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Uznesenia zo zasadnutia MsZ dňa 13.12. 2011. 
 

UZNESENIE č. 98/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

schvaľuje 

 

Program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 13.12.2011v zmysle navrhnutého 

doplnku.  

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnený: 1 

 

UZNESENIE č. 99/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

určuje 

a) Mirku Kováčovú za zapisovateľku zápisnice 

b) Petra Mištinu za overovateľa ( uznesenia a zápisnice) 

 

volí 

Návrhovú komisiu v nasledovnom zloţení: 

Predseda:  Peter Bošiak 

Člen:   Gabriela Oršulová 

Člen:   Martin Zgančík 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnený: 1 

 

UZNESENIE č. 100/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

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

konaného dňa 27.9.2011 

 

 

UZNESENIE č. 101/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

informáciu hlavného kontrolóra o plnení uznesení mestského zastupiteľstva 
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UZNESENIE č. 102/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

poslanecký návrh krátiť program 2 Propagácia a marketing podprogram 2.5 Mestské vysielanie a 

videotext o sumu 8.000,- Eur nasledovne: 

podpoloţka 710 o 2.932,- eur 

podpoloţka 630, 620 o 5.068,- eur 

 

Schvaľuje  

krátenie programu 2 Propagácia a marketing podprogram 2.5 Mestské vysielanie a videotext o 

sumu 8.000,- Eur nasledovne: 

podpoloţka 710 o 2.932,- eur 

podpoloţka 630, 620 o 5.068,- eur 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  2 

Ospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 103/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

poslanecký návrh krátiť program 10 Kultúra podprogram 1 Kultúrne sluţby na sumu 100.000,- 

Eur, ktorá bude poskytnutá formou dotácie a rozdelená na: 

1. kultúrne podujatia pre rok 2012 vo výške:     30.000,- Eur 

2. mzdy spolu s odvodmi do fondov pre rok 2012 vo výške:   35.000,- Eur 

3. energie pre rok 2012 vo výške:      25.000,- Eur 

4. výmenu regulačných ventilov a doizolovanie potrubia vo výške:  10.000,- Eur 

 

Schvaľuje  

krátenie programu 10 Kultúra podprogram 1 Kultúrne sluţby na sumu 100.000,- Eur, ktorá bude 

poskytnutá formou dotácie  a rozdelená na: 

1. kultúrne podujatia pre rok 2012 vo výške:     30.000,- Eur 

2. mzdy spolu s odvodmi do fondov pre rok 2012 vo výške:   35.000,- Eur 

3. energie pre rok 2012 vo výške:      25.000,- Eur 

4. výmenu regulačných ventilov a doizolovanie potrubia vo výške:  10.000,- Eur 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  1 

Ospravedlnený: 1 
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UZNESENIE č. 104/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

poslanecký návrh :Nakumulovanú sumu  37 107 €  prerozdeliť v návrhu rozpočtu mesta Nováky 

nasledovne. 

  

 Sumu  22 107 €  zaradiť do programu 7: KOMUNIKÁCIE str.16 podprogram 2  poloţka 

710 : Rekonštrukcia komunikácií (Rekonštrukcia ulice Trenčianskej ktorá sa napája z 

ulice Duklianskej ) 

 

Schvaľuje  

zaradenie sumy  22 107 €  do programu 7: KOMUNIKÁCIE str.16 podprogram 2  poloţka 710 : 

Rekonštrukcia komunikácií (Rekonštrukcia ulice Trenčianskej ktorá sa napája z ulice 

Duklianskej) 

 
 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnený: 1 

 

 

UZNESENIE č. 105/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

poslanecký návrh :Nakumulovanú sumu  37 107 €  prerozdeliť v návrhu rozpočtu mesta Nováky 

nasledovne. 

