
 

 

 

 

Schválený program 

zasadnutie mestského zastupiteľstva v Novákoch 

dňa 17.1.2012, t.j. v utorok o 15:00 hod 

 

 

 

Program:  

 

1. Otvorenie. 

2. Vystúpenie občanov v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ v Novákoch bodu V./17. 

3. Informácia o činnosti MsR a MsÚ od zasadnutia MsZ dňa 13.12.2011. 

4. Kontrola plnenia uznesení MsZ. 

5. Protest prokurátora proti uzneseniam MsZ 71/2011 ( 63/2011) a 73/2011 ( 66/2011). 

6. Žiadosť na výstavbu „Novostavby nájomných bytov 14 b.j“. na ul. Kukučínovej 

7. Návrh VZN o určení miest na vylepovanie volebných plagátov pre voľby do NR SR 

8. Dodatok č. 1 k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta Nováky 

9. Výsledok kontroly v zmysle uznesenia č. 130/2011 

10. Záznam z kontroly riešenia sťažností v roku 2011 v Meste Nováky 

11. Návrh na zloženie komisie na spracovanie analýzy pri zmene vykurovacieho média pre 

dodávku tepla do mestských budov  

12. Návrh na predaj majetku mesta Nováky – príloha č.1. 

13. Interpelácia a rôzne. 

14. Záver. 

 

Materiál uvedú: 

Informácie v rámci bodu 2 podá prednosta MsÚ 

K bodu 3   hlavný kontrolór 

K bodu 4  primátor 

K bodu 5  ved. VaRM 

K bodu 6  ved. VS,ŠaSV 

K bodu 7  ved. VaRM 

K bodu 8  hlavný kontrolór 

K bodu 9  hlavný kontrolór 

K bodu 10  poslanci 

K bodu 11  ved. VaRM 

 

 

Zasadnutie je verejné, občania budú vítaní  

 

        Ing. Dušan Šimka 

         primátor mesta 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 1 k bodu č. 12 

 

Mestské zastupiteľstvo: 17. 01. 2012 

 

 zámer odrpedaja 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  

 

a) časti parc. reg. EKN č. 124, o výmere cca 14 x 10,5 m, za cenu 27, 24 €/m
2  Michaele Kohútovej, 

Nitrianske Rudno, Jilemnického 144. Na parc. reg. EKN č. 124 sa nachádza budova sup. č. 202, ktorej 

odpredaj bol schválený UMZ č. 39/2011 pre pani Michaelu Kohútová, Nitrianske Rudno, Jilemnického 144.  

 

b) nehnuteľnosti par. č. 255/19 – zast. plocha o  výmere 178 m
2 

v celosti v k. ú. Nováky za 

cenu 33, 19 €/m
2 

, do vlastníctva spoločnosti Domaník Ján – STS, s. r. o., 

Poľnohospodárov 6, Prievidza, na ktorej je postavená budova sup. č. 1599, ktorá je vo 

vlastníctve spoločnosti Domaník Ján – STS s. r. o., Poľnohospodárov 6, 971 01  

Prievidza .   
 

c)  časti pozemku parc.č. 257/4 a 1987/2 o rozmeroch cca 8,20 x 29,80 m a trojuholníkovej 

časti o ploche cca 3,00 m
2 

, do vlastníctva Ján Gogolu a manž. Kvetoslavy Gogolovej, 

Nováky,              Ul. Lehotská 1550/62 za cenu minimálne 5, 00 €/m
2 

podľa GP, ktorý dá 

vypracovať žiadateľ na vlastné náklady.  
 

d) časti parc. reg. CKN č. 405/1 v k. ú. Nováky vlastníkom rodinných domov na Ul. I. 

Krasku ako ucelený pás v zmysle predchádzajúcich žiadosti od žiadateľov na Ul. I. 

Krasku a na základe podnetu Štefana Ďurecha a manž. Anastázie, bytom Nováky, 

Lelovská 687/2.  
 

 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  
 

a) nehnuteľnosti zameranej GP č. 208-198/2011 zo dňa 4. 1. 2012, vyhotovenej 

spoločnosťou GEODÉZIA Žilina a. s., Mišíka 28, Prievidza, označenej ako diel 2 z parc. reg. 

EKN č. 853/1 – časť novovytvorenej parc. reg. CKN č. 526/6 – zast. plocha vo výmere 6 m2  a 

diel 3 z parc. reg. EKN č. 853/1 – novovytvorená parc. reg. CKN č. 526/7 – zast. plocha vo 

výmere 16 m2  v celosti  za cenu 3, 30 €/m2  - pre pána Rudolfa Štangu a manž. Anny, trvale 

bytom 972 71  Nováky, Baníkov 72/44 v súlade s uznesením MsZ č. 119/2011.  

 

b) novovytvorenej parc. reg. CKN č. 1684/4 (oddelená z parc. reg. EKN č. 183/2) – zast. 

plochy o výmere 84 m2 v k. ú. Nováky, zameraná geometrickým plánom č. 58/2011 zo dňa 17. 

11. 2011, vyhotoveného GEOMETRA Ing. Dana Gašparovičová, Prievidza za cenu 3, 30 €/m2  

- pre pani Máriu Poliačikovú, trvale bytom 972 71  Nováky, Nám. SNP 208/60 v súlade s 

uznesením č. 118/2011.  
 

 

 


