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Uznesenia zo zasadnutia MsZ dňa 23. 6. 2011. 

 

UZNESENIE č. 46/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

schvaľuje 

Program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 23.6.2011.  

 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

 

 

UZNESENIE č. 47/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

určuje 

a) Mirku Kováčovú za zapisovateľku zápisnice 

b) Danu Hornú za overovateľa ( uznesenia a zápisnice) 

 

volí 

Návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda:  Martin Zgančík 

Člen:   Pavel Oršula 

Člen:   Peter Miština 

 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 48/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

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

konaného dňa 22.3.2011. 

 

 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 
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UZNESENIE č. 49/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky mesta  Nováky za rok 2010. 

 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

 

 

UZNESENIE č. 50/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Nováky za rok 2010. 

 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

 

UZNESENIE č. 51/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k návrhu Záverečného účtu hospodárenia mesta za rok 2010. 

 

Schvaľuje  

Záverečný účet mesta Nováky za rok 2010 v zmysle predložených materiálov s výrokom : 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 

Bežné príjmy    3 210 015 EUR 

Kapitálové príjmy       334 853 EUR 

Príjmové finančné operácie     825 904 EUR 

Príjmy spolu               4 370 772 EUR 

 

 

Bežné výdavky    3 077 318 EUR 

Kapitálové výdavky    1 169 735 EUR 

Výdavkové finančné operácie      116 019 EUR   

Výdavky spolu               4 363 072 EUR 

 

Rozdiel príjmy  -   výdavky:                   7 700 EUR 

 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení:  
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UZNESENIE č. 52/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

Schvaľuje  

Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta 

k 31.12.2010. 

 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

 

 

UZNESENIE č. 53/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

Schvaľuje  

 

Rokovací poriadok MsZ doplnok č.3 – interpelácie. v predloženom znení. 

 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 54/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

Schvaľuje  

 

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Mesta Nováky v predloženom znení. 

 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

 

UZNESENIE č. 55/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Návrh úpravy Smernice  Mesta Nováky č. 1/2010 upravujúce postupy obstarávania tovarov, 

stavebných prác a služieb v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
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Schvaľuje  

 

Úpravu Smernica  Mesta Nováky č. 1/2010 upravujúce postupy obstarávania tovarov, 

stavebných prác a služieb v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v predloženom znení. 

 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

 

 

UZNESENIE č.56/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh VZN Mesta Nováky č. č.3/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania 

alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na 

iných verejne prístupných miestach v meste Nováky. 

 

schvaľuje 

VZN Mesta Nováky č. č.3/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických 

nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne 

prístupných miestach v meste Nováky v upravenom znení. 

 

 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

 

 

 

UZNESENIE č. 57/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

v Novákoch v zmysle §14 ods.2 a/ zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov prijíma nasledovné rozpočtové opatrenie na základe 

uznesenia Mestského zastupiteľstva Nováky: 

Mestské zastupiteľstvo súhlasí: 

S realizovaním nedokončenej investičnej akcie Rekonštrukcia TKR/televízny káblový rozvod / 

z roku 2010 v roku 2011 v rámci programu 13 podprogram 4 v objeme 46 621,52 EUR, čo sa 

vykryje z nedočerpaného úveru v Dexia banka Slovensko a.s. z roku 2010.   

 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 
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UZNESENIE č. 58/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

Dôvodovú správu  k návrhu platu primátora Mesta Nováky. 

nerozhodlo 

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 primátora mesta Ing. Dušana Šimku  

s účinnosťou od 1.6.2011sa určuje nasledovne: 

Podľa § 3 ods.1 a § 4 ods. 1 – ako 2, 17 (od 3001 do 5000 obyvateľov ) násobok priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov 

Štatistického úradu SR za r. 2010 

Takto  stanovený plat je  minimálny, tento sa podľa § 4 ods.2 zvyšuje o  40 % .  

Plat primátora sa zaokrúhľuje na celé euro nahor a podľa . § 4 ods.9 je jeho presná výška 

stanovená v eurách nasledovná    2337 EUR. 

 

 

Za:   2 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasovali:  7 

Ospravedlnení: 2 

Keď Mestské zastupiteľstvo nerozhodlo o plate primátora podľa zákona č.253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v z. n. p. od 1.6.2011 

patrí primátorovi minimálny plat podľa §3 ods. 1 vo výške  1 669 EUR. 

 

 

 

UZNESENIE č. 59/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

Dôvodovú správu k návrhu  zriadenia vecného bremena na právo uloženia a údržby 

inžinierskych sietí. 

 

Súhlasí: 

 So zriadením vecného bremena na právo uloženia a údržby inžinierskych sietí na  pozemku 

KNE registra „C“ parc.č. 759/1 a 759/3 k.ú. Nováky, zapísanú na LV č. 3070, podľa 

geometrického plánu č. 34134298-8/11 vyhotoveného spoločnosťou GSK geodetická 

spoločnosť, s.r.o. Bánovce nad Bebravou dňa 18.02.2011 pre spoločnosť PROGRAM, spol. s r.o. 

Trenčín, Brnianska 10.  

 

 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 
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UZNESENIE č. 60/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

Dôvodovú správu k prehláseniu že stavby na parcele registra „E“ KN č. 124, v k. ú. Nováky, 

zapísané na LV č. 3068,  boli vybudované pri výstavbe obytných domov súpisné číslo 615 a 616 

na Námestí SNP v Novákoch      v roku 1971. 

