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Uznesenia zo zasadnutia MsZ dňa 27. 9. 2011. 
 

 

UZNESENIE č. 76/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

schvaľuje 

 

Program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 27.92011.  

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1 

 

 

UZNESENIE č. 77/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

určuje 

a) Mirku Kováčovú za zapisovateľku zápisnice 

b) Miroslav Gogola za overovateľa ( uznesenia a zápisnice) 

 

volí 

Návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda:  Dana Horná 

Člen:   Marián Miština 

Člen:   Eva Magátová 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1 

 

 

UZNESENIE č. 78/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

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

konaného dňa 23.6.2011 
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UZNESENIE č. 79/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

informáciu hlavného kontrolóra o plnení uznesení mestského zastupiteľstva 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 80/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za 1. polrok 2011 v zmysle predloženého návrhu 

 

 

UZNESENIE č. 81/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Návrh  Konsolidovanej účtovnej závierka mesta za rok 2010. 

 

Schvaľuje  

Konsolidovanú účtovnú závierka mesta za rok 2010 v zmysle predloženého návrhu. 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1 

 

 

UZNESENIE č. 82/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Návrh vyhodnotenia hospodárenia mesta za I. polrok 2011, monitorovaciu správu plnenia 

programového rozpočtu mesta za I. polrok 2011. 

 

Schvaľuje  

Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I. polrok 2011, monitorovaciu správu plnenia 

programového rozpočtu mesta za I. polrok  2011 v zmysle predloženého návrhu. 

 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1 
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UZNESENIE č. 83/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Návrh aktualizácie rozpočtu mesta č.1 na r. 2011. 

 

Schvaľuje  

Aktualizáciu rozpočtu mesta č.1 na r. 2011 v zmysle predloženého návrhu. 

 

Za:   7 

Proti:   4 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

 

UZNESENIE č. 84/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Návrh VZN č.4/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o určení príspevkov od zákonných 

zástupcov detí  žiakov a dospelých. 

 

Schvaľuje  

VZN č.4/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o určení príspevkov od zákonných 

zástupcov detí  žiakov a dospelých v zmysle predloženého návrhu. 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

UZNESENIE č. 85/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Návrh VZN č.5/2011 o spôsobe vykonania miestneho referenda v meste Nováky. 

 

Schvaľuje  

VZN č.5/2011 o spôsobe vykonania miestneho referenda v meste Nováky v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

UZNESENIE č. 86/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k Odpísaniu pohľadávok na dani z nehnuteľností a na miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle predloženého návrhu: BONY spoločnosť 

s ručením obmedzeným, BOVAS, spol. s r.o., LARF, spol. s r.o. v konkurze, L. KABÁT s.r.o. 
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Schvaľuje  

Odpísanie pohľadávok na dani z nehnuteľností a na miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v zmysle predloženého návrhu: BONY spoločnosť s ručením 

obmedzeným, BOVAS, spol. s r.o., LARF, spol. s r.o. v konkurze, L. KABÁT s.r.o., 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

UZNESENIE č. 87/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k zámeru odpredaja majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže podľa 

ustanovenia § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bytu č. 6 

vchod č. 1 Ul. Hviezdoslavovej, sup. č. 10, parc. č. 395/3 v k. ú. Nováky, minimálne za cenu 

podľa znaleckého posudku č. 17/2011, znalecká cena: 11 100, 00 €. 

 

Schvaľuje  

zámer odpredaja majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bytu č. 6 vchod č. 1 Ul. 

Hviezdoslavovej, sup. č. 10, parc. č. 395/3 v k. ú. Nováky, minimálne za cenu podľa 

znaleckého posudku č. 17/2011, znalecká cena: 11 100, 00 €. 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

UZNESENIE č. 88/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k zámeru odpredaja majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže podľa 

ustanovenia § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, bytu č. 

45 vchod č. 5 Ul. M. R. Štefánika, sup. č. 1, parc. č. 391/2, v k. ú. Nováky , minimálne za cenu 

podľa znaleckého posudku č. 21/2011, znalecká cena: 14 100, 00 €. 

 

 

 

 

Schvaľuje  

zámer odpredaja majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, bytu č. 45 vchod č. 5 Ul. 

