
  Z á p i s n i c a  

č. 4/2012 
 

z  mestského zastupiteľstva dňa 29. 5. 2012 

 

 

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina, ospravedlnený: Marián Miština 

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie. 

2. Informácia o činnosti MsR a MsÚ od zasadnutia MsZ dňa 20.3.2012. 

3. Kontrola plnenia uznesení MsZ. 

4. Správa z kontroly dodržiavania zmluvy č. 6/2011 o poskytovaní prostriedkov z rozpočtu 

mesta formou dotácie na verejnoprospešné činnosti pre MFK Nováky 

5. Návrh aktualizácie rozpočtu č. 1  ZŠ, ZUŠ a CVČ 

6. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2012 

7. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov pre rok 2012 na športové kluby a voľnočasové 

organizácie 

8. Závery zo zasadnutia komisie výstavby Príloha č.1 

9. Interpelácia a rôzne. 

10. Záver. 

 

K bodu 1 

Primátor mesta-  otvoril rokovanie a privítal prítomných. Predložil návrh na zloženie návrhovej 

komisie. Za predsedu bol navrhnutý: Ing. Martin Zgančík, členovia: Mgr. Gabriela Oršulová, 

Peter Miština, za overovateľa zápisnice Petra Bošiaka a zapisovateľku Miroslavu Kováčovú. 

Návrhová komisia bola schválená v navrhnutom zložení jednomyseľne. Predložil návrh 

programu. 

Mgr. Milan Oršula – doplnil návrh programu o bod návrh VZN č. 3/20012 a zásady 

prideľovania finančných prostriedkov a darov ešte pred schvaľovaním návrhu prerozdelenia 

finančných prostriedkov pre rok 2012 pre športové kluby a voľnočasové organizácie. Bod č. 6 

bude návrh VZN č. 3/2012 a bod č. 7 zásady prideľovanie fin.prostriedkov. 

Hlasovanie za doplnenie programu: 

Za:8 

Proti:0 

Zdržal sa :1 

Ospravedlnený: 1 

Keďže sa do rozpravy prihlásil občan pán Ján Oršula, bývalý občan mesta k bodu rôzne na tému 

vlastníctva jeho pozemku v k.ú. Nováky, primátor navrhol mu dať slovo.  

Mgr. Milan Oršula – vyjadril nesúhlas s udelením slova pánovi Oršulovi, keďže sa jeho 

vystúpenie nedotýka jeho práv, čiže jeho práva nie sú dotknuté rozhodnutím mestského 

zastupiteľstva a nie je to v súlade s rokovacím poriadkom. 

Ing. Martin Zgančík – položil otázku či je pán Ján Oršula občanom mesta Nováky, na ktorú 

odpovedal pán Oršula, že nie je občanom mesta. Ďalej sa  pán poslanec Zgančík spýtal, či sú 

dotknuté jeho práva rozhodnutím mesta, na čo pán Oršula odpovedal áno. 

Primátor mesta dal hlasovať o možnosti vystúpenia občana. 

Hlasovanie: 

Za: Oršula P. ,Horná  

Proti: Oršula M. 

Zdržali sa: Oršulová G., Hvojník, Miština P., Zgančík, Gogola, Bošiak 

Ospravedlnený:1 

 

 

 



2 

 

Hlasovaním poslanci neumožnili p. Jánovi Oršulovi  vystúpiť v rámci rozpravy, čo primátor 

mesta zásadne kritizoval a skonštatoval, že sa to stalo prvýkrát, že prihlásenému diskutujúcemu 

v rámci rozpravy nebolo umožnené vystúpiť. 

 

K bodu 2 

Prednosta MsÚ 

Mestská rada zasadala 2 krát: 

 

Na zasadnutí  28.2.2012 

1. Prerokovanie  uznesení zo  zasadnutia MsZ dňa 21.2.2012 pred  pozastavením ich 

výkonu :  č.171/2012 a č. 172/2012. 