  

 Sumu 15 000 €  zaradiť do programu 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO str.14  

podprogram 1 Nakladanie s odpadmi  poloţka 630 : Tovary a sluţby   ( 208152 € + 

15000 €) 

 

 

Schvaľuje  

zaradenie sumy 15 000 €  do programu 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO str.14  podprogram 

1 Nakladanie s odpadmi  poloţka 630 : Tovary a sluţby   ( 208 152 €  +  15 000 €) 

 
 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnený: 1 
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UZNESENIE č. 106/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

poslanecký návrh   zaradiť do programového rozpočtu mesta Nováky na rok 2013 do programu 9 

Podprogram 9.3   

 

Schvaľuje  

Doplnenie  Programového rozpočtu mesta Nováky na roky 2012,2013,2014 nasledovne: 

Do programového rozpočtu mesta Nováky na rok 2013 do programu 9 Podprogram 9.3   

Názov : LODENICA  

Zodpovednosť : Oddelenie výstavby a rozvoja mesta 

Zámer : Rozvoj športu 

Komentár : Podprogram predstavuje činnosti : Prístavba a stavebné úpravy lodenice.  Financujú 

sa výdavky na prístavbu a stavebné úpravy lodenice.  

Cieľ : Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu. 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnený: 1 

 

 

UZNESENIE č. 107/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k návrhu rozpočtu mesta na roky 2012, 2013 a 2014. 

 

Schvaľuje  

Viacročný rozpočet mesta Nováky  na r. 2012,2013,2014 v zmysle schválených uznesení  

č.:102/2011, 103/2011, 104/2011, 105/2011nasledovne: 

a. Rok 2012 schvaľuje záväzne 

b. Roky 2013, 2014 schvaľuje nezáväzne 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnený: 1 

 

 

UZNESENIE č. 108/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh Programového rozpočtu mesta Nováky na roky 2012, 2013, 2014 

 

Schvaľuje  
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Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2012, 2013, 2014 v zmysle schváleného uznesenia  

č.106/2011 nasledovne: 

a. Rok 2012 schvaľuje záväzne 

b. Roky 2013, 2014 schvaľuje nezáväzne  

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnený: 1 

 

 

UZNESENIE č. 109/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra k Viacročnému rozpočtu mesta Nováky  na r. 2012,2013,2014 
 

 

UZNESENIE č. 110/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh VZN č.6/2011 mesta Nováky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2008 v znení VZN č. 

9/2009 o miestnych daniach. 

Schvaľuje  

VZN č.6/2011 mesta Nováky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2008 v znení VZN č. 9/2009 o 

miestnych daniach v zmysle predloţeného návrhu. 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnený: 1 

 

UZNESENIE č. 111/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh VZN č. 7/2011  mesta Nováky  Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Nováky.  

 

Schvaľuje  

VZN č. 7/2011  mesta Nováky - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Nováky 

v zmysle predloţených úprav 

 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnený: 1 
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UZNESENIE č. 112/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2012 

 

UZNESENIE č. 113/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Správa z následnej finančnej kontroly č.1 vykonanej v KRK Nováky ( dotácia z mesta za rok 

2010) 

 

 

UZNESENIE č. 115/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu odpredaj 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 reg. CKN č. 9/19 – 

zastav. plocha o výmere 272 m2 v k. ú. Nováky (oddelená z parc. reg. CKN č. 9/7). Uznesením 

č. 38/2011 MsZ v Novákoch súhlasilo s investičným zámerom pána Ľ. Karaka (viď príloha). 

Uznesením č. 93/2011 MsZ v Novákoch schvaľuje zámer odpredaja majetku mesta ako prípad 

hodný osobitného zreteľa o ktorom MsZ rozhodne 3/5-novou väčšinou, za cenu podľa 

znaleckého posudku (viď príloha). 

Ţiadateľ p. Ľ. Karak dal v zmysle UMZ č. 93/2011 vyhotoviť GP na zameranie časti parc. reg. 