M. R. Štefánika, sup. č. 1, parc. č. 391/2, v k. ú. Nováky , minimálne za cenu podľa znaleckého 

posudku č. 21/2011, znalecká cena: 14 100, 00 €. 

 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 
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UZNESENIE č. 89/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

Sťahuje z rokovania  

zámer odpredaja majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nehnuteľnosti parc. reg. 

C KN č. 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 52/1, v k. ú. Nováky, min. za cenu podľa znaleckého posudku č. 

20/2011, znalecká cena: 162 000,00 €. 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

UZNESENIE č. 90/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k zámeru odpredaja majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže podľa 

ustanovenia § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, budovy 

súp.č. 959  "krytý bazén", na Ul. M. R. Štefánika , parc. č. 415/3 s pozemkom, v k. ú. 

Nováky, minimálne za cenu podľa znaleckého posudku č. 27/2011, znalecká cena: 24 200, 00 € 

 

Schvaľuje  

zámer odpredaja majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, budovy súp.č. 959  

"krytý bazén", na Ul. M. R. Štefánika , parc. č. 415/3 s pozemkom, v k. ú. Nováky, 

minimálne za cenu podľa znaleckého posudku č. 27/2011, znalecká cena: 24 200, 00 € 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

UZNESENIE č. 91/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

Sťahuje z rokovania  

zámer odpredaja majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.. novovytvorenej parcely 

č. 81/6, v k. ú. Nováky, na Nám. SNP, minimálne za cenu podľa znaleckého posudku (objedná 

Mestský úrad). 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 
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UZNESENIE č. 92/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k zámeru odpredaja majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa o 

ktorom MsZ rozhodne 3/5-novou  väčšinou všetkých poslancov podľa ustanovenia § 9a zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov novovytvorenej parcely č. 81/2 vo 

výmere 326 m 
2
 a parcely č. 81/3 vo výmere 6 m

2
 v k. ú. Nováky na Nám. SNP , podľa 

geometrického plánu č. 134-B/2011 zo dňa 18.08.2011 vyhotoveného Ing. Peter Petráš – 

GEOMAP Prievidza, za cenu 6,64 eur/m
2
, pre Rastislava Dzurika a manž. Martinu, obaja bytom 

Nám. SNP 177/27, Nováky . 

 

Schvaľuje  

zámer odpredaja majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa o ktorom MsZ rozhodne 

3/5-novou  väčšinou všetkých poslancov podľa ustanovenia § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov novovytvorenej parcely č. 81/2 vo výmere 326 m 
2
 

a parcely č. 81/3 vo výmere 6 m
2
 v k. ú. Nováky na Nám. SNP , podľa geometrického plánu č. 

134-B/2011 zo dňa 18.08.2011 vyhotoveného Ing. Peter Petráš – GEOMAP Prievidza, za cenu 

6,64 eur/m
2
, pre Rastislava Dzurika a manž. Martinu, obaja bytom Nám. SNP 177/27, Nováky . 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

UZNESENIE č. 93/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k zámeru odpredaja majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa o 

ktorom MsZ rozhodne 3/5-novou  väčšinou všetkých poslancov podľa ustanovenia § 9a zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov novovytvorenej parcely vo 

výmere cca 272 m 
2
 v k. ú. Nováky, oddelená z parc. č. 9/7, za cenu podľa znaleckého posudku 

(objedná Mestský úrad)  pre Ľuboša Karaka, bytom Andreja Hlinku 459/10, Nováky podľa 

geometrického plánu č. 101/2011 zo dňa 06.09.2011 vyhotoveného GEOing. s.r.o. Prievidza a 

zastavovacej štúdie „Centrum obchodu a služieb – I. etapa“. 

 

Schvaľuje  

zámer odpredaja majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa o ktorom MsZ rozhodne 

3/5-novou  väčšinou všetkých poslancov podľa ustanovenia § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov novovytvorenej parcely vo výmere cca 272 m 
2
 v k. 

ú. Nováky, oddelená z parc. č. 9/7, za cenu podľa znaleckého posudku (objedná Mestský úrad)  

pre Ľuboša Karaka, bytom Andreja Hlinku 459/10, Nováky podľa geometrického plánu č. 