 

Na zasadnutí  13.3.2012 

 

1. Prerokovanie platu primátora v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. §4 odst. (4). 

2. Návrh zmeny VZN o dotáciách a daroch 

3. Návrh zmeny VZN o dotáciách do športových klubov. 

 

Na zasadnutí  2.5.2012 
 

1. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2012 

2. Pravidlá prenajímania majetku v ZŠ Nováky 

3. Prerokovanie návrhu projektu  na pozemkoch v okolí kúrie 

4. Dodatok k zmluve č.1 s firmou PATIO, s.r.o. 

5. Odpredaj majetku vo vlastníctve mesta Nováky „ objekt CVČ“ 

6. Závery zo zasadnutia komisie výstavby 

 

Mestské zastupiteľstvo zasadalo 1 krát dňa 20.3.2012 

 

1. Prerokovanie  uznesení zo  zasadnutia MsZ dňa 21.2.2012 pred  pozastavením ich výkonu :   

č.171/2012 a č. 172/2012. 

2. Prerokovanie platu primátora v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. §4 odst. (4). 

3. Menovanie komisie pre posúdenie efektívnosti vykurovacieho média / systému pre dodávku  

tepla do mestských budov v meste Nováky. 

 

Mestské zastupiteľstvo zvolané na  deň  9.5.2012  nebolo uznášaniaschopné 

 

Mestské zastupiteľstvo zvolané na  deň  15.5.2012 nebolo uznášaniaschopné 

 

Mestský úrad: 

 

 zabezpečoval prípravu podkladov pre dnešné zasadnutie  MsZ a riešil priebežne aj 

nasledovné úlohy: 

 

Ekonomické oddelenie : 

Realizovalo: 

 

1. Práce na Záverečnom účte mesta  za rok 2011. 

2. Príprava podkladov pre audit účtovnej závierky mesta za rok 2011. 

3. Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb za rok 2011. 

4. Práce na príprave materiálu Vyhodnotenie výsledkov  inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31.12.2011. 

5. Príprava Hodnotiacej správy k plneniu programového rozpočtu mesta za rok 2011. 
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6. Spracovanie podkladov do OTP banky Slovensko a.s. k poskytnutiu úveru na Rekonštrukciu 

TKR v meste Nováky. 

7. Príprava podkladov na kontrolu projektu Úprava námestia s prvkami verejnej zelene. 

8. Vyúčtovanie cestovných náhrad výdavkov pri pracovných cestách. 

9. Vyrubenie dani z nehnuteľností na rok 2012 právnickým osobám v meste. 

10. Spracovávanie  žiadostí o  úľavy  k miestnemu poplatku za komunálne odpady na rok 2012 . 

11. Vyrubovanie ostatných miestnych daní priebežne podľa daňových priznaní . 

12. Kontrola dodržiavania zákona o hazardných hrách v jednotlivých prevádzkach v meste. 

13. Riešenie pohľadávok v daňovom konaní - spracovanie výziev,  návrhov  na exekúcie. 

14. Poskytovanie súčinnosti v exekučnom konaní . 

 

 

Oddelenie vnútornej správy, školstva  a sociálnych vecí: 

 Realizovalo: 

1. spracovanie výsledkov volieb do NR SR, 

2.  spracovanie podkladov k programovému rozpočtu a podkladov k aktualizácii č. 1 

rozpočtu mesta, 

3. dňa 23.2.2012 vykonal odbor CO a krízového riadenia Obvodného úradu Prievidza 

kontrolu dokumentácie mesta na úseku obrany,  hospodárskej mobilizácie, riadenia v 

krízových situáciách a civilnej obrany. Predmetnou kontrolou neboli zistené žiadne 

nedostatky  a preto neboli prijaté žiadne nápravné opatrenia, 

4. ročné zúčtovanie  daní zamestnancov mesta a zamestnancov na dohody, 

5. podklady na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, 

6. prihlášky, odhlášky a dohody pre členov okrskových volebných komisií, zapisovateľky a 

pracovníkov pomocných prác v celkovom 74, 

7. príprava podkladov na celoročné vyhodnotenie hospodárenia škôl za rok 2011 pre 

potreby Krajského školského úradu, 

8. v spolupráci s Klubom dôchodcov zabezpečenie zberu obnoseného šatstva pre neziskovú 

organizáciu Pomocný anjel Podbiel, 

9. spracovanie zoznamu organizácií tretieho sektora pre potreby Trenč. samosprávneho 

kraja, 

10. zisťovanie pohybu obyvateľov a písomné oznámenia pre súdy, orgány polície, 

exekútorske úrady, daňové úrady, 

11. overovanie podpisov v domácnostiach bezvládnych občanov, 

12. spolupráca pri zabezpečovaní podkladov pre vydanie monografie Mesta Nováky pri 

príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky. 