CKN 9/7 o výmere 272 m
2 

, Mesto Nováky dalo v zmysle UMZ č. 93/2011 vypracovať znalecký 

posudok na ohodnotenie nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť bola ohodnotená sumou 27, 24 €/m
2 
. 

 

Schvaľuje  

odpredaj 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 reg. CKN č. 9/19 – zastav. plocha o 

výmere 272 m
2 

v k. ú. Nováky, vyhotovená geometrickým plánom č. 101/2011 zo dňa 6. 9. 2011 

spoločnosťou GEOing, s. r. o., Prievidza, za cenu 27,24 €/ m
2 

podľa
 
znaleckého posudku č. 

170/2011 vyhotoveného znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Hamáčkom, Prievidza, pre Ľuboša 

Karaka, trvale bytom Nováky Andreja Hlinku 459/10 v súlade z uznesením MsZ č. 93/2011 a 

uznesením MsZ č. 38/2011 v zmysle poslaneckého návrhu. 

 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  2 

Ospravedlnení: 2 
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UZNESENIE č. 116/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k odpredaju majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaţe podľa § 9a 

zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na 

uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti v k. ú. Nováky: 

Byt č. 6, na prízemí bytového domu sup. č. 10, na ulici Hviezdoslavova, vchod č. 1 v Novákoch, 

stojaci na parc. č. 395/3 v k. ú. Nováky, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 10 vo veľkosti 3162/76260 a spoluvlastnícky podiel 

na pozemku v k. ú. Nováky, parc. č. 395/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 377 m
2
, na 

ktorom je postavený bytový domu sup. č. 10 vo veľkosti 3162/76260, evidovaného Správou 

katastra v Prievidzi na LV č. 4303, bola úspešná do konca lehoty predkladania návrhov doručili 

vyhlasovateľovi svoj návrh 2 navrhovatelia. Navrhovateľ číslo 2 Viliam Kotlárik, trvale bytom 

Nováky, Ul. Partizánska 286/36, ponúkol cenu 11 300 € a stal sa víťazom súťaţe. Úspešný 

navrhovateľ sa v návrhu kúpnej zmluvy zaviazal spolu s kúpnou cenou 11 300 € uhradiť náklady 

na vypracovanie znaleckého posudku v sume 50 € a náklady spojené s návrhom na vklad do 

katastra nehnuteľností v sume 66 €. 

 

Schvaľuje  

odpredaj majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaţe úspešnému navrhovateľovi, 

Viliamovi Kotlárikovi, trvale bytom Nováky, Ul. Partizánska 286/36, za cenu 11 300 €, ktorú 

úspešný navrhovateľ ponúkol, podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov:  Byt č. 6, na prízemí bytového domu sup. č. 10, na ulici Hviezdoslavova, 

vchod č. 1 v Novákoch, stojaci na parc. č. 395/3 v k. ú. Nováky, spoluvlastnícky podiel na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 10 vo veľkosti 3162/76260 a 

spoluvlastnícky podiel na pozemku v k. ú. Nováky, parc. č. 395/3, zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 377 m
2
, na ktorom je postavený bytový domu sup. č. 10 vo veľkosti 3162/76260, 

evidovaného Správou katastra v Prievidzi na LV č. 4303  

 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

UZNESENIE č. 117/2011 

 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k vyhláseniu 2. kola OVS na odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Nováky, Byt č. 45, 

na 5 poschodí bytového domu sup. č. 1, na ulici M. R. Štefánika, vchod č. 5 v Novákoch, stojaci 
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na parc. č. 391/2 v k. ú. Nováky nakoľko do konca lehoty 1. kola OVS nebol na MsÚ Nováky 

doručený vyhlasovateľovi ţiaden návrh. Mesto predkladá návrh na schválenie podmienok 2 kola 

OVS na odpredaj tejto nehnuteľnosti s tým, ţe minimálna cena bude zníţená o 10 % z poslednej 

vyvolávacej ceny, ktorá bola podľa znaleckého posudku vo výške 14 100 eur, ostané podmienky 

súťaţe zostanú rovnaké ako boli schválené uznesením MsZ č. 87/2011 s tým, ţe OVS bude 

zverejnená na internetovej stránke mesta a v týţdenníku Pardon. 

