
Uznesenia zo zasadnutia MsZ dňa 29. 5. 2012. 
 

 

UZNESENIE č. 181/2012 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

schvaľuje 

 

Program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 29.5.2012  v doplnenom znení 

 

Počet prítomných: 9 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1 

Ospravedlnený: 1 

 

UZNESENIE č. 182/2012 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

určuje 

a) Miroslavu Kováčovú za zapisovateľku zápisnice 

b) Petra Bošiaka za overovateľa ( uznesenia a zápisnice) 

 

volí 

Návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda:  Martin Zgančík 

Člen:   Gabriela Oršulová 

Člen:   Peter Miština 

Počet prítomných: 9 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1 

 

UZNESENIE č. 183/2012 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

správu o činnosti MsR a MsÚ od posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Novákoch konaného dňa 20.3.2012 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 184/2012 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

informáciu hlavného kontrolóra o plnení uznesení mestského zastupiteľstva 

 

 

 

UZNESENIE č. 185/2012 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Správu hlavného kontrolóra z kontroly dodržiavania zmluvy č. 6/2011 o poskytovaní 

prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti pre MFK Nováky 

 
 

 

UZNESENIE č. 186/2012 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

Sťahuje z rokovania: 

Aktualizáciu rozpočtu ZŠ č.1 na r. 2012 v zmysle predloženého návrhu. 

 

Počet prítomných: 8 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1 

Ospravedlnení: 2 

 

UZNESENIE č. 187/2012 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

Sťahuje z rokovania: 

Aktualizáciu rozpočtu ZUŠ č.1 na r. 2012 v zmysle predloženého návrhu. 

 

Počet prítomných: 8 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1 

Ospravedlnení: 2 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 188/2012 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

Sťahuje z rokovania: 

Aktualizáciu rozpočtu CVČ č.1 na r. 2012 v zmysle predloženého návrhu. 

 

Počet prítomných: 8 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1 

Ospravedlnení: 2 

 

 

 

UZNESENIE č. 189/2012 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

Sťahuje z rokovania: 

Aktualizáciu rozpočtu mesta Nováky č.1 na r. 2012 v zmysle predloženého návrhu. 

 

Počet prítomných: 8 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1 

Ospravedlnení: 2 

 

 

UZNESENIE č. 190/2012 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh KKaŠ na prerozdelenie FP pre rok 2012 na športové kluby a voľnočasové organizácie 

 

Schvaľuje: 

prerozdelenie FP pre rok 2012 na športové kluby a voľnočasové organizácie nasledovne: 

 

 



 
 

 

Počet prítomných: 7 

Za:   6 

Proti:   1 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3 

 

 

 

UZNESENIE č. 191/2012 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvod odpredaja majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ 

rozhodlo 3/5-novou väčšinou všetkých poslancov je, že žiadatelia odkupujú nehnuteľnosť 

priľahlú k nehnuteľnosti, ktorú majú žiadatelia vo vlastníctve, ako rozšírenie pozemku okolo 

rodinného domu s. č. 1550/62.  

 

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 parc. reg. CKN č. 257/21 

(oddelená z parc. reg. EKN č. 657/2) – zastav. plocha, o výmere 209  m
2
, v celosti v k. ú. 

Nováky, zameraná geometrickým plánom č. 10/2012 zo dňa 06. 03. 2012, vyhotoveným 

spoločnosťou GEOMETRA, Ing. Dana Gašparovičová, Nám. Slobody 22, Prievidza za cenu 

3, 30 €/m
2
, do vlastníctva Jána Gogolu a manž. Kvetoslavi Gogolovej, Ul. Lehotská 1550/62, 

Nováky, v súlade s uznesením  č. 145/2012  

 

Počet prítomných: 7 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3 

 

 

NÁVRH KOMISIE Karate klub KRK Nováky mfk Nováky šípkari TJ NCHZ TK lyžiari Celkový súčet

r. 2012 115 443,00

Činnosť športových klubov/ náklady na súťaže 1 900,00 8 000,00 13 385,00 500,00 30 000,00 930,00 5 550,00 60 265,00