  

 

 

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta   

 

Odbor VaRM riešil v období od 21.2.2012  tieto úlohy: 

 

Vyhodnotenie nefinančných ukazovateľov rozpočtu za rok 2011, 

1.  príprava podkladov pre 1. aktualizáciu rozpočtu na rok 2012, 

2.  zabezpečenie jarnej údržby miestnych komunikácii a verejných priestranstiev, 

3. zabezpečenie opravy plochej strechy na dome smútku na novom cintoríne, 

4. príprava podkladov, zabezpečenie odsúhlasenia komp. orgánmi a zabezpečenie osadenia 

nového dopravného značenia v smere na    ulicu Lehotskú a k drevoskladu, 

5. zabezpečenie rozšírenie rozhlasu na uliciach Lesná , Jesenského a Šimonovská ( nové 

stĺpy, vedenie a reproduktory) ,  

6. zabezpečenie rekonštrukcie chodníka na ul. Gašpara Košťála, 

7. príprava podkladov a zverejnenie výziev na prenájom nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta, 
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8. účasť na konaní o investičnom zámere  pre výstavbu paroplynového cyklu v areáli 

Novácke chemické závody, a.s. v konkurze, v nadväznosti na  koncepciu rozvoja 

tepelného hospodárstva mesta Nováky. 

V zmysle uznesenia č. 179/2012, každé stanovisko mesta Nováky ohľadne výstavby 

paroplynového cyklu v areáli Novácke chemické závody, a.s. v konkurze CPP Strážov 

s.r.o. má byť predmetom rokovania MsZ. Vzhľadom k tomu, že v stanovenom termíne, 

kedy bolo potrebné doručiť stanovisko, sa rokovanie MsZ nekonalo, mesto zaslalo 

stanovisko, v ktorom súhlasí s tým, aby predložený zámer bol posudzovaný podľa zákona 

č. 24/2006. 

9. príprava podkladov a vypracovávanie zmlúv k odpredaju pozemkov v majetku mesta ako 

aj ostatných pokladov týkajúcich sa majetku mesta,   pre zasadnutia Komisie výstavby 

MsR a MsZ,  

10. príprava podkladov a účasť na kontrole na mieste, ktorá bola vykonaná zo strany 

riadiaceho orgánu pre ROP na  projekt "Úprava   námestia s prvkami verejnej zelene, 

rekonštrukcia VO, chodníkov a autobusových zastávok v Novákoch",   

11. príprava podkladov a účasť na kontrole na mieste, ktorá bola vykonaná zo strany 

riadiaceho orgánu pre operačný program KaHR,  pre projekt  "Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia v meste Nováky", 

12. príprava podkladov k aktualizácii územného plánu mesta Nováky ZaD č.5, 

13. príprava podkladov a zaslanie záverečnej  ŽoP k projektu "Ochrana ovzdušia v meste 

Nováky - Nákup multifunkčného čistiaceho   vozidla" 

14. príprava podkladov a účasť na zahájení vládneho auditu na projekt "Úprava námestia s 

prvkami verejnej zelene, rekonštrukcia VO,  chodníkov a autobusových zastávok v 

Novákoch",      

  

K bodu 3 

Hlavný kontrolór- podal informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho mestského 

zastupiteľstva. 

Ing. Zgančík – položil otázku ohľadom označenia vozidiel, ktoré bolo schválené v uznesení. 

Spýtal sa kontrolóra či bolo porušené uznesenie, na čo kontrolór odpovedal, že uznesenie nebolo 

splnené. 