 

Schvaľuje  

vyhlásenie 2. kola Obchodnej verejnej súťaţe podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod 

vlastníctva k nehnuteľnosti v k. ú. Nováky: 

Byt č. 45, na 5 poschodí bytového domu sup. č. 1, na ulici M. R. Štefánika, vchod č. 5 v 

Novákoch, stojaci na parc. č. 391/2 v k. ú. Nováky, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1vo veľkosti 4123/219569 a 

spoluvlastnícky podiel na pozemku v k. ú. Nováky, parc. č. 391/2, zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 380 m
2
, na ktorom je postavený bytový domu sup. č. 1 vo veľkosti 4123/219569, 

evidovaného Správou katastra v Prievidzi na LV č. 4148. Minimálna cena bude zníţená o 10 % z 

poslednej vyvolávacej ceny, ktorá bola podľa znaleckého posudku vo výške 14 100 eur 

 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

 

UZNESENIE č. 118/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k odpredaju 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. 

Ţiadateľka p. Mária Poliačiková, bytom Nováky, Nám. SNP 208/60 rieši majetkovoprávne 

vysporiadanie prístupu k svojmu rodinnému domu sup. č. 208 v k. ú. Nováky. Ţiadateľka dala 

vyhotoviť GP na zameranie pozemku (viď príloha). 

 

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 - odpredaj novovytvorenej parc. reg. CKN č. 1684/4 

(oddelená z parc. reg. EKN č. 183/2) o rozlohe 84 m
2
 v k. ú. Nováky, vyhotovená geometrickým 

plánom č. 58/2011 zo dňa 17.11.2011, vyhotoveného GEOMETRA Ing. Dana Gašparovičová, 

Prievidza za účelom majetkovoprávneho  vysporiadania prístupu k rodinnému domu súp.č. 208, 

pani Márie Poliačikovej, Nám. SNP 208/60, 972 71 Nováky za cenu 3, 30 €/ m
2
 . 

 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 
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UZNESENIE č. 119/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k odpredaju 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. 

Ţiadateľ p. Rudolfa Štangu, trvale bytom 972 71 Nováky, Baníkov 72/44 rieši majetkovoprávne 

vysporiadanie nehnuteľnosti pod stavbou garáţe ktorá je v jeho vlastníctve ku kolaudácii stavby. 

Ţiadateľ si dá za týmto účelom na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán, ktorým bude 

zameraná časť pozemku parc. reg. EKN č. 853/1 v k. ú. Nováky pod stavbou garáţe, ktorá je v 

jeho vlastníctve a rozpracovaný GP predloţí na odsúhlasenie na odd. VaRM Mesta Nováky (ak 

takýto porealizačný GP má ku kolaudácii stavby vyhotovený, predloţí ho na odsúhlasenie na 

odd. VaRM Mesta 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 - odpredaj parcely pod stavbou vo vlastníctve 

ţiadateľa v k. ú. Nováky, ktorá je súčasťou parc. reg. EKN č. 853/1 - za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garáţou ku kolaudácii stavby garáţe pána 

Rudolfa Štangu, trvale bytom 972 71 Nováky, Baníkov 72/44, za cenu  3, 30 €/ m
2
. 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

UZNESENIE č. 120/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k odpredaju 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. 

Ţiadateľ p. Ing. Váţny, trvale bytom Liešťany, Lomnica 262 a spol.( 1. Ing. Jozef Váţny - s. č. 

310; 2. Ing. Peter Váţny a manţ. Stanislava - s. č. 57; 3. JUDr. Katarína Jánošková - s. č. 56; 4. 