Odmeny a mzdy 300,00 2 000,00 8 000,00 6 000,00 16 300,00

Organizácia športových podujatí 1 500,00 7 000,00 1 200,00 460,00 10 160,00

Prevádzky športových zariadení 6 980,00 1 200,00 500,00 2 900,00 11 580,00

Sústredenia 600,00 2 000,00 3 000,00 1 500,00 7 100,00

Športové náradie a výstroj 200,00 1 000,00 2 838,00 3 000,00 1 000,00 2 000,00 10 038,00

3 000,00 21 480,00 32 423,00 1 000,00 43 200,00 5 290,00 9 050,00 115 443,00

Dotácia rok 2011 po aktualizácii 1 752,00 15 412,00 26 264,00 750,00 31 653,00 3 567,00 6 539,00 0,00

Dotácia za rok 2011 pred aktualizáciou 2 300,00 20 231,29 37 473,00 1 000,00 41 550,00 4 682,00 8 190,00

700,00 1 248,71 -5 050,00 0,00 1 650,00 608,00 860,00

Voľnočasové organizácie Žiadané 2011 Žiadané 2012 Schálené 4 000,00

Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity Matica slovenská 980,00 ??? 900,00 900,00

Rybársky zväz 1 500,00 ??? 1 200,00 1 200,00

Záhradkársky zväz 750,00 ??? 750,00 750,00

MC Nováčik 400,00 ??? 400,00 400,00

Dychová hudba, Nováky 1 000,00 ??? 750,00 750,00

4 630,00 4 000,00 0,00



 

UZNESENIE č. 192/2012 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvod odpredaja majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ 

rozhodlo 3/5-novou väčšinou všetkých poslancov je, že žiadatelia odkupujú nehnuteľnosť za 

účelom oplotenia pozemku pri radových garážach, aby chránili nehnuteľnosť sup. č. 310, 

ktorá je v podielovom spoluvlastníctve Ing. Petra Vážneho, Lomnica 262, 972 27  Liešťany, 

ako aj za účelom chránenia garáží vo vlastníctve ostatných žiadateľov.  

 

 

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 parc. reg. CKN č. 372/59 (ako diel 

1 z parc. reg. EKN č. 727/178, ako diel 2 z parc. reg. CKN č. 372/2) - zastav. plocha, o 

výmere 136  m
2
, v celosti v k. ú. Nováky, zameraná geometrickým plánom č. 7/2012 zo dňa 

10. 01. 2012, vyhotoveným spoločnosťou Geoslužba Prievidza, s. r. o.,M. Mišíka 19A. 

Slobody 22, Prievidza, za cenu 7, 00 €/m
2
, do podielového spoluvlastníctva:  

Ing. Jozef Vážny, Lomnica 262, 972 27  Liešťany v podiele 1/5,  

Ing. Peter Vážny a manž. Stanislava, Lomnica 262, 972 27  Liešťany v podiele 1/5 

JUDr. Katarína Jánošíková, Riazanská 48, 812 00  Bratislava v podiele 1/5,  

Ľubomír Dzurák, Bernolákova 632/9, 972 71  Nováky v podiele 1/5,  

Anton Kalinay a manž. Anna, Hviezdoslavova 17/20, 972 71  Nováky v podiele 1/5 

v súlade s uznesením č. 120/2011 zo dňa 13. 12. 2011.  

 

Počet prítomných: 7 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3 

 

UZNESENIE č. 193/2012 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvod odpredaja majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ 

rozhodlo 3/5-novou väčšinou všetkých poslancov je, že budova sup. č. 1599, je vo vlastníctve 

spoločnosti Domaník Ján – STS, s. r. o., Poľnohospodárov 6, 971 01  Prievidza. Odpredaj je v 

súlade s uznesením č. 159 zo dňa 21. 2. 2012.  

 

 

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 spodnej stavby (pozostávajúcej zo základov, 

inžinierskych sietí a spevnených plôch zo zámkovej dlažby) umiestnenej na nehnuteľnosti 



parc. reg. CKN č. 255/19 v k. ú. Nováky, za cenu určenú dohodou – 16 800 € s DPH  do 

vlastníctva spoločnosti Domaník Ján – STS, s. r. o., Poľnohospodárov 6, Prievidza. 

