
 
 

č. 1 
z prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 21. 12. 2010. 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 
 
A/Berie na vedomie 
 

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Nováky, ktoré sa uskutočnili dňa 
27.11.2010 . 

2. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta. 
3. Poslanecký návrh Mgr. Dany Hornej,  aby  na dnešnom rokovaní MsZ bolo o všetkých 

bodoch rokovania hlasované verejne. 
4. Informáciu primátora mesta s poverením vydaným zástupcovi primátora. 

 
B/ Konštatuje, že 
 

1. Novozvolený primátor mesta Ing. Dušan Šimka  zložil zákonom predpísaný sľub 
primátora mesta. 

2. Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
mestského zastupiteľstva: 

 
Volebný obvod č. 1 Volebný obvod č.2 Volebný obvod č.3 
Marián Miština Mgr. Dana Horná Peter Miština 
Mgr. Gabriela Oršulová Peter Bošiak Miroslav Gogola 
Mgr. Pavel Oršula Eva Magátová 
Ivan Hvojník Ing. Martin Zgančík 
 Mgr. Milan Oršula 
 



C/ Poveruje 
 
Poslanca Mariána Mištinu zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípade 
podľa  §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
D/ Schvaľuje  

1. Mandátovú,  volebnú a návrhovú komisiu v tomto zložení: 
a. Predseda: Mgr. Dana Horná 

b. Členovia: Peter Bošiak 

Mgr. Milan Oršula 

 
2. Poslanecký návrh Mgr. Dany Hornej, aby  na dnešnom rokovaní poslanci MsZ 

o všetkých bodoch rokovania hlasovali verejne. 
 
 
E/ Zriaďuje 
 

1. Trojčlennú mestskú radu. 
2. Päťčlenné komisie, a to:  

- Výstavby   KV 
- Ekonomickú  KE 
- sociálnu a školstva KSaŠ 
- kultúry a športu  KKaŠ 
- verejného poriadku KVP 
- na ochranu verejného záujmu KnaOVZ 

 
F/ Volí 
 
 

1. Členov mestskej rady:       – zástupkyňa  primátora – Mgr. Dana Horná 

                                                   Peter Bošiak 

                                                   Ing. Martin Zgančík 

 

 
2. Predsedu komisie výstavby –Peter Miština 

            Členov komisie výstavby:   
a) poslancov                   Peter Bošiak    
b) odborníkov z radov obyvateľov mesta: .........................................  

                                                                    ......................................... 

                                                                    ......................................... 

 

       3.   Predsedu ekonomickej komisie – Ing. Martin Zgančík 
            Členov ekonomickej komisie: 

a) poslancov                           Miroslav Gogola 
b) odborníkov z radov obyvateľov mesta: ....................................... 

                                                                    ....................................... 

                                                                    ....................................... 

 



       4.   Predsedu sociálnej komisie  a školstva–  Mgr. Gabriela Oršulová 
            Členov sociálnej komisie a školstva: 

a) poslancov                                             Eva Magátová 

b) odborníkov z radov obyvateľov mesta: ........................................... 

                                                                    ........................................... 

                                                                    ........................................... 

 

 
        5.  Predsedu komisie kultúry a športu – Mgr. Milan Oršula 
            Členov komisie kultúry a športu: 

a) poslancov                                              Marián Miština 

b) odborníkov z radov obyvateľov mesta: ............................................. 

                                                                                       ............................................. 

                                                                                       ............................................. 

  

         6.   Predsedu komisie verejného poriadku –  Ivan Hvojník 
             Členov komisie verejného poriadku: 

a) poslancov                                         .................................... 

b) odborníkov z radov obyvateľov mesta: ...................................... 

                                                                    ...................................... 

                                                                    ....................................... 

 
         7.   Predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu  Mgr. Dana Horná 
             Členov komisie: Mgr. Milan Oršula 

    Miroslav Gogola 

    Eva Magátová 

    Peter Bošiak 

 
G/ Určuje plat primátora mesta: 
     V zmysle par. 11 ods. 4, písmena i, zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení 

a na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest, v platnom znení, mesačný plat novozvoleného primátora mesta Ing. Dušana 

Šimku počnúc dnešným dňom sa určuje nasledovne: 

Podľa § 3 ods.1 a § 4 ods. 1 – ako 2, 41 (od 3001 do 5000 obyvateľov ) 

násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslený na základe údajov Štatistického úradu SR za r. 

2009 

Takto  stanovený plat je  minimálny, tento sa podľa § 4 ods.2 zvyšuje o  

20  %.  

Plat primátora sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 
 
 



H/ Schvaľuje 
Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Novákoch v zmysle predložených 
úprav – vzdanie sa odmien poslancov. 
 
 
I/ Ukladá 
 
Predsedom komisií 
Predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva návrhy na členov komisií mestského 
zastupiteľstva, odborníkov z radu občanov. 
 
J/ Poveruje 
Výkonom funkcie sobášiaceho  v zmysle § 4. odsek 1. zákona č. 36/2005, Zákona o rodine, 
v platnom znení týchto poslancov: 

– Ing. Dušan Šimka  primátor 

– Mgr. Dana Horná  poslanec 

– Mgr. Gabriela Oršulová poslanec 

- Miroslav Gogola  poslanec 

 
K/ Schvaľuje 

1. Obradné miestnosti Matričného úradu Nováky: 
a. Obradná miestnosť Mesta Nováky 
b. Iné vhodné miesto mimo úradnej miestnosti 

( Zákon  č. 36/2005, Zákona o rodine § 4. odsek 2-povolenie uzavrieť manželstvo 
mimo úradne určenej miestnosti na  ktoromkoľvek inom vhodnom mieste) 
- poplatok : 66 ,00 EUR 

2. Sobášne dni: 
• piatok, sobota  

3. Štátne sviatky a dni pracovného pokoja pripadajúce na piatok a sobotu ako nesobášne dni 
4. Sobášne hodiny: 

• piatok 1000 – 1700 
• sobota 1400 – 1800  

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

Eva Magátová, Marián Miština 
overovatelia 

 
 

L/Schvaľuje 
Pozastavenie ponukového konania na uzavretie nájomnej zmluvy na reštauračné zariadenie 
Futbalka do najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva. 
 
 
Primátor mesta Ing. Dušan Šimka pozastavil výkon uznesenia č.1 bod L podľa § 13 ods. 6 
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

  


