
 
č. 20 

zo zasadnutia MsZ dňa 16.12. 2008. 
 
 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 
 
A/ Berie na vedomie 
 
1. Informácia o činnosti MsR a MsÚ od zasadnutia MsZ dňa 14.10.2008 . 
2. Návrh viacročného rozpočtu mesta na r. 2009,2010,2011 
3. Návrh VZN mesta Nováky č.4/2008 o miestnych daniach 
4. Návrh VZN mesta Nováky č.5/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
5. Dodatok. č.4 k Nariadeniu Mestského zastupiteľstva mesta Nováky Pravidlá hospodárenia 

mesta a mestských organizácií   
6. Dodatok č.5 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta a štátu, dočasne ponechaným do 

hospodárenia mesta Nováky 
7. Návrh VZN mesta Nováky č.6/2008 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení 
8. Návrh VZN mesta Nováky č.7/2008 ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré VZN mesta 

Nováky v súvislosti so zavedením  meny euro v Slovenskej republike 
9. Informáciu o poskytnutých daroch a dotáciách za obdobie 1.1.2008 – 30.9.2008 
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na r. 

2009,2010,2011 
 
B/ Schvaľuje 

 
1. Viacročný rozpočet mesta na r. 2009,2010,2011 v znení predloženého návrhu  

o  a) rok 2009 schvaľuje záväzne 
o  b) roky 2010-2011 schvaľuje nezáväzne 

 



 
 
 
Hlasovanie: z 10 prítomných poslancov: 
Za : 8 Zaťko, Bittara, Majerský, Horná, Theis, Oršula, Petriska, 
  Grman 
Zdržal sa hlasovania: 2 Trojan, Pivarči 
Proti :    0  
  
2.    VZN mesta Nováky č.4/2008 o miestnych daniach v znení predloženého návrhu 
Hlasovanie: z 10 prítomných poslancov: 
Za : 8 Zaťko, Bittara, Majerský, Horná, Theis, Oršula, Petriska, 
  Grman 
Zdržal sa hlasovania: 2 Trojan, Pivarči 
Proti :    0  
 
3.  VZN mesta Nováky č.5/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení predloženého návrhu 
Hlasovanie: z 10 prítomných poslancov: 
Za : 10 Zaťko, Bittara, Majerský, Horná, Theis, Oršula, Petriska, 
  Grman, Trojan, Pivarči 
Zdržal sa hlasovania: 0  
Proti :    0  
 
a. Dodatok. č.4 k Nariadeniu Mestského zastupiteľstva mesta Nováky Pravidlá 

hospodárenia mesta a mestských organizácií v znení predloženého návrhu  
b. Dodatok č.5 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta a štátu, dočasne 

ponechaným do hospodárenia mesta Nováky v znení predloženého návrhu 
c. Návrh VZN mesta Nováky č.6/2008 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení 

v znení predloženého návrhu 
Hlasovanie: z 10 prítomných poslancov: 
Za : 10 Zaťko, Bittara, Majerský, Horná, Theis, Oršula, Petriska, 
  Grman, Trojan, Pivarči 
Zdržal sa hlasovania: 0  
Proti :    0  
 
d. Návrh VZN mesta Nováky č.7/2008 ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré VZN 

mesta Nováky v súvislosti so zavedením  meny euro v Slovenskej republike v znení 
predloženého návrhu 

Hlasovanie: z 10 prítomných poslancov: 
Za : 10 Zaťko, Bittara, Majerský, Horná, Theis, Oršula, Petriska, 
  Grman, Trojan, Pivarči 
Zdržal sa hlasovania: 0  
Proti :    0  
 

 
C/ Súhlasí 
1. S kúpou parciel registra „E“ č. 730/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3092 m2, 

730/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 897 m2, 733/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 4 885 m2, 735/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 584 m2, 
853/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 834 m2, k. ú. Nováky, pod miestnymi 
komunikáciami, od Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava za cenu 24 147,- 
Sk 

2. So zriadením vecného bremena na parcelách registra „E“ č. 580/1 – ostatné plochy 
o výmere 2 261 m2, 580/2 - ostatné plochy o výmere 108 m2, 581 – ostatné plochy 
o výmere 7 254 m2, k. ú. Nováky, v súvislosti s vybudovaním inžinierskych sietí – VN 



rozvodu, vodovodu, splaškovej kanalizácie, STL plynovodu a RS plynu pre Industrypark 
Nováky, s. r. o., Handlová, SNP 16 

3. S predajom parc. „E“ č. 583/16 – orná pôda o výmere 292 m2, k. ú. Nováky, do vlastníctva 
spoločnosti Industrypark Nováky, s. r. o., Handlová, SNP 16 za cenu 500,- Sk/m2,    

4. S kúpou pozemku parc. „C“ č. 1712/7 – ostatná plocha o výmere 1 200 m2, k. ú. Nováky, 
podľa Geometrického plánu č. 208-221/2008, vyhotoveného spoločnosťou Geodézia 
Žilina a. s., prev. Prievidza, od Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame, Bratislava, 
Jesenského 4, za cenu 100,- Sk/m2, za účelom výstavby nájomného bytového domu pre 
starších občanov 

5. S predajom parc. „C“ č. 1634/70 – zastavaná plocha o výmere 120 m2, k. ú. Nováky, podľa 
Geometrického plánu č. 398/08 zo dňa 22.06.2008, vyhotoveného spoločnosťou GEOmark 
s. r. o., Prievidza, do vlastníctva Petra Rybanského, bytom Nováky, Lehotská 446/125, za 
cenu 100 Sk/m2, za účelom vybudovania parkoviska 

 

Hlasovanie za uznesenie ako celok: z 10 prítomných poslancov: 
Hlasovanie: z 10 prítomných poslancov: 
Za : 10 Zaťko, Bittara, Majerský, Horná, Theis, Oršula, Petriska, 
  Grman, Trojan, Pivarči 
Zdržal sa hlasovania: 0  
Proti :    0  
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Šimka                                                                                         Ing. Ján Martina 
  primátor mesta                                                                                             prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Zaťko 
overovateľ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


