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Uznesenia zo zasadnutia MsZ dňa 22.3. 2011. 

 

UZNESENIE č. 15/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

schvaľuje 

program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 22.3.2011 v zmysle navrhnutej 

zmeny 

 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdrţal sa: 0 

Ospravedlnení: 1 

 

 

UZNESENIE č. 16/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

určuje 

a) Mirku Kováčovú za zapisovateľku zápisnice 

b)  Mgr. Pavel Oršula  za overovateľa ( uznesenia a zápisnice) 

 

volí 

Návrhovú komisiu v nasledovnom zloţení: 

Predseda:  Marián Miština 

Člen:   Eva Magátová 

Člen:   Miroslav Gogola 

 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

 

 

UZNESENIE č. 17/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

správu o činnosti MsR a MsÚ od posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novákoch 

konaného dňa 25.1.2011 
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UZNESENIE č. 18/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Správa o činnosti MsÚ na úseku soc. pomoci za rok 2010  

 

 

schvaľuje 

Správa o činnosti MsÚ na úseku soc. pomoci za rok 2010 v predloţenom znení. 

 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

 

 

 

UZNESENIE č. 19/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Správa o PO a CO za rok 2010.  

 

 

schvaľuje 

Správa o PO a CO za rok 2010 v predloţenom znení. 

 

 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 20/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Návrhy rozpočtov na rok 2011 ZŠ, ZUŠ a CVČ v predloţenom znení 

 

 

Schvaľuje  

Rozpočty na rok 2011 ZŠ, ZUŠ a CVČ v predloţenom znení. 

1. Rozpočet ZŠ na rok 2011  

a. ZŠ: 

Beţné  príjmy vo výške   560 634,80 

Beţné výdavky vo výške   560 634,80 
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b. ZŠ - ŠKD: 

Beţné  príjmy vo výške   41 847,00 

Beţné výdavky vo výške   41 847,00 

 

c. ZŠ Školské stravovanie: 

Beţné  príjmy vo výške   83 384,00 

Beţné výdavky vo výške   83 384,00 

Kapitálové príjmy vo výške  11 000,00 

Kapitálové výdavky   11 000,00 

 

2. Rozpočet ZUŠ na rok 2011  

Beţné príjmy   265 467,00 

Beţné výdavky    265 467,00 

Kapitálové príjmy              0,00 

Kapitálové výdavky              0,00 

 

3.  Rozpočet CVČ na rok 2011 

1) Beţné príjmy    72 494,00 

2) Beţné výdavky    72 494,00 

3) Kapitálové príjmy             0,00 

4) Kapitálové výdavky             0,00 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

 

UZNESENIE č. 21/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2010 v predloţenom znení. 

 

 

Schvaľuje  

Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2010 v predloţenom znení. 

1. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ za r. 2010  t.j.: 

a. ZŠ: 

Beţné  príjmy vo výške   553 204,90 

Beţné výdavky vo výške   538 192,22 

 

b. ZŠ - ŠKD: 

Beţné  príjmy vo výške   41 249,10 

Beţné výdavky vo výške   41 249,10 

 

c. ZŠ - Školské stravovanie: 

Beţné  príjmy vo výške   66 468,27 

Beţné výdavky vo výške   66 468,27 

Kapitálové príjmy vo výške  10 996,50 

Kapitálové výdavky   10 996,50 
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2. Vyhodnotenie hospodárenia ZUŠ za r. 2010  t.j.: 

Beţné príjmy 256 826,00 

Beţné výdavky  256 826,00 

Kapitálové príjmy     8 344,00 

Kapitálové výdavky     8 344,00 

 

3. Vyhodnotenie hospodárenia CVČ za r. 2010  t.j.: 

Beţné príjmy 71 285,00 

Beţné výdavky 71 285,00 

Kapitálové príjmy          0,00 

Kapitálové výdavky          0,00 

 

 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

 

 

UZNESENIE č. 22/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

Súhlasí so stiahnutím predloţeného návrhu na prepracovanie:  

Zásad postupu pri vybavovaní sťaţností v podmienkach Mesta Nováky v predloţenom znení. 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

 

UZNESENIE č. 23/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh VZN č.2/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o určení príspevkov od zákonných 

zástupcov detí  ţiakov a dospelých 

 

 

schvaľuje 

VZN č.2/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o určení príspevkov od zákonných 

zástupcov detí  ţiakov a dospelých v predloţenom znení 

 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 
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UZNESENIE č. 24/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

návrh na udelenie  ceny Mesta Nováky za literárny prínos jubilantovi pánovi Ondrejovi Čiliakovi 

rodákovi z Novák na základe návrhu OZ Nitrianska Kráľovská Vinná Cesta a odporúčania KKaŠ  

v zmysle nariadenia Mestského zastupiteľstva Mesta Nováky o mestských oceneniach a ich 

udeľovaní 

 

udeľuje  

cenu Mesta Nováky za literárny prínos jubilantovi pánovi Ondrejovi Čiliakovi rodákovi z Novák  

