
 

 

Uznesenia zo zasadnutia MsZ dňa 29. 1. 2013. 
 

 

UZNESENIE č. 275/2013 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

schvaľuje 

 

Program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 29.1. 2013  v predloženom    

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 6 

Za:   6 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 4 

Neospravedlnený: 1 

 

UZNESENIE č. 276/2013 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

určuje 

a) Mirku Kováčovú za zapisovateľku zápisnice 

b) Petra Mištinu   za overovateľa ( uznesenia a zápisnice) 

 

volí 

Návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda:  Milan Oršula   

Člen:   Ivan Hvojník   

Člen:   Miroslav Gogola 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 6 

Za:   6 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 4 

Neospravedlnený: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZNESENIE č. 277/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

I. v y h l a s u j e  v zmysle § 18a zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

voľbu hlavného kontrolóra mesta Nováky 

- deň konania voľby hlavného  kontrolóra:  15.03.2013 

 spôsob voľby:      tajné hlasovanie 

 uzávierka prihlášok:     01. 03. 2013 o 12,00 h. 

 pracovný úväzok:     plný úväzok  (40 hod./týždeň) 

 deň nástupu do práce:     01.0 4. 2013   

 miesto výkonu práce:     Nováky   

 plat podľa § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

 hlavný kontrolór musí byť bezúhonný a mať minimálne úplné stredné vzdelanie, 

 hlavný kontrolór môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť. 
 

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške od kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra mesta: 

 prihláška 

 profesijný životopis 

 doklad o vzdelaní – minimálne úplné stredné vzdelanie 

 bezúhonnosť - výpis z registra trestov, originál nie starší ako 3 mesiace ku dňu 

doručenia prihlášky, 

 súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle § 7, zákona NR SR 

č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, 

- koncepcia kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce (najviac 4 strany A 4) 
 

Výhodou bude: 

 prax v oblasti verejnej správy a v kontrolnej činnosti, 

 vzdelanie ekonomického alebo  právnického smeru, 

 certifikát kontrolóra vo verejnej správe, 

 znalosť právnych predpisov  súvisiacich so správou a hospodárením obce, 

 užívateľské ovládania PC (Word, Exel, Internet, Outlook, iné). 

 

II. z r i a ď u j e  komisiu MsZ v Novákoch na prípravu a zabezpečenie voľby hlavného 

kontrolóra mesta Nováky. Po podpísaní pracovnej zmluvy zo strany mesta 

a zamestnanca na post hlavného kontrolóra, účinnosť komisie zriadenej na tento účel 

automaticky zaniká, 

  

III. v o l í členov komisie MsZ na prípravu a zabezpečenie voľby hlavného kontrolóra 

mesta: predseda: Bc. Peter Bošiak, podpredseda: Ing. Ján Martina - prednosta MsÚ, 

členka Mgr. Gabriela Oršulová, člen Mgr. Milan Oršula, člen Peter Miština. Všetci 

s hlasovacím právom. 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 6 

Za:   5 

Proti:   1 

Zdržal sa:  0 



 

 

Ospravedlnení: 4 

Neospravedlnený: 1 

 

 
 

UZNESENIE č. 278/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
u k l a d á komisii  MsZ v Novákoch na prípravu a zabezpečenie voľby hlavného 

kontrolóra mesta  

a. v termíne 04. – 06.03.2013 otvoriť obálky s prihláškami kandidátov pre voľbu 

hlavného kontrolóra mesta, 

b. vypracovať zápis z otvárania obálok (počet kandidátov, splnenie podmienok), 

c. prednostovi MÚ pozvať prostredníctvom agendy MsÚ kandidátov, ktorí splnili 

podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra mesta,  na zasadnutie MsZ v 

Novákoch, 

d. riadiť voľbu  a vyhlásiť výsledky voľby hlavného kontrolóra mesta. 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 6 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1 

Ospravedlnení: 4 

Neospravedlnený: 1 

 

 

UZNESENIE č. 279/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

o d p o r ú č a  primátorovi mesta zabezpečiť dňa 30.1.2013 zverejnenie vyhlásenia voľby 

hlavného kontrolóra mesta na úradnej tabuli mesta, na webovom sídle mesta a 

v regionálnej tlači MY- Hornonitrianske noviny. 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 6 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1 

Ospravedlnení: 4 

Neospravedlnený: 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZNESENIE č. 280/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

a) berie na vedomie dôvodovú správu poslanca Milana Oršulu 

b) ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť prostredníctvom právnej zástupkyne mesta 

Nováky, prípravu komplexnej informácie súčasného stavu veci týkajúceho sa údajnej 

neplatnosti skončenia pracovného pomeru  a dôkladnú právnu analýzu pozície mesta 

Nováky (vrátane právnej argumentácie v prospech/neprospech mesta Nováky) 

v súvislosti s údajnou neplatnosťou skončenia pracovného pomeru výpoveďou Petra 

Oršulu, ktorá bude predložená poslancom mesta Nováky.  

Termín splnenia úlohy: 08.02.2013 

c) odporúča štatutárovi mesta Nováky, primátorovi Ing. Dušanovi Šimkovi , v prípadnom 

súdnom spore ohľadne neplatnosti skončenia pracovného pomeru p. Petra Oršulu, 

v ktorom by mesto Nováky vystupovalo v pozícii Odporcu navrhnúť alebo cestou 

právneho zástupcu mesta Nováky zabezpečiť navrhnutie na Okresnom súde Prievidza, 

aby v danej veci boli ako svedkovia na strane mesta Nováky vypočutí poslanci  

z radov Mestského zastupiteľstva, menovite pán Peter Bošiak  a pán Martin Zgančík. 

T: najneskôr do doby zahájenia súdneho konania 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 6 

Za:   6 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 4 

Neospravedlnený: 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dušan Šimka                                                                                   Ing. Ján Martina 

primátor mesta                                                                                         prednosta úradu 

 

 

Peter Miština 

overovateľ 

 