Ďalšie otázky položil ku správe o kontrole v MFK Nováky. Peter Miština sa dňa 26. 10. 2011 

písomne oznámil správnej rade ukončenie členstva v správnej rade  MFK a 28. 6. 2011 sa vzdal 

funkcie prezidenta MFK Nováky, čo bola dané na vedomie primátorovi mesta a predsedovi 

komisie kultúry a športu. Ako je možné, že sa podpísal pod dodatok dňa 27. 12. 2011, kde mesto 

prideľuje finančné prostriedky. Človek, ktorý nie je prezidentom klubu nemôže podpisovať 

dodatky k zmluve. Výpis v registri občianskych združení nemusí byť celkom v súlade so 

skutočnosťou. Peter Miština sa písomne vzdal funkcie, tak nie je možné, aby podpísal dodatok. 

Peter Miština – podotkol, že je tam dátum 27.12.2011, 28. 12. 2012 mi volal primátor mesta, 

aby som zmluvu prišiel podpísať. Konštatoval, že v tom čase v klube už nebol, ale keď je v 

registri primátor mu povedal, že  to musí prísť podpísať, lebo futbalisti nedostanú peniaze.  

Primátor mesta- 

Mgr. M. Oršula – opýtal sa Ing. Hajsterovej, či je pravda, že klub skôr ako sa mu schvália 

a dostane finančné prostriedky musí odovzdať nejaké doklady ako napr. štatút, zápisnicu kde 

jasné kto koná v mene organizácie. 

Ing. Hajsterová – odpovedala, že žiadateľ predkladá jednak stanovy, zápisnicu z valného 

zhromaždenia, potvrdenie o pridelení IČO, DIČ a zmluvu o vedení účtu. Ďalej sa musí 

postupovať podľa registra občianskych združení.  

Mgr. M. Oršula – konštatoval, že MFK predložilo dva dokumenty – zápisnicu z valného 

zhromaždenia, kde boli uvádzaní iní konatelia ako sú v registri v tej dobe. 

Zmluva bola podpísaná, a keď bol rozpor v týchto dvoch dokumentoch a konštatoval či nemala 

byť zmluva pozastavená a výpis z registra sa nedá použiť na právny účel. 

Keď si futbalový klub nedá do poriadku veci nemá dostať žiadne finančné prostriedky. 
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Peter Miština- informoval, že na ministerstve robia zmeny kvartálne, čiže nie hneď keď to 

niekto nahlási. 

Primátor mesta- konštatoval, že 10 mesiacov od vtedy ako sa Peter Miština vzdal funkcie 

prezidenta klubu nebola urobená zmena. 

Ing. Zgančík – či nedošlo k porušeniu zákona 583/2004 §13 – zákon o rozpočtových pravidlách. 

V §13 sa hovorí rozpočtové prostriedky možno použiť iba na účely, ktoré boli v rozpočte obce 

schválené. V rozpočte na r. 2011 v programe 9 podprograme 1 schvaľovali – prerozdeľovali 

finančné prostriedky na činnosť futbalového klubu. Energie na futbalovom štadióne, vzhľadom 

k tomu, že nie je podpísaná nájomná zmluva uhrádza mesto. Z kapitoly 9 podprogram 2. 

Prostriedky, ktoré boli schválené na činnosť boli použité na úhradu energii, či týmto nedošlo 

k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách. Nebolo použité žiadne rozpočtové opatrenie. 

Ing. Zgančík- vyzval primátora, či na jeho podnet bolo uhradených 1600€ na energie pre 

záchranu chodu futbalového štadióna 

Primátor mesta- áno 

Ing. Zgančík- opakovane vyzval primátora „Vy ste dali podnet (primátor opravil – áno pokyn)“ 

na úhradu energií v sume 1600€ z programu 9.1, ktoré sa inak uhrádzajú z kapitoly 9.2 

K bodu 4 

Hlavný kontrolór – podal správu o kontrole dodržiavania zmluvy č. 6/2011 o poskytovaní 

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

Ing. Zgančík – konštatoval, že hlavný kontrolór bol zaviazaný mestským zastupiteľstvom 

uznesením č. 128/2011 vykonať túto kontrolu a termín podania v písomnej podobe o výsledku 

kontroly poslancom MsZ do 30 dní. 

Hlavný kontrolor – uviedol, že z časového hľadiska to nebolo možné pripraviť. Pripravil to, 

keď mu boli poskytnuté všetky dokumenty potrebné ku kontrole. 

