 zo dňa 16.6.2008 Helene Karakovej ul Andreja Hlinku č. 459 , Nováky za 
účelom výstavby vstupného schodišťa k budove na parcele 6/6 za cenu 500.Sk/m2 

8. s predajom  pozemku parc. č. 120/3 - záhrada o výmere 939 m2. k.ú. Nováky podľa 
geometrického plánu č. 16/2007 zo dňa 6.9.2007 Šimonovi Srnovi  a manželke Márii 
Pribinova 122/5 Nováky za účelom výstavby rodinného domu za cenu 1000 Sk/m2 za 
podmienky ukončenia výstavby do piatich rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy 

 
 
D/ Ruší 
uznesenie MsZ č. 10 zo dňa 20.12.2007 v bode D/8. 
 
E/ Deleguje 
svojho zástupcu za člena školskej rady školy na území mesta – Materská škola :p. Vladimíra 
Majerského 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Šimka                                                                                    Ing. Ján Martina 
Primátor mesta                                                                                          prednosta MsÚ 
 
 
 
 

Vladimír Majerský 
Overovateľ 
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