 

Počet prítomných: 7 

Za:   6 

Proti:   1 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3 

 

 

UZNESENIE č. 194/2012 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

že dôvodom zrušenia predkupného práva je skutočnosť, že uvedený byt nie je potrebné získať 

do majetku mesta. 

 

 

Schvaľuje 

Zrušenie predkupného práva v prospech Mesta Nováky, na byt č. 5, na Ul. Matice Slovenskej 

993, parc. č. 1729/7 v k.ú. Nováky na základe žiadosti Aurela Uhlárika a manž. Rozálie, 

obaja trvale bytom Chemikov 32, 972 71  Nováky.  

Zrušenie predkupného práva uzatvoreného v zmysle čl. X Kúpnej zmluvy zo dňa 14. 02. 2001 

V1067/01.  

Záložné právo zanikne ku dňu celkového splatenia ceny predmetu prevodu v zmysle čl. IX. 

Kúpnej zmluvy zo dňa 14. 02. 2001 V 1067/01 v časti C listu vlastníctva č. 2664 
 

 

Počet prítomných: 7 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3 

 

 

UZNESENIE č. 195/2012 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

dôvod odpredaja majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ  

rozhodlo 3/5 – tinovou väčšinou všetkých poslancov je – odpredaj parcely pod stavbou  vo 

vlastníctve žiadateľov p. Jozefa Kolářa a manž. Soni, bytom Nováky, Lelovská 665/23, v k. ú. 

Nováky v k. ú. Nováky, ktorá je súčasťou parc. reg. EKN č. 50 – za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku zastavaného stavbou rodinného domu  vo 

vlastníctve žiadateľov, nakoľko vyhotovením porealizačného GP, žiadatelia zistili, že po 

celkovej rekonštrukcii z dôvodu zateplenia rodinného domu zasahujú do pozemku  v majetku 

mesta.  

 



 

Schvaľuje  

doplnenie uznesenie č. 39 zo zasadnutia MsZ v Novákoch dňa 26. 10. 2010 a uznesenie č. 

94/2011 zo zasadnutia MsZ dňa  27. 09. 2011 takto:  

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku mesta, parc. reg. CKN č 878/10 – zast. 

plocha o výmere 26 m
2 

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

v súlade s § 

9a ods. (8) písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo 3/5-tinovou väčšinou všetkých 

poslancov.  

 

Počet prítomných: 7 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3 

 

UZNESENIE č. 196/2012 

 
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 ods. (8) písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Žiadatelia p. Juraj Štanga a manž. Blanka, trvale bytom 972 71  Nováky, Partizánska 277,  

majú záujem odkúpiť nehnuteľnosť priľahlú k nehnuteľnosti, ktorú majú žiadatelia vo 

vlastníctve, ako rozšírenie pozemku okolo rodinného domu, ktorého výstavbu v súčasnej dobe 

realizujú. Žiadatelia si dajú za týmto účelom na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán, 

ktorým bude zameraná časť pozemku parc. reg. CKN č. 120/2 v k. ú. Nováky a rozpracovaný 

GP predložia na odsúhlasenie na odd. VaRM Mesta Nováky.  

  

 

Schvaľuje 

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

rozhodla 3/5-novou väčšinou všetkých poslancov podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) 

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

- časti parc. reg. CKN č 120/2 v k. ú. Nováky, na Ul. Pribinovej, za účelom rozšírenia 

pozemku okolo rodinného domu, ktorého stavebníkom je  p. Juraj Štanga a manž. Blanka, 

trvale bytom Partizánska 277, 972 71  Nováky.    

 

 

Počet prítomných: 7 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 197/2012 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k odpredaju majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže 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, bola úspešná. Do 

konca lehoty predkladania návrhov doručila vyhlasovateľovi svoj návrh 1 navrhovateľka. 

Navrhovateľka číslo 1, Mária Kotláriková, trvale bytom Nováky, Ul. Partizánska 286/36, 

ponúkla cenu 12 692 €, predložila najvýhodnejší súťažný návrh, splnila podmienky obchodnej 

verejnej súťaže a stala sa víťazom súťaže. Úspešná navrhovateľka sa v návrhu kúpnej zmluvy 

zaviazala spolu s kúpnou cenou 12 692 €, uhradiť náklady na vypracovanie znaleckého 

posudku v sume 150 € a náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností v 

sume 66 €. 

