
 
 

č. 31 
zo zasadnutia MsZ dňa 20. 10. 2009. 

 
 
 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 
 
 
A/ Berie na vedomie 
 
1. Informácia o činnosti MsR a MsÚ od zasadnutia MsZ dňa 18.8.2009 . 
2. Vyhodnotenie hospodárenia mesta Nováky za I. polrok 2009 v zmysle predloženého 

materiálu. 
3. Návrh aktualizácie rozpočtu mesta Nováky č.3 na r. 2009 
4. Návrh dodatku č.6 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta a štátu, dočasne ponechaným 

do hospodárenia mesta Nováky. 
5. Návrhy na predloženie žiadosti o NFP  v rámci Operačných programov: 

a. Životné prostredie 
b. Regionálny operačný program 
c. Zdravotníctvo 

6. Správu o následnej finančnej kontrole na ZUŠ, Chemikov 956/34 Nováky 
7. Správu z následnej finančnej kontroly č. 1 rekonštrukcia námestia SNP I. etapa 
 
 



 
 B/ Schvaľuje 
 
1) Aktualizáciu rozpočtu mesta Nováky č.3 na rok 2009 v zmysle predloženého návrhu 
2) Dotáciu z  rozpočtu  mesta  na  rok 2009 nasledovným športovým klubom v zmysle VZN 

č.2/2007: 
• Mestský futbalový klub Nováky               10 000,00  €  301   tis. Sk  
• Telovýchovná jednota  NCHZ združenie  10 000,00  € 301   tis. Sk 

3) Dodatok č.6 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta a štátu, dočasne ponechaným do 
hospodárenia mesta Nováky v zmysle predloženého návrhu 

4) Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredie (OPŽP) 2007 - 
2013 – Prioritná os č. 3 Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých 
vplyvov zmeny klímy kód výzvy: OPŽP- PO3- 09-3 orgánu Ministerstvo životného 
prostredia SR (MŽP SR),  na realizáciu projektu „Ochrana ovzdušia v meste Nováky – 
Nákup multifunkčného čistiaceho auta“, kde je: 

a) Celková výška výdavkov na projekt:   413 139.44 € 
b) Celková výška oprávnených výdavkov na projekt: 413 139.44 € 
c) Výška spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov:  

20 656,97 €  
5) Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov mesta v hotovosti. 
6) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.  
7)  Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia  3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 

a oblasti podpory 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok prioritnej osi 3: Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 
a infraštruktúra cestovného ruchu Operačného programu  ROP na realizáciu projektu 
„Obnova kultúrnej pamiatky - kúria“, ktorý bude realizovaný Mestom Nováky  

8) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia  2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení 
ambulantnej starostlivosti, prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným 
rizikám, Operačného programu  Zdravotníctvo  na realizáciu projektu „Rekonštrukcia 
a modernizácia  - poliklinika Nováky“, ktorý bude realizovaný Mestom Nováky  

 
 
 C/ Súhlasí 
 
1) s dohodou o užívaní verejného priestranstva pre pána Jozefa Hrivnáka, bytom Nováky, 

Baníkov 69/50 na umiestnenie plechovej garáže o rozmeroch 6m x 4m na vydláždenú plochu 
za podmienky umiestnenia garáže na stanovište parc. KNC č 452, ktorá bude umiestnená 
rovnobežne s už jestvujúcimi garážami na ul. Baníkov, s možnosťou predkupného práva na 
stanovište v prípade záujmu o vybudovanie radových garáží inými záujemcami. 
 

2)  
a) s prevodom majetku mesta priamym predajom v prospech kupujúcich Antona   Petrisku a 

manž., bytom Nováky, Svätoplukova 98/10, v súlade s § 9a odsek (8) písm. e) Zákona č. 
258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, nakoľko predmetom prevodu je pozemok, ktorý bude slúžiť ako 
prístupová komunikácia k rodinnému domu parc. č. 1420, ktorej sú vlastníkmi.  
Hlasovanie: 
Za: Bittara, Oršula, Pivarči, Theis,Horná, Grman, Trojan, Majerský, Zaťko 
Proti: 0 
Zdržal sa: Petriska 

 
 
 



 
b) s odpredajom parc. č. 1416/16 – zastavaná plocha o výmere 21 m2,            parc. č. 1416/17 

– zastavaná plocha o výmere 21 m2, parc. č. 1416/18 – zastavaná plocha o výmere 8 m2 a s 
odpredajom časti parc. č. 1416/15 – o výmere 21 m2, za podmienky vypracovania 
geometrického plánu, v ktorom bude určená odstupová vzdialenosť 1, 0 m od parc. č. 
1416/14 k. ú. Nováky, do vlastníctva Antona Petrisku a manž., bytom Nováky, 
Svätoplukova 98/10, za cenu 3,32 €/m2.  
Hlasovanie: 
Za: Bittara, Oršula, Pivarči, Theis,Horná, Grman, Trojan, Majerský, Zaťko 
Proti: 0 
Zdržal sa: Petriska 
 
 
Hlasovanie za uznesenie ako celok: 
Hlasovanie: 
Za: Bittara, Oršula, Pivarči, Theis,Horná, Grman, Trojan, Majerský, Zaťko, Petriska 
Proti: 0 
Zdržal sa:  0 
 

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

Ing. Ladislav Bittara 
overovateľ 

 