 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

UZNESENIE č. 25/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

dôvodovú správu  návrhu na Zmenu č.2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v 

Novákoch 

 

schvaľuje 

Zmenu č.2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Novákoch  v zmysle predloţeného 

návrhu zmeny s úpravou textu  nasledovne: 

 

„17. V rámci programu zasadnutia MsZ vymedzí časový priestor pre vystúpenie .....„ 

 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

 

UZNESENIE č. 26/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

návrh na dotáciu z  rozpočtu  mesta  na  rok 2011 nasledovným športovým klubom v zmysle 

VZN č.2/2007: 

 

schvaľuje 

dotáciu z  rozpočtu  mesta  na  rok 2011 nasledovným športovým klubom v zmysle VZN 

č.2/2007 nasledovne: 

  Mestský futbalový klub Nováky   EUR   57 389,00 

 Telovýchovná jednota  NCHZ zdruţenie EUR   41 550,00 
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 KRK   Nováky   EUR   20 231,29 

 Tenisový klub NCHZ Nováky   EUR     4 682,00  

 Klub lyţiarov Nováky    EUR     8 190,00  

 Kultúrne centrum mesta Nováky   EUR 129 107,00 

 

 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

 

 

UZNESENIE č. 27/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

návrh predsedu KKaŠ 

 

schvaľuje 

Návrh, aby voľnočasové organizácie ako: 

Matica slovenská 

Klub dôchodcov 

Zväz zdravotne postihnutých 

Základná organizácia slovenského zväzu rybárov 

Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov 

MC Nováčik 

Dychová hudba, Nováky 

pri prideľovaní FP na rok 2011 boli z organizačných dôvodov, z dôvodov prehľadného 

financovania a kontroly ich činnosti a z dôvodov jednoduchšieho predkladania ŢoD zaradené 

pod KCMN, ktoré v mene vyššie menovaných organizácii predloţí ŢoD. Menované organizácie 

predloţia ŢoD v takej forme, ako boli doteraz zvyknuté a zašlú ju na adresu: 

 

Kultúrne centrum mesta Nováky, n.o. 

M. R. Štefánika 9 

972 71 Nováky 

  

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 
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UZNESENIE č. 28/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

návrh predsedu KKaŠ 

schvaľuje 

 v súvislosti s predkladaným  uznesením  č. 27/2011   navrhuje v programe 1 programového 

rozpočtu v podprograme 3  s názvom Podpora aktivít neziskových subjektov a občanov 

doplniť poloţku s názvom Kultúrne služby. Pod tento podprogram budú spadať výdavky 

z činnosti nasledovných organizácii: 

– Matica slovenská 

– Slovenský zväz záhradkárov 

– MC Nováčik 

– Dychová hudba, Nováky 

– Základná organizácia slovenského zväzu rybárov 

– Iné organizácie (rozpočtové, príspevkové a neziskové), ktorých činnosť zahŕňa kultúrne, 

športové a iné voľnočasové aktivity, 

mimo Farského úradu Nováky, ktorý ostane pod poloţkou Náboženské a iné spoločenské služby. 

Zároveň z poloţky Náboženské a iné spoločenské služby,  navrhuje KKaŠ v rámci rozpočtového 

opatrenia do novej poloţky Kultúrne služby v podprograme 3 realokovať FP vo výške 4.000,- 

Eur. 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

 

 

UZNESENIE č. 29/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

návrh predsedu KKaŠ 

 

schvaľuje 

realokovať FP z podprogramu 2 Futbalový štadión do podprogramu 1 Podpora športových 

aktivít v programe 9 Šport . Vzhľadom k tomu, ţe v priebehu roku 2011 uţ z tejto poloţky boli 

FP pouţité, KKaŠ navrhuje, aby energie z tejto poloţky boli uhradené ešte za mesiac apríl 2011 

a následne boli v rámci rozpočtového opatrenia presunuté do podprogramu 1 Podpora 

športových aktivít, poloţka Rekreačné a športové služby v pomernej zostatkovej výške, t. z., ţe 

z celkovej alokovanej výšky FP z podprogramu 2 Futbalový štadión sa odpočítajú náklady na 

energie za štyri mesiace.  
 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 
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UZNESENIE č. 30/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie v zmysle §14 ods. 2. a/ Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení 

nasledovne: 

V rámci programu 9 Šport podprogram 1 Podpora športových aktivít presun finančných 

prostriedkov v objeme  4000,-€ z oddielu 08.4.0 Náboţenské a iné spoločenské sluţby poloţka 

640 beţné transfery do oddielu 08.1.0 Rekreačné a športové sluţby poloţky 640 beţné transfery. 