 

Schvaľuje  

odpredaj majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže úspešnej navrhovateľke, Márii 

Kotlárikovej, trvale bytom Nováky, Ul. Partizánska 286/36, za cenu 12 692 €, ktorú úspešná 

navrhovateľka ponúkla, 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. 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. 

 

 

 

Počet prítomných: 7 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3 

 

 

 



UZNESENIE č. 198/2012 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

Návrh VZN č. 3/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky predložený KKaŠ 

 

Schvaľuje  

 

VZN č. 3/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky v upravenom znení 

 

 

Počet prítomných: 8 

Za:   7 

Proti:   1 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2 

 

 

 

UZNESENIE č. 199/2012 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

Návrh Zásad poskytovania darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely z rozpočtu 

mesta Nováky predložený KKaŠ 

 

Schvaľuje  

 

Zásady poskytovania darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely z rozpočtu mesta 

Nováky v upravenom znení. 

 

 

Počet prítomných: 7 

Za:   6 

Proti:   1 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3 

 

 

 

UZNESENIE č. 200/2012 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

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

odvoláva 



dnešným dňom p. Petra Oršulu z funkcie hlavného kontrolóra mesta Nováky. 

Odôvodnenie: Dôvodom odvolania je opakované zanedbanie povinnosti vyplývajúce z jeho 

funkcie 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že hlavný kontrolór mesta Nováky p. Peter Oršula už bol 

uznesením č. 75/2011 písomne upozornený na zanedbanie plnenia povinností, MsZ 

v Novákoch dňa 29.5.2012 odvoláva p. Petra Oršulu z funkcie hlavného kontrolóra mesta 

Nováky . 

 

Opakovaným zanedbaním povinnosti sa tentoraz rozumie: 

 

- porušenie uznesenia č. 128/2011“nepredloženie písomnej informácie o výsledku 

kontroly poslancom MsZ v Novákoch do 30 dní. 

- tolerovanie porušenia zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 13 

ods. 2 č. 583/2004 Zb. v platnom znení 

 

 

Počet prítomných: 7 

Za:   6 

Proti:   1 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3 

 

 

 

UZNESENIE č. 201/2012 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

poslanecký návrh p. Petra Bošiak  

 

Ukladá  

 

Ing. Pavlíkovej, vedúcej Oddelenia výstavby a rozvoja mesta MÚ Nováky nasledovné úlohy: 

 

1. Spracovanie štatistiky všetkých investičných akcií, ktoré sa uskutočnili na majetku 

°mesta t. j na všetkých tepelných rozvodoch, ktoré slúžia pre zásobovanie teplom a 

teplou vodou od roku 2002 do roku 2012. 

a. Obsah štatistiky navrhujem vypracovať v takomto rozsahu:  

i. Finančné vyjadrenie  

ii. Vecné a adresné vyjadrenie  

iii. Doklad o realizácii investičných prác 

2. Spracovanie štatistiky všetkých investičných akcií, ktoré sa uskutočnili na majetku 

mesta t. j na všetkých výmenníkových staniciach, ktoré slúžia pre zásobovanie teplom 

a teplou vodou od roku 2002 do roku 2012. 

a. Obsah štatistiky navrhujem vypracovať v takomto rozsahu:  

i. Finančné vyjadrenie  

ii. Vecné a adresné vyjadrenie 

iii. Doklad o realizácii investičných prác  



3. Spracovanie mapy alebo plánu mesta sa navrhuje vypracovať v takomto rozsahu: 

a.  Zakreslenie podrobnej trasy tepelných rozvodov a výmenníkových staníc od 

výrobcu po spotrebiteľa v nadväznosti na zóny mesta, ulice, inštitúcie, bytové 

jednotky atď. 

4. Dátum plnenia v termíne do 31. 7. 2012 

 

 

Počet prítomných: 6 

Za:   6 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka                                                                                          Ing. Ján Martina 

  primátor mesta                                                                                              prednosta MsÚ 

 

 

 

Peter Bošiak 

overovateľ 


