
 

 

 

 

Schválený program 

zasadnutie mestského zastupiteľstva v Novákoch 

na 21.2.2012, t.j. v utorok o 15:00 hod 

 

 

 

Program:  

 

1. Otvorenie. 
2. VZN č.2/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 o podmienkach prideľovania bytov vo 

vlastníctve mesta Nováky. 

3. Informácia o činnosti MsR a MsÚ od zasadnutia MsZ dňa 17.1.2012. 

4. Kontrola plnenia uznesení MsZ. 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za rok 2011. 

6. Správa o činnosti MsÚ na úseku soc. pomoci za rok 2011 . 

7. Návrhy rozpočtov na r. 2012 ZŠ, ZUŠ a CVČ. 

8. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2011 

9. Závery zo zasadnutia komisie výstavby Príloha č.1 

10. Menovanie komisie na posúdenie efektívnosti vykurovacieho média pre dodávku tepla do 

mestských budov 

11. Interpelácia a rôzne. 

12. Záver. 

 

Materiál uvedú: 

Informácie v rámci bodu 3 podá prednosta MsÚ 

K bodu 2   ved. Odd. VS,ŠaSVr 

K bodu 4   hlavný kontrolór (prednosta) 

K bodu 5  hlavný kontrolór (prednosta) 

K bodu 6   ved. Odd. VS,ŠaSVr 

K bodu 7,8   riaditeľky ZŠ, ZUŠ a CVČ 

K bodu 9   ved. Odd. VaRM 

K bodu 10   poslanci 

 

 

 

 

 

        Ing. Dušan Šimka 

         primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 1 

 

Mestské zastupiteľstvo: 21. 02. 2012 

 

 uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú 100 rokov, pre žiadateľa Ing. Kóňa 

Ladislav, trvale bytom Prievidza, V. Benedikta 209/4, ako postúpenie práv z nájomnej 

zmluvy medzi Mestom Nováky a Mgr. Ivanom Putiškom a manž. Norou rod. 

Homolovou, obaja trvale bytom Nováky, Krátka 81/9, uzatvorenej dňa 15.02.2010 na 

užívanie časti pozemku parc. č. 1728/1 na účel umiestnenia vodomernej šachty.  

- zároveň v zmysle čl. V.  bodu 3 odstúpiť od nájomnej zmluvy zo dňa 15. 02. 2010 

vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán, z dôvodu odpredaja 

nehnuteľnosti. 

 uzatvorenie "Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena" pre žiadateľa - 

Ing. Kóňa Ladislav, trvale bytom Prievidza, V. Benedikta 209/4 - časti parc. reg. C 

KN č. 1728/1 v k ú. Nováky, na ktorej sa bude realizovať vedenie vodovodnej 

prípojky a vedenie NN prípojky pre stavbu "Novostavba rodinného domu Nováky" 

objekt SO-03 prípojka vody. Žiadateľ sa zaviaže, že ku kolaudácii stavby musí 

predložiť presný rozsah vecného bremena, ktorý bude vymedzený porealizačným 

geodetickým zameraním a na vlastné náklady zabezpečí vklad zmluvy o zriadení 

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

vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú bezodplatne 

 

 odpredaj spodnej stavby infocentra, spevnené plochy , elektroinštaláciu a  vodovodnú 
prípojku firme DOMANIK Ján  - STS, spol.s r.o. , Prievidza za cenu 16 800,--€ s DPH. 

 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 nehnuteľnosti par. č. 255/19 – zast. plocha o  
výmere 178 m2 v celosti v k. ú. Nováky za cenu 37  €/m2 , 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 . 

 uznanie dlhu mesta voči firme  DOMANIK Ján  - STS, spol.s r.o. , Prievidza bude 48 750,--€ - 
16 800,--€ - cena za pozemok 6 586,--€= 25 364,--€,  

 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 6 Odpadové hospodárstvo podprogramu 1 Zvoz, odvoz 

a zneškodňovanie odpadu presun finančných prostriedkov v objeme  10 000,-€ 

z oddielu 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 630 Tovary a služby do programu 11 

podprogramu 4. Správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev oddielu  06.2.0 

Rekonštrukcia Nám. SNP I. etapa  

 

 