101/2011 zo dňa 06.09.2011 vyhotoveného GEOing. s.r.o. Prievidza a zastavovacej štúdie 

„Centrum obchodu a služieb – I. etapa“. 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 
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UZNESENIE č. 94/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k zmene Uznesenia mestského zastupiteľstva č 39 zo zasadnutia dňa 26. 10. 

2010 a to zmena pôvodného znenia: "podľa Geometrického plánu č. 322/2010 zo dňa 24. 09. 

2010 vyhotoveného spoločnosťou Geoslužba Prievidza, s. r. o." mení takto: "podľa 

Geometrického plánu č. 287/2011 zo dňa 08. 09. 2011 vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba 

Prievidza, s. r. o., parcela reg. C KN č. 878/10 – zast. plocha o výmere 26 m
2 

, parcela reg. CKN 

č. 878/11 – zast. plocha o výmere 1 m
2 

v k. ú. Nováky" 

 

Schvaľuje  

zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 39 zo zasadnutia dňa 26. 10. 2010 takto:      - podľa 

Geometrického plánu č. 287/2011 zo dňa 08. 09. 2011 vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba 

Prievidza, s. r. o., ako parcela reg. C KN č. 878/10 – zast. plocha o výmere 26 m
2 

, parcela reg. 

CKN č. 878/11 – zast. plocha o výmere 1 m
2 

v k. ú. Nováky" 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

UZNESENIE č. 95/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k odpredaju technologickej časti plynovej kotolne v bytovom dome súp. č. 

116  vlastníkom bytov v zastúpení Ing. Jánom Borkom, M.R.Štefánika 116/13 parc. č. 135/2 

k.ú.Nováky za zostatkovú cenu, ktorá k 01.10.2011 činí 539,82 eur. 

Schvaľuje  

odpredaj technologickej časti plynovej kotolne v bytovom dome súp. č. 116  vlastníkom 

bytov v zastúpení Ing. Jánom Borkom, M.R.Štefánika 116/13 parc. č. 135/2 k.ú.Nováky za 

zostatkovú cenu, ktorá k 01.10.2011 činí 539,82 eur. 

 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

UZNESENIE č. 96/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k žiadosti Stankovského Jozefa a manželky Denisy, obaja bytom Matice 

Slovenskej 993, 972 71 Nováky – o zrušenie záložného a predkupného práva v prospech Mesta 

Nováky, na byt č. 9, na Ul. Matice Slovenskej 993 parc.č. 1729/7 k.ú.Nováky. 
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Schvaľuje  

Zrušenie záložného a predkupného práva v prospech Mesta Nováky, na byt č. 9, na Ul. Matice 

Slovenskej 993 parc.č. 1729/7 k.ú.Nováky, na základe žiadosti Stankovského Jozefa a 

manželky Denisy, obaja bytom Matice Slovenskej 993, 972 71 Nováky. 
 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

UZNESENIE č. 97/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

 Dôvodovú správu k listu Okresnej Prokuratúry Prievidza, Pd 126/11-5 zo dňa 05. 09. 

2011 – upozornenie prokurátora na dodržiavania § 9 a §9a zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí-  

- Previerkou bolo v spise Správy katastra v Prievidzi č. V 4388/10 zistené, že k návrhu na 

vklad kúpnej zmluvy uzavretej medzi Mestom Nováky a Petrom Marekom a manželkou 

bolo doložené uznesenie Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 10 z 20. 12. 2007 o 

schválení predaja parc. č. 136/17 Petrovi Marekovi a manželke Ivane, Nováky, M. 

Bellu  962. Okrem schválenia predaja uvedeného pozemku uznesenie obsahuje aj 

schválenie ďalších 13 parciel jednotlivým občanom. V predmetnom uznesení chýba 

údaj o druhu pozemkov, uvedenie katastrálneho územia, údaj o druhu pozemkov, 

uvedenie katastrálneho územia, údaj o výmere odsúhlasených prevodov pozemkov a 

údaj za akú cenu sa jednotlivé pozemky odpredávajú.  
 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka                                                                                Ing. Ján Martina 

  primátor mesta                                                                                     prednosta MsÚ 

 

 

 

 

 

Miroslav Gogola 

overovateľ 


