
 
č. 18 

zo zasadnutia MsZ dňa 19. 8. 2008. 
 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 
A/ Berie na vedomie 
 
1. Informácia o činnosti MsR a MsÚ od zasadnutia MsZ dňa 17.6.2008 . 
2. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za 1. polrok 2008, v zmysle predloženého 

návrhu 
3. Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I. polrok 2008 
 
B/ Schvaľuje 

1.predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu 
„Rekonštrukcia Základnej školy v Novákoch“, ktorý je realizovaný pre „Základnú školu 
Nováky“ a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, 
resp. strednodobými prioritami mesta 

2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
3. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. 

vo výške 1 770 125,02,- Sk 
4. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za 1. polrok 2008, v zmysle predloženého návrhu 
5. Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I. polrok 2008, v zmysle predloženého návrhu 
6. zmenu organizačnej štruktúry CVČ, v zmysle predloženého návrhu 
7. zostatok evidovanej a zúčtovanej pohľadávky na základe faktúr MsDK Nováky rod. 

Slušniakovej, ul. Baníkov 71/46, 972 71 Nováky, ktorá je vo výške 20 499,- Sk, na 
odpis z dôvodu neoprávnenej fakturácie 

8. zvýšenú dotáciu v rámci schváleného rozpočtu mesta na  rok 2008 v zmysle VZN 
č.2/2007 z rezervy pre šport športovému klubu: 
o Telovýchovná jednota  NCHZ združenie o   100 tis. Sk  
 
 



C/ Súhlasí 
1. s predajom pozemkov diel 4 pričlenený k parc. č. 1632/3 – zast. plocha o výmere  

232 m2, v celosti a diel 1 pričlenený k parc. č. 1987/16 – zast. plocha o výmere 154 
m2, v celosti, k. ú. Nováky, podľa Geometrického plánu č. 168/2008 zo dňa 
28.07.2008, Antonovi Adamčíkovi, bytom Koš, Nová 815/32, za cenu 18 914,- Sk, 

2. s odpredajom pozemku parc. č. 1728/16 - zast. plocha o výmere 5 m2, k..ú. 
Nováky, do vlastníctva Mariána Mištinu a manž., bytom Nováky, Hviezdoslavova 
15/6, za cenu 100,- Sk za 1 m2, 

3. s odpredajom pozemku parc. č. 1728/13 - zast. plocha o výmere 7 m2, k. .ú. 
Nováky, do vlastníctva Antona Turka a manž., bytom Nováky, Námestie SNP 
125/17, za cenu 100,- Sk za 1 m2. 

4. s odpredajom plynovej prípojky pre bytový dom – 14 b. j. na ul. Kukučínovej 
v Novákoch Slovenskému plynárenskému priemyslu – Distribúcia, a.s., Prievidza, 
Vápenická 16, za cenu 78 849,- Sk s DPH. 

5. s predajom pozemku parc. č. 1728/24 – zast. plocha o výmere 783 m2, k. ú. 
Nováky, v celosti, podľa Geometrického plánu č. 70/2008 zo dňa 03.07.2008 do 
vlastníctva Romana Giliana a manž., bytom Nováky, Pribinova 121/3, za cenu 
200,- Sk za účelom výstavby rodinného domu, 

6. s predajom pozemku parc. č. 1728/25 – zast. plocha o výmere 800 m2, k. ú. 
Nováky, v celosti, podľa Geometrického plánu č. 70/2008 zo dňa 03.07.2008 do 
vlastníctva Ing. Ľubomíra Kolibku, bytom Nováky, M. Bela 964/4, za cenu 200,- 
Sk za účelom výstavby rodinného domu, 

 
 
 
 
D/ Ruší 

1. Uznesenie MsZ č. 3 zo dňa 13.05.2003 v bode C/4b, 
2. Uznesenie MsZ č. 17 zo dňa 5.8.2008 v bode A/2a,b,c, 

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

Ing. Ladislav Bittara 
overovateľ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