Ing. Zgančík – položil otázku prečo nepožiadal o predlženie termínu predloženia správy 

o kontrole. 

Hlavný kontrolor- konštatoval, že nepožiadal o predlženie termínu. 

Ing. Zgančík -  konštatoval, že ako je možné, že pán Peter Miština podpísal zmluvu na 

poskytnutie fin. prostriedkov napriek tomu, že sa písomne vzdal funkcie. To znamená, že 

nemôže vykonávať žiadne právne úkony. 

Ing. Zgančík – navrhol doplniť uznesenie, že mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu 

hlavného kontrolóra o dodržiavaní zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu 

mesta – správa bola predložená po termíne, ktorý bol určený mestským zastupiteľstvom 

uznesením č. 128/2011, ďalej požiadal, aby bolo poznačené hlavný kontrolór  mesta  toleroval 

porušenie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy §13 ods.2 zákona 583/2004 

Z.z. 

Mgr. Pavel Oršula počas rokovania odišiel. 

 

 

K bodu 5 

Riaditeľka ZŠ   - uviedla návrh aktualizácie rozpočtu č. 1. 

Po uvedení návrhu aktualizácie ZŠ sa rozbehla diskusia na tému návrhu aktualizácie rozpočtu 

mesta. 

Ing. Zgančík- neodporučil schváliť návrh aktualizácie rozpočtu mesta z dôvodu nezapracovania 

pripomienok z ekonomickej komisie. 

Mgr. M. Oršula – informoval sa , prečo poslanci nedostali výstup z ekonomickej komisie. 

Peter Miština- konštatoval, že prijatie schodkového rozpočtu je porušenie zákona. 

Ing. Zgančík dal návrh , aby uznesenia č. 186, 187, 188, 189 boli stiahnuté z rokovania. 

Hlasovanie za stiahnutie uznesení: 

Za: Oršulová, Hvojník, Bošiak, Zgančík, Oršula M., Gogola, Miština P. 

Proti: Horná 

Ospravedlnený: M.Miština 
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K bodu 6 

Mgr. Milan Oršula- zdôvodnil predkladanie návrhu VZN č. 3/2012 o poskytovaní dotácii 

z rozpočtu mesta Nováky. Dôvody: 1. Súčasné VZN o daroch a dotáciách nie je prehľadné. 

                                                          2. Zvýšenie dôležitosti, kontroly a povinnosti. 

 

Ing. Hajsterová- predložila pripomienky k predkladanému VZN. 

Pripomienky: 

1. §2 bod 4 zmena dátumu z 31. 11 na 30. 11. daného kalendárneho roka 

Hlasovanie: (prítomných poslancov 8) 

Za: 8  

2. pridelené finančné prostriedky budú vyplácané výlučne na účet žiadateľa 

Hlasovanie: (prítomných poslancov 8) 

Za: 8   

3. §4 ods.2 – žiadosť o dotáciu predkladá žiadateľ 45 dní pred začiatkom príslušného 

rozpočtového roka. V odôvodnených prípadoch aj v priebehu rozpočtového roka. 

4. §4 ods.3 – žiadosť subjektov musí obsahovať- aktuálny výpis zo živnostenského registra, 

obchodného registra alebo zriaďovateľskú listinu. 

     Hlasovanie: (prítomných poslancov 8) 

Za: 8   

5. §4 – zmena resp. úprava číslovania bodov 

    Hlasovanie: (prítomných poslancov 8) 

Za: 8   

6. §4 ods.3 – čestné prehlásenie žiadateľa, že nie je dlžníkom Sociálnej poisťovne, a.s., 

zdravotných poisťovní, príslušného daňového úradu, nie je dlžníkom iného subjektu verejnej 

správy, má vysporiadané finančné vzťahy so štátom, nie je v likvidácii alebo úpadku, nie je 

voči nemu vedené exekučné konanie, nie je voči štatutárnemu orgánu alebo členovi 

štatutárneho orgánu alebo osobám konajúceho v jeho mene vedené trestné konanie 

v súvislosti s činnosťou organizácie – všetci žiadatelia 

    Hlasovanie: (prítomných poslancov 8) 

Za: 7 

Zdržala sa : Horná   

7. Ing. Zgančík navrhol : Schválená dotácia sa poskytne na základe písomnej zmluvy 

o poskytnutí dotácie medzi žiadateľom a mestom. MsÚ do 20 dní od schválenia dotácie 

žiadateľovi predloží písomnú zmluvu. Žiadateľ je povinný do 15 dní doručiť do podateľne 

MsÚ podpísaný návrh zmluvy. Následne do 10 dní od doručenia podpísanej zmluvy 

žiadateľom bude zo strany mesta podpísaná zmluva.  