Ľubomír Dzurák - s. č. 54; 5. Anton Kalinay a manţ Anna - s. č. 55  ) rieši odkúpenie časti parc. 

372/2 za účelom oplotenia pozemku pri rad. Garáţach na parc. reg. CKN č. 372/2. Pozemok 

ţiada oplotiť za účelom chránenia nehnuteľnosti sup. č. 310 od strany garáţí, ktoré sú vo 

vlastníctve ţiadateľov. Ţiadatelia si dajú za týmto účelom vyhotoviť GP na zameranie 

novovytvorenej nehnuteľnosti z nehn. parc. č. 372/2 v k. ú. Nováky a rozpracovaný GP predloţia 

na odsúhlasenie na odd. VaRM Mesta 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 
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majetku obcí v znení neskorších predpisov - odpredaj časti pozemku parc.č. 372/2, nakoľko na 

základe stanoviska komisie výstavby z predchádzajúcich rokovaní, zabezpečil chránený prístup 

na parc.č. 372/2, časť za stavbou radových garáţí v zmysle ţiadosti Ing. Jozefa Váţneho, bytom 

972 27 Liešťany, Lomnica 262 a spol. za cenu 7,00 €/ m
2 

v zmysle poslaneckého návrhu. 

 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  2 

Ospravedlnení: 2 

 

 

UZNESENIE č. 121/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k ţiadosti AZ REALPD s.r.o., Bakalárska 6/7, 971 01 Prievidza 

o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k časti pozemkov registra 

„E“ č. 662/1 k.ú. Nováky 

 

Súhlasí  

so ţiadosťou AZ REALPD s.r.o., Bakalárska 6/7, 971 01 Prievidza o uzatvorenie Zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k časti pozemkov registra „E“ č. 662/1 k.ú. 

Nováky na ktorých bude umiestnená stavba „Obytná zóna – Individuálna bytová výstavba – 20 

RD“, objekty Rozšírenie verejnej splaškovej a daţďovej kanalizácie + prípojky, na ul. Sama 

Chalúpku ( za pekárňou) za splnenia podmienky, ţe pred zahájením výkopových prác ţiadateľ 

zabezpečí vytýčenie podzemných vedení ich správcami a prechod popod komunikáciu sa 

zrealizuje na základe vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy. Ţiadateľ sa tieţ v zmysle 

uvedeného zaviaţe, ţe ku kolaudácii musí predloţiť presný rozsah vecného bremena, ktorý bude 

vymedzený porealizačným geodetickým zameraním po ukončení stavby a vklad zmluvy o 

zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností. Účastníci zmluvy sa dohodnú, ţe opísané 

vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú bezodplatne.  

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

 

 

UZNESENIE č. 122/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k ţiadosti SSE stredoslovenská energetika a.s. Ţilina o uzatvorenie Zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k časti pozemkov par.č. 1301, 1386, 1712/2, 

1712/3, 1712/4 a 1728/4 k.ú. Nováky na ktorých bude umiestnená stavba „Nováky – ul. 

Suvorovova, rozšírenie NNS“ 

 

Súhlasí  

so ţiadosťou SSE stredoslovenská energetika a.s. Ţilina o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena k časti pozemkov par.č. 1301, 1386, 1712/2, 1712/3, 1712/4 

a 1728/4 k.ú. Nováky na ktorých bude umiestnená stavba „Nováky – ul. Suvorovova, rozšírenie 
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NNS“ za splnenia podmienky, ţe pred zahájením výkopových prác ţiadateľ zabezpečí 

vytýčenie podzemných vedení ich správcami a prechod popod komunikáciu sa zrealizuje na 

základe vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy. Ţiadateľ sa tieţ v zmysle uvedeného 

zaviaţe, ţe ku kolaudácii musí predloţiť presný rozsah vecného bremena, ktorý bude vymedzený 

porealizačným geodetickým zameraním po ukončení stavby a vklad zmluvy o zriadení vecného 

bremena do katastra nehnuteľností. Účastníci zmluvy sa dohodnú, ţe opísané vecné bremeno 

bude zriadené na dobu neurčitú bezodplatne.  