 

Prehlasuje:  

že stavby na parcele registra „E“ KN č. 124, v k. ú. Nováky, zapísané na LV č. 3068,  boli 

vybudované pri výstavbe obytných domov súpisné číslo 615 a 616 na Námestí SNP v Novákoch      

v roku 1971. 

 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

 

 

UZNESENIE č. 61/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

dôvodovú správu k predkladanému návrhu žiadosti  o NFP v rámci výzvy OPZ 2011/2.1/01, za 

účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia objektu zdravotnej starostlivosti 

v Novákoch“ 

 

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPZ 2011/2.1/01, za účelom realizácie 

projektu „Rekonštrukcia a modernizácia objektu zdravotnej starostlivosti v 

Novákoch“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta; 

b) zabezpečenie zdrojov na spolufinancovanie a realizáciu projektu Mestom Nováky po 

schválení žiadosti o NFP; 

c) financovanie projektu vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov na projekt, to je vo 

výške  35 000     EUR 

 

 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 
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UZNESENIE č. 62/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2011. 

 

 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 65/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly č.3 vykonanej v ekonomickom 

oddelení MsÚ Nováky. 

 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka                                                                             Ing. Ján Martina 

 primátor mesta                                                                                   prednosta MsÚ 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Dana Horná 

overovateľka 
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UZNESENIE č. 63/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

Považuje zmluvy týkajúce sa prenájmu majetku, konkrétne priestorov pohostinstva Futbalka 

v areáli Mestského futbalového štadióna a priestorov Pohrebníctva v Dome služieb za neplatné.  

Vyššie spomenuté nájomné zmluvy boli uzavreté v rozpore so Zásadami hospodárenia 

s majetkom mesta, konkrétne Tretia hlava, čl. 6 odsek2, kde sú jasne definované nasledovné 

podmienky: „Prenechanie majetku mesta do užívania inej fyzickej, alebo právnickej osobe na 

obdobie dlhšie ako 5 rokov, resp. na dobu neurčitú sa môže zrealizovať iba na základe 

predchádzajúceho schválenia podstatných náležitostí zmluvy o prenechaní majetku mesta do 

užívania inej fyzickej, alebo právnickej osobe mestským zastupiteľstvom.“ 

 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  2 

Ospravedlnený: 1 

 

 

Primátor mesta Ing. Dušan Šimka pozastavil výkon uznesenia č.63/2011 podľa § 13 ods. 6 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

  

 

 

 

UZNESENIE č. 64/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly č.1 vykonanej v TJ-NCHZ Nováky  

 ( Vodnopólový klub – dotácia z mesta) s výhradou poslanca Zgančíka, že kontrolór v druhej 

časti predloženej správy pochybil 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  2 

Ospravedlnení: 0 

 

Primátor mesta Ing. Dušan Šimka pozastavil výkon uznesenia č.64/2011 podľa § 13 ods. 6 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov . 
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UZNESENIE č. 66/2011 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

Schvaľuje 

 

Dnešným dňom podstatné náležitosti zmluvy uzavretej medzi mestom Nováky zastúpené Benet, 

s.r.o. a Vladimírom Švecom v zastúpení Vladimírom Švecom. 

 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  2 

Ospravedlnený: 1 

 

Primátor mesta Ing. Dušan Šimka pozastavil výkon uznesenia č.66/2011 podľa § 13 ods. 6 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

UZNESENIE č. 67/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

1. Odporúča primátorovi mesta Ing. Dušanovi Šimkovi vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž 

o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na priestory Pohrebníctva v budove 

Domu služieb v Novákoch v zmysle §281 až  §288 zákona č. 513/1991 Obchodný 

zákonník. 

2. Odporúča primátorovi mesta Ing. Dušanovi Šimkovi do vyhlásenia výsledkov verejnej 

obchodnej súťaže a do podpísania novej nájomnej zmluvy ponechať v priestoroch 

Pohrebníctva v budove Domu služieb súčasného nájomníka z titulu zabezpečenia 

pohrebných služieb na území mesta Nováky. 

 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1 

Ospravedlnení: 2 

 

Primátor mesta Ing. Dušan Šimka pozastavil výkon uznesenia č.67/2011 podľa § 13 ods. 6 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

UZNESENIE č. 68/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

V zmysle § 18a, ods. 9, písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení upozorňuje 

dnešným dňom p. Petra Oršulu hlavného kontrolóra Mesta Nováky na zanedbanie plnenia 

povinnosti vyplývajúcich z jeho funkcie a v prípade opakovaného zanedbávania plnenia 

povinností vyplývajúcich z funkcie kontrolóra Mesta Nováky na možnosť odvolania z tejto 

funkcie zo strany mestského zastupiteľstva. 
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Odôvodnenie: Dôvodom upozornenia na zanedbanie plnenia povinností vyplývajúcich z funkcie 

kontrolóra mesta je porušenie povinnosti uloženej v §18d, ods. 1/ zákona č. 369/1990 Zb 

v platnom znení tým, že nekonal vo veci uzavretia nájomných zmlúv, pri ktorých boli porušené 

Zásady o hospodárení s majetkom mesta Nováky, konkrétne Tretia hlava, článok 6, odsek 2. 

 

II. ukladá 

Hlavnému kontrolórovi  

predložiť do 30 dní poslancom MsZ v Novákoch písomné vyjadrenie k upozorneniu zanedbania 

plnenia povinností vyplývajúcich z jeho funkcie. 

 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1 

Ospravedlnení: 2 

 

Primátor mesta Ing. Dušan Šimka pozastavil výkon uznesenia č.68/2011 podľa § 13 ods. 6 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 