    Hlasovanie: (prítomných poslancov 8) 

Za: 8   

 

8. §5 ods.1 – subjekt, ktorý túto dotáciu prijal, je povinný predložiť jeje zúčtovanie do 31. 

decembra rozpočtového roka. 

     Hlasovanie: (prítomných poslancov 8) 

Za: 8   

Mgr. Horná – dala návrh, aby boli z tejto dokumentácie vylúčené malé voľnočasové organizácie, 

ktoré dostávajú do 1500 eur. 

     Hlasovanie za návrh: (prítomných poslancov 8) 

Za: Horná 

     Proti: Hvojník, Bošiak, Zgančík, Oršula M., Gogola, Miština P. 

Zdržala sa : Oršulová 

Návrh neprešiel. 
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Ing. Zgančík  - príslušná komisia pri MsZ dá odborné stanovisko hlavnému kontrolórovi mesta 

Nováky a ekonomickému oddeleniu MsÚ Nováky o efektívnosti a účelovosti použitia dotácie. 

Hlasovanie: (prítomných poslancov 8) 

Za: 7   

    Nebola prítomná: Oršulová 

Ďalej navrhol k VZN- §6 ods.1- MsÚ podáva polročne MsZ informáciu o skutočne poskytnutých 

dotáciách v rámci vyhodnotenia hospodárenia mesta za uplynulý polrok. 

Za: 7   

     Zdržala sa: Oršulová 

VZN č. 3/2012- bolo schválené uznesením č. 198/2012 s navrhnutými zmenami. 

Hlasovanie: (prítomných 8 poslancov) 

Za: Hvojník, Bošiak, Zgančík, Oršula M., Gogola, Miština P., Oršulová 

Proti: Horná 

Po hlasovaní odišla Mgr. Gabriela Oršulová. 

 

K bodu 7 

Ing. Hajsterová- predložila pripomienky k predkladanému návrhu zásad o poskytovaní darov . 

Pripomienky: 

1. §2 ods.3 – bod f organizátorom spoločenských, kultúrnych a športových podujatí 

 body g, h sa vynechávajú 

Hlasovanie: (prítomných poslancov 7) 

Za: 7 

2. §2 ods.4  bod a- o poskytnutí daru rozhoduje a) mestské zastupiteľstvo nad hodnotu daru 33 

eur.   

Hlasovanie: (prítomných poslancov 7) 

Za: 7 

Primátor mesta-  upozornil, že táto zmena sa dotkne hlavne občanov a  organizácii v meste 

a nebude doplácať na túto zmenu primátor mesta, ale všetci žiadatelia. Kluby, občania 

a organizácie budú veľmi nespokojné. Tento krok považuje za výsmech, za krok neústretový 

voči ľuďom, ktorí robia športové podujatia, kultúrne podujatia. Kompetencie primátora sa 

neobmedzujú, ale naopak budú obmedzené činnosti organizácii v meste. 

Ing. Zgančík – dal návrh na ukončenie rozpravy k tomuto bodu. 

Hlasovanie za ukončenie: (prítomných 7 poslancov) 

Za:7 

Hlasovanie  za zásady aj s pripomienkami: : (prítomných 7 poslancov) 

Za: 6 

Proti: Horná 

 

K bodu 8 

Mgr. Milan Oršula – predložil návrh prerozdelenia finančných prostriedkov pre rok 2012 na 

športové kluby a voľnočasové organizácie. 

Mgr. Horná – sa vyjadrila k návrhu prerozdelenia fin. prostriedkov  pre klub lyžiarov. 

K bodu sa rozviedla rozsiahla diskusia. 

