
 
 

č. 28 
zo zasadnutia MsZ dňa 18. 08. 2009. 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 
 
A/ Berie na vedomie 
 
1. Informácia o činnosti MsR a MsÚ od zasadnutia MsZ dňa 16.6.2009 . 
2. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za 1. polrok 2009 v zmysle predloženého 

vyhodnotenia 
3. Návrh aktualizáciu č.2 rozpočtu mesta Nováky na rok 2009 v zmysle predloženého návrhu. 
4. Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za 1. polrok roku 

2009 v zmysle predloženého materiálu 
 
B/ Schvaľuje 
 
1. Aktualizáciu č.2 rozpočtu mesta Nováky na rok 2009 v zmysle predloženého návrhu. 
2. VZN č. 6/2009,ktorým sa dopĺňa VZN č.3/2007, ktorým sa určuje školský obvod Základnej 

školy, Pribinova 123/9, Nováky v predloženom znení 
3. Dohodu o spoločnom školskom obvode  Základnej školy, Pribinova 123/9, Nováky medzi 

Mestom Nováky a obcou Diviacka Nová Ves v predloženom znení 
4. Dohodu o spoločnom školskom obvode  Základnej školy, Pribinova 123/9, Nováky medzi 

Mestom Nováky a obcou Čereňany v predloženom znení 
5. VZN č. 7/2009 o určení názvu novej ulice v predloženom znení 
 



 
 C/ Súhlasí 
1. s predajom pozemku parc. č. 196/3 - zastavaná plocha o výmere 261 m2, k. ú. Nováky, podľa 

Geometrického plánu č. 17/2005 zo dňa 25.8.2005, do vlastníctva Mariána Hagaru, bytom 
Nováky, Námestie SNP 358, za cenu 3,32 €/m2 (100,- Sk/m2) 

2. s kúpou pozemkov na základe GP č. 153/2008 zo dňa 10.02.2009, a to parc. registra „C“: 
parc. č. 1700/8 o výmere 530 m2, parc. č. 1700/9 o výmere 151 m2, parc. č. 1700/10 o výmere 
376 m2, parc. č. 1700/13 o výmere 12 m2, parc. č. 1700/14 o výmere 44 m2, parc. č. 1700/15 o 
výmere 863 m2, parc. č. 1700/16 o výmere 21 m2, parc. č. 1700/17 o výmere 124 m2, parc. č. 
1700/18 o výmere 8 m2, parc. č. 1700/19 o výmere 11 m2, parc. č. 1683/2 o výmere 104 m2, 
parc. č. 1683/3 o výmere 80 m2, parc. č. 1734/3 o výmere 337 m2, parc. č. 1734/4 o výmere 
178 m2, parc. č. 1734/19 o výmere 110 m2, parc. č. 1734/20 o výmere 2 m2, parc. č. 1734/21 o 
výmere 137 m2, parc. č. 1734/22 o výmere 107 m2, parc. č. 1734/23 o výmere 291 m2, parc. č. 
1734/24 o výmere 72 m2, parc. č. 1734/25 o výmere 24 m2, parc. č. 1734/26 o výmere 123 
m2, parc. č. 1734/27 o výmere 29 m2, parc. č. 1734/28 o výmere 21 m2, parc. č. 1734/29 o 
výmere 270 m2, parc. č. 1734/30 o výmere 107 m2, parc. č. 1785/69 o výmere 52 m2, parc. č. 
1785/70 o výmere 58 m2, parc. č. 1785/71 o výmere 3 m2, parc. č. 1785/78 o výmere 35 m2, 
parc. č. 1785/79 o výmere 50 m2, parc. č. 1785/80 o výmere 18 m2, parc. č. 1785/81 o výmere 
73 m2, parc. č. 1785/82 o výmere 3 m2, parc. č. 1785/83 o výmere 6 m2, parc. č. 1816/5 o 
výmere 24 m2, parc. č. 1816/8 o výmere 35 m2, parc. č. 1816/9 o výmere 11 m2, k. ú. 
Nitrianske Sučany, do majetku mesta od súkromných vlastníkov a od SPF Bratislava, za 
účelom usporiadania pozemkov pod poľným hnojiskom,  za cenu 4,98 €/m2 (150,- Sk/m2) 

3. s predajom pozemku parc.č. 1641/4 – zastavaná plocha o výmere 68 m2, k.ú. Nováky, podľa 
Geometrického plánu č. A-225/2007, do vlastníctva Tomáša Henčela, bytom Prievidza, 
Hradecká 576/6 
 Za účelom užívania pozemku ako súčasť rodinného domu  
 S podmienkou vyznačenia predkupného práva v zmluve o budúcej kúpnej zmluve 

v prospech Mesta Nováky 
 Za cenu 3,32 €/m2 ( 100,- Sk/m2) 

 
4. s predajom pozemku parc. č. 1637/21 – ostatná plocha o výmere 86 m2, k. ú. Nováky, podľa 

Geometrického plánu č. 236/09 zo dňa 03.07.2009, do vlastníctva Petra Magáta a manž. Evy, 
bytom Nováky, Lehotská 1505/80, za cenu 3,32 €/m2  (100,- Sk/m2) 

 
 D/ Dopĺňa 
 uznesenie MsZ č. 26 zo dňa 21.04.2009 v bode D/4 nasledovne: 

a  súhlasiť so zriadením predkupného práva na parc. č. 1728/24 - zastavaná plocha  o výmere 
783 m2 (kupujúci Ivan Putiška a manž., Nováky, Krátka 81/9) a parc. č. 1728/25 - zastavaná 
plocha o výmere 800 m2 (kupujúci Juraj Štanga a manž., Nováky, Partizánska 277) podľa 
Geometrického plánu č. 70/2008 v prospech Mesta Nováky do právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia na rodinné domy 

 
 E/ Poveruje 
Prednostu Mestského úradu spracovaním konsolidovaného znenia Všeobecne záväzných nariadení 
z dôvodu doplnkov a zmien pôvodných Všeobecne záväzných nariadení. 
 

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

Ing. Ladislav Bittara 
overovateľ 



 