 

 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

 

 

 

UZNESENIE č. 31/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

návrh predsedu KKaŠ 

schvaľuje 

prerozdelenia FP: 

I. Na šport v celkovej výške 135.359,00- Eur. Táto suma sa skladá z realokácie FP do 

poloţky Rekreačné a športové služby nasledovne: 

 Program 9, poloţka Náboženské a iné spoločenské služby 4.000,00 Eur,  

 Program 9, podprogram Futbalový štadión 19.916,00  Eur, v zmysle uznesenia č. 

28/2011 

 a samostatnej poloţky v programe 9 Rekreačné a športové služby vo výške 

111.443,00 Eur. 

 

II. Na kultúru v celkovej výške 142 899,00 Eur. Táto suma sa skladá: 

– samostatného programu 1, podprogram 3 Podpora aktivít neziskových 

subjektov a občanov  poloţka Kultúrne služby vo výške 4.000,00 Eur, 

– samostatnej poloţky Kultúrne služby v programe 10 vo výške 129.107,00 Eur 

– samostatného programu 12, podprogramu 2 Príspevky neštátnym subjektom- 

ZOSZZP vo výške 1.162,00 Eur  

– samostatného programu 12, podprogramu 6 Klub dôchodcov vo výške 

8.630,00 Eur. 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 
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UZNESENIE č. 32/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

návrh poslanca P. Mištinu 

schvaľuje 
Finančné prostriedky z prenájmu reštaurácie „Futbalka“ smerovať späť na činnosť MFK 

 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

 

 

 

UZNESENIE č. 33/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

návrh poslanca M. Oršulu 

schvaľuje 

Mestské zastupiteľstvo odporúča primátorovi mesta, aby organizáciám zahrnutým v programe 

1.3 a 9.1  boli poskytnuté dotácie na základe uznesenia z MsR zo dňa 7.3.2011 bod C/1. 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

 

 

UZNESENIE č. 34/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

dôvodová správa: prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 

3/5 väčšinou prítomných poslancov a stanovisko KV a MsR k návrhu prevodu majetku 

 

schvaľuje 

 

prevod majetku mesta formou priameho predaja v súlade s ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov z pozemku KNE parc.č. 1-214/6 k.ú. Nováky, 

zapísanú na LV č. 3070, tú časť, ktorá je podľa geometrického plánu č. 34134298-66/10 

vyhotoveného spoločnosťou GSK geodetická spoločnosť, s.r.o. Bánovce nad Bebravou dňa 

17.9.2010 označená ako parc.č. 759/24 – ostatná plocha o výmere 50,00 m
2
, v celosti a parc.č. 
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759/25 – zastavaná plocha o výmere 77,00 m
2
, v celosti spoločnosti PROGRAM, spol. s r.o. 

Trenčín, Brnianska 10 za cenu 3,32 eur/m
2
 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

 

 

UZNESENIE č. 35/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

dôvodová správa: prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 

3/5 väčšinou prítomných poslancov a stanovisko KV a MsR k návrhu prevodu majetku 

 

schvaľuje 

 

prevod  majetku mesta formou priameho predaja v súlade s ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov z pozemku KNE parc.č. 718/1 k.ú. Nováky, tú časť, 

ktorá je podľa geometrického plánu č. 67/2010 zo dňa 06.12.2010, ktorý vyhotovil GEOMETRA 

Ing. Dana Gašparovičová Prievidza označená ako parc.č. 718/9 – ostatná plocha o výmere 3,00 

m
2
 za cenu 3,32 eur/m

2 
 pre Luciu Kučerkovú, Domovina 388/119, Zemianske Kostoľany 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

UZNESENIE č. 36/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

dôvodová správa: prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 

3/5 väčšinou prítomných poslancov a stanovisko KV a MsR k návrhu prevodu majetku 

 

súhlasí 

s odpredajom časti parc. č. 162/1 o výmere cca 140 m
2
, na výstavbu garáţí pre vlastníkov bytov 

v bytovom dome sup. č. 96/2, Ul. Svätoplukova Nováky (Július Roháč a manţ. Ivona, Vladimír 

Pacalaj a manţ. Jarmila, Mária Homolová) po vypracovaní geometrického plánu, v zmysle 

Zásad o hospodárení s majetkom mesta Nováky schválených uznesením MsZ č. 34, bod. B/4 dňa 

23. 2. 2010 v súlade so zákonom č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 



 11/14 

 