Peter Miština – dal návrh na ukončenie rozpravy k danému bodu. 

Hlasovanie: : (prítomných 7 poslancov) 

Za:7 

 

Hlasovanie za schválenie zásad: : (prítomných 7 poslancov) 

Za:7 

 

K bodu 9 

Peter Miština- prečítal návrhy uznesení o odpredaji pozemkov. 

K jednotlivým odpredajom boli schválené uznesenia. 

 



8 

 

 

 

 

 

K bodu 10 

Interpelácie a rôzne 

Ing. Zgančík – dal návrh na uznesenie č. 200/2012  a to odvolanie hlavného kontrolóra v zmysle 

§18 a ods.9 písm.b zákona 369/1990 Zb. v platnom znení. Dôvodom odvolania je opakované 

zanedbanie povinnosti vyplývajúce  z jeho funkcie. 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. 

Hlasovanie:(prítomných 7 poslancov) 

Za: Hvojník, Bošiak, Zgančík, Oršula M., Gogola, Miština P.,  

Proti: Horná 

Ospravedlnení: Oršula P., Oršulová, Miština M. 

 

Peter Bošiak- sa informoval o archivácii zvukových záznamov z mestskej rady, ako sa 

archivujú. Ďalej dal návrh uložiť vedúcej odd.výstavby 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 

Peter Bošiak- konštatoval, že zvukový záznam z MsR slúži iba na vyhotovenie zápisnice a po 

použití, by sa mal vymazať a nie ho používať na  dôkaz, kto čo povedal. Je potrebné to 

legislatívne upraviť a to tak, že sa urobí rokovací poriadok MsR. Rokovanie MsR je neverejné, 

preto zvukový záznam by sa mal použiť iba na vytvorenie zápisnice. 

 

Ing. Zgančík -  informoval sa v akom štádiu je žiadosť na výmenu okien a zateplenie ZŠ 

z envirofondu. 
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Primátor mesta – nie je ešte rozhodnuté. 

Peter Miština- už na predchádzajúcom zasadnutí upozornil na nevyhovujúce železničné 

priecestie a informoval sa o možnosti stretnutia sa pánom prednostom stanice, taktiež o proteste 

prokurátora na zrušenie VZN č. 3/2011, a o povinnosti kosiť trávnaté povrchy. 

Primátor mesta- nepodarilo sa mu stretnúť s prednostom stanice, ale v najbližšej dobe bude 

s ním rokovať. Tráva sa meste kosí podľa harmonogramu a ostatné inštitúcie sú vyzývané.  

Protest bol daný v celej republike nie len v meste Nováky a je odporúčanie toto VZN zrušiť. 

Prednosta MsÚ – informoval o postupe kosenia. Z časti inštitúcie začali kosiť. Správa povodia 

Hornej Nitry začala s kosením brehov rieky Nitry, bol pokosený  breh rieky smerom od jazera. 

Postupujú podľa dostupnej techniky. 

M. Gogola – boli vyčlenené fin.prostriedky pre mestskú políciu v sume 6 000 eur na zakúpenie 

motorového vozidla. 

Prednosta MsÚ – fin. prostriedky boli pôvodne vo výške 10 000 eur bolo plánované nákup 

vozidla pre mestský úrad a posunutým fábie na mestskú políciu, tam je problém, pretože auto 

mestskej polície musí mať štandardnú farbu - bielu, čo by viedlo k zvýšeným nákladom. Preto 

zníženie sumy na nákup vozidla na 6000 eur, lebo sa uvažuje s nákupom na lízing. Zatiaľ sa 

kroku ku kúpe nepodnikli. 

Primátor mesta – podal informáciu od občana pána Oršulu, ktorý na začiatku rokovania 

nedostal slovo. Parafrázoval, informáciu od pána Oršulu o vlastníctve pozemku v Novákoch, na 

časti ktorého stavia dom poslanec Mgr. Milan Oršula. Žiada, aby sa poslanec s ním finančne 

vyrovnal. 

 

K bodu 11 

Primátor mesta – ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka                                                                                          Ing. Ján Martina 

  primátor mesta                                                                                              prednosta MsÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Bošiak 

overovateľ 