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 123/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

 

Dôvodovú správu k úplnej aktualizácii Územného plánu mesta Nováky v roku 2012. 

Na základe poţiadavky predloţenej spoločnosťou ASTRA INVEST SR s. r. o. na zmenu ÚP 

mesta Nováky v lokalite 1 časť 1. 1 bola preskúmaná aj nutnosť úplnej aktualizácie ÚP mesta 

Nováky. Realizátor na základe rámcovej pomoci mestu preskúmal aktuálnosť platného ÚP mesta 

Nováky a konštatuje, ţe z dôvodu, ţe ÚP mesta musí byť v súlade s nadradenou ÚPD, ktorou je 

ÚPN VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho zmeny a doplnky č. 2 boli schválené 

uznesením TSK 298/2011 zo dňa 26. 10. 2011, mesto je povinné v najbliţšom období 

aktualizovať územno-plánovaciu dokumentáciu mesta.  

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je vhodné a racionálne, obe tieto poţiadavky spojiť a 

vykonať úplnú aktualizáciu ÚP mesta Nováky v roku 2012.  

 

Súhlasí  

s úplnou aktualizáciou Územného plánu mesta Nováky v roku 2012.  

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

 

 

UZNESENIE č. 124/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh na prijatie kontokorentného úveru vo výške 200 000,- € vo VÚB a.s. 

 

Súhlasí  

s prijatím kontokorentného úveru vo výške 200 000,- € vo VÚB a.s. a so zabezpečením úveru 

blankozmenkou mesta spolu s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke. 
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Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

 

UZNESENIE č. 125/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu kontokorentného úveru vo výške 200 000,- € vo VÚB 

a.s. 

 

 

UZNESENIE č. 126/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

poslanecký návrh na  vyplatenie odmeny za zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku primátorovi 

mesta Ing. Dušanovi Šimkovi. 

 

Súhlasí  

V zmysle § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 552/2003 Z.z. O výkone práce vo verejnom záujme v 

znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 1 písm. c) zákona č. 553/2003 Z.z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí vyplatiť odmenu za zásluhy 

pri dosiahnutí 50 rokov veku Ing. Dušanovi Šimkovi, primátorovi Mesta Nováky, vo výške 

jedného funkčného platu. 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnený: 2 

 

 

UZNESENIE č. 128/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

poslanecký návrh na vykonanie kontroly kontrolórom mesta 

 

Ukladá   

 zmysle § 18f písmeno h) zákona SNR č. 369/90 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov kontrolórovi mesta Nováky vykonať kontrolu týkajúcu sa dodrţiavania zmluvy 

č.6/2011 o poskytovaní prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné 

činnosti uzavretej medzi mestom Nováky zastúpené Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mesta 

a Mestským futbalovým klubom Nováky, zastúpeným p. Petrom Mištinom prezidentom klubu 

a p. Mariánom Mojţišom viceprezidentom klubu. 

 

II. ukladá 

Hlavnému kontrolórovi  



13 

 

Predloţiť do 30 dní poslancom MsZ písomnú informáciu o výsledku kontroly.  