UZNESENIE č. 37/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

dôvodová správa: prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 

3/5 väčšinou prítomných poslancov a stanovisko KV a MsR k návrhu prevodu majetku 

 

súhlasí 

s odpredaj plynovej kotolne v bytovom dome sup. č. 116, na Ul. M. R. Štefánika v Novákoch, na 

základe ţiadosti vlastníkov bytov v zastúpení Ing. Jánom Borkom, v zmysle Zásad o hospodárení 

s majetkom mesta Nováky schválených uznesením MsZ č. 34, bod. B/4 dňa 23. 2. 2010, v súlade 

so zákonom č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov  

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 38/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

dôvodová správa: prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 

3/5 väčšinou prítomných poslancov a stanovisko KV a MsR k návrhu prevodu majetku 

 

súhlasí 

s investičným zámerom pána Ľuboša Karaka, bytom A. Hlinku 459, Nováky, podľa zastavovacej 

štúdie – Centrum obchodu a sluţieb, na parc. C-KN č. 9/7, C-KN č. 9/8 v k. ú. Nováky v rámci I. 

etapy.  

 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  1 

Ospravedlnení: 2 
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UZNESENIE č. 39/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

dôvodová správa: prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 

3/5 väčšinou prítomných poslancov a stanovisko KV a MsR k návrhu prevodu majetku 

 

súhlasí 

s odpredajom budovy Kozmetiky pani Michaely Kohútovej, bytom Nitrianske Rudno 144, v 

súlade so Zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 09. 03. 2000 a doplnku č. 1 zo dňa 30. 

03. 2001, podľa ktorého sa prenajímateľ – Mesto Nováky, zaväzuje v prípade odpredaja 

prenajatého objektu ponúknuť tento v prvom rade na odkúpenie nájomcovi v  zmysle Zásad o 

hospodárení s majetkom mesta Nováky schválených uznesením MsZ č. 34, bod. B/4 dňa 23. 2. 

2010, v súlade so zákonom č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

UZNESENIE č. 40/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

Dôvodovú správu  k Príprave ţiadosti o NFP v rámci Operačného programu Ţivotné prostredie 

(OPŢP) 2007 - 2013 – Prioritná os 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO na realizáciu projektu 

„Intenzifikácia separovaného zberu v meste Nováky“ 

 

schvaľuje  
 

Prípravu ţiadosti o NFP v rámci Operačného programu Ţivotné prostredie (OPŢP) 2007 - 2013 – 

Prioritná os 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO na realizáciu projektu „Intenzifikácia 

separovaného zberu v meste Nováky“, kde je: 

 

 

- Celková výška výdavkov na projekt: 1 161 477,77 EUR 

- Celková výška oprávnených výdavkov na projekt: 1 161 477,77 EUR 

- Výška spolufinancovania projektu ţiadateľom z celkových oprávnených výdavkov: 

58 073,89 EUR 

Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov mesta.   

 

Zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok.  

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 
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UZNESENIE č. 41/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

Návrh zmeny hodnôt v bodoch uznesenia č.7/2011  zo zasadnutia MsZ dňa 25.1.2011 

v uvedených bodoch 

Schvaľuje zmeny nasledovne: 

4. Podanie ţiadosti na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov v Bytovom dome OSTROV 

na Ul. Kukučínovej v poţadovanej výške 132 473,00 EUR . 

5. Podanie ţiadosti na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

o poskytnutie dotácie na výstavbu technickej vybavenosti stavby Bytový dom 

OSTROV na Ul. Kukučínovej v poţadovanej výške 22 693,00 EUR. 

6. Podanie ţiadosti na Štátny fond rozvoja bývania o poskytnutie úveru v súlade so 

zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení 

neskorších predpisov, na stavbu Bytový dom OSTROV na Ul. Kukučínovej vo  

výške 529 892,00 EUR.  

7. Zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu Bytového domu OSTROV na 

Ul. Kukučínovej vo výške  23 995,02 EUR  a na výstavbu technickej vybavenosti 

vo výške  28 003,02 EUR. 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

 

UZNESENIE č. 42/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 

 

 

UZNESENIE č. 43/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010 
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UZNESENIE č. 44/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

návrh poslanca M.Zgančíka 

 

 

ukladá 

hlavnému kontrolórovi v zmysle par. F písmeno h) zákona SNR č. 369/1990 Zb.z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, vykonať kontrolu týkajúcu sa úhrady záväzku TJ NCHZ 

mestom Nováky voči firme Benet, s.r.o. vo výške 4800, 67 EUR 

 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

 

UZNESENIE č. 45/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

informáciu k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 podľa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka                                                                            Ing. Ján Martina 

  primátor mesta                                                                                prednosta MsÚ 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Oršula 

overovateľ 

 

 

 

 