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnený: 2 

 

 

UZNESENIE č. 129/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

poslanecký návrh na vykonanie kontroly kontrolórom mesta 

 

Ukladá   

 

Hlavnému kontrolórovi na základe, zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení : 

– aby v zmysle §18f bodu (h) odseku 1 vykonával kontrolu kaţdý mesiac týkajúcu sa 

napĺňania príjmových častí rozpočtu podľa obsahovej a časovej príslušnosti, ako aj 

výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. 

o  Ukladá kontrolórovi predloţiť do 20. pracovného dňa príslušného mesiaca 

písomnú informáciu o výsledku kontroly  za aktuálny kalendárny mesiac.  Správy 

budú následne na základe §18d odseku 4 tohto zákona bezodkladne sprístupnené 

poslancom mesta a to elektronickou formou na emailové adresy. Vyššie 

spomínané informácie budú vychádzať z účtovného systému mesta a kaţdý 

program bude rozloţený do jednotlivých prvkov, 

 

Ďalej navrhujem na základe vyššie spomínaného zákona: 

– doplniť plán práce o povinné úlohy, ktoré budú pravidelne kaţdý rok vykonávané bez 

toho, aby musel byť zo strany poslancov  vznesený návrh na vykonanie kontroly: 

o  podľa §18d odseku 1 bude vykonávaná priebeţná kontrola fyzických 

a právnických osôb, ktorým bola za daný rok pridelená dotácia alebo dar na 

základe VZN 1/2007, 2/2007 a to minimálne raz za rok. Správa bude následne 

bezodkladne sprístupnená poslancom mesta a mestským organizáciám a to 

elektronickou formou na emailové adresy, 

o  podľa §18d odseku 1 bude vykonávaná záverečná kontrola predloţených 

vyúčtovaní, ktoré fyzické a právnické osoby predloţili na základe  ustanovení 

VZN 1/2007, 2/2007. Kontrolu dodrţiavania ustanovení Zmlúv o dotácii a ich 

dodatkov zo strany prijímateľa a poskytovateľa. Správa bude následne 

bezodkladne sprístupnená poslancom mesta a mestským organizáciám a to 

elektronickou formou na emailové adresy, 

o  vykonať raz ročne kontrolu na základe § 18d odsek 2 bodu (c) fyzických 

a právnických osôb, s ktorými mesto uzavrelo nájomnú zmluvu, podľa ktorej 

mesto týmto osobám prenechalo majetok mesta do uţívania spolu s kontrolou 

majetku, ktoré mesto má vo svojej správe. Správa bude následne bezodkladne 

sprístupnená poslancom mesta a mestským organizáciám a to elektronickou 

formou na emailové adresy. 

 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnený: 2 
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UZNESENIE č. 130/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

poslanecký návrh na vykonanie kontroly kontrolórom mesta 

 

Ukladá   

hlavnému kontrolórovi v zmysle zákona č. 369/1990Zb. podľa §18d ods.1 vykonať kontrolu 

dodrţiavania VZN mesta Nováky č.6/1992 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdrţal sa:  0 

Ospravedlnený: 2 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka                                                                              Ing. Ján Martina 

 primátor mesta                                                                                   prednosta MsÚ 

 

 

 

 

 

Peter Miština 

overovateľ 
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UZNESENIE č. 114/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh Plánu práce MsR a MsZ na rok 2012. 

 

Schvaľuje  

Plán práce MsR a MsZ na rok 2012v zmysle navrhnutej úpravy – 10 zasadnutí MsR a MsZ ( 

okrem júla a augusta). 

 

Za:   5 

Proti:   1 

Zdrţal sa:  3 

Ospravedlnení: 2 

 
Primátor mesta Ing. Dušan Šimka pozastavil výkon uznesenia č.114/2011 podľa § 13 ods. 6 

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

  

 

UZNESENIE č. 127/2011 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

berie na vedomie  

poslanecký návrh na označenie osobných motorových vozidiel Mesta Nováky erbom Mesta 

Nováky 

 

Schvaľuje   

označenie osobných motorových vozidiel Mesta Nováky erbom Mesta Nováky 

 

Za:   7 

Proti:   1 

Zdrţal sa:  1 

Ospravedlnený: 2 

 

 

 

Primátor mesta Ing. Dušan Šimka pozastavil výkon uznesenia č.127/2011 podľa § 13 ods. 6 

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