
  

Uznesenia zo zasadnutia MsZ dňa 11. 6. a 14. 6. 2013. 
 
 

UZNESENIE č. 324/2013    

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

schvaľuje 

 
Program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 11.6. 2013  v  upravenom 
znení. 
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 11 
Za:   11 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnený: 0 
Neospravedlnená/ý: 0 
 

UZNESENIE č. 325/2013 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

určuje 

a) Mirku Kováčovú za zapisovateľku zápisnice 
b) Anton Hajnovič   za overovateľa ( uznesenia a zápisnice) 

 
volí 

Návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda:  Martin Zgančík 

Člen:   Ivan Hvojník 

Člen:   Milan Oršula 

Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 11 
Za:   11 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnený: 0 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

UZNESENIE č. 326/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

Poslanecký návrh na ukončenie dnešného rokovania Mestského zastupiteľstva od 20:00 hod. 
 
Schvaľuje  

 
Ukončenie dnešného rokovania Mestského zastupiteľstva o 20:00 hod. 
 
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 11 
Za:   8 
Proti:   0 
Zdržal sa:  3   
Ospravedlnený: 0 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 

UZNESENIE č. 327/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

Poslanecký návrh na pokračovanie prerušeného zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 

11.6.2013 v piatok 14.6.2013 o 18:00 v obradnej sieni mestského úradu o 18:00 hod. 
 

Schvaľuje  

Pokračovanie prerušeného zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 11.6.2013 v piatok 
14.6.2013 o 18:00 v obradnej sieni mestského úradu o 18:00 hod. 
 
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 11 
Za:   9 
Proti:   0 
Zdržal sa:  2   
Ospravedlnený: 0 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

UZNESENIE č. 328/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

vystúpenie občana prihláseného do rozpravy: 
Mariána Hagaru k odpredaju parku 
Ing. Miroslav Kováč, Ján Domaník k bodu rôzne: Súdno-znalecké rozhodnutie, vyjadrenie 
Petra Rybanského – odkúpenie pozemku 
 
 
 

UZNESENIE č. 329/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

a) Petíciu občanov „Zachráňme park pre naše deti“, ktorou vyzývajú poslancov 

MsZ v Novákoch, aby na najbližšom rokovaní MsZ hlasovali za odkúpenie parku Š. 

Moyzesa v Novákoch, v ktorej petičný výbor v zložení: Valent Hagara, Marián 

Hagara, a Anna Žideková zozbierali 1133 podpisov. 
 
b) Dôvodom odkúpenia je zachovanie verejnoprospešného charakteru parku Dr. 
Štefana Moyzesa, nakoľko v zmysle platného Územného plánu mesta Nováky sa jedná                        

o verejnoprospešnú stavbu s označením: F03 – názov: mestský park.  
 
c) Iniciatívu poslancov Mgr. Milana Oršulu, Bc. Petra Bošiaka, Ivana Hvojníka 
a občana Mgr. Petra Bošiaka, ktorí rokovali s právnym zástupcom „KANONISKY 
SV. AUGUSTÍNA REHOLE NOTRE DAME NOVÁKY“ JUDr. ALLANOM 
BÖHMOM, ktorého výsledkom je zápisnica zo dňa 7.5.2013. 

 
Schvaľuje: 

 
Odkúpenie parku Dr. Štefana Moyzesa - parc. reg. CKN č. 1712/1 – ostatná plocha, o výmere 

28 421 m2  v celosti, ktorá je zapísaná na LV č. 1577 v katastri nehnuteľnosti Katastrálneho 

úradu Trenčín, správa katastra Prievidza, okres Prievidza, obec Nováky, od KANONISKY 

SV. AUGUSTÍNA REHOLE NOTRE DAME NOVÁKY, za cenu určenú dohodou -               
3, 85 €/m

2 ,t. j. 109 420, 85€,  za celý predmet prevodu, do vlastníctva Mesta Nováky, so 

sídlom, Nám. SNP 349/10, 972 71  Nováky, IČO: 318 361 .  
 
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 11 
Za:   11 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnený: 0 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 



  

UZNESENIE č. 330/2013 

 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Správu o činnosti MsR a MsÚ od posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Novákoch konaného dňa 15.3.2013. 
 

 

UZNESENIE č. 331/2013 

 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Kontrolu plnenia uznesení od posledného zasadnutia MsZ konaného dňa 15.3.2013. 
 
 

UZNESENIE č. 332/2013 

 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Upozornenie hlavného kontrolóra na nesúlad uznesenia  č. 294/2013 s Pracovným poriadkom 

mesta Nováky a návrhom na úpravy. 
 
Ruší: 

V uznesení č. 294/2013 zo dňa 15.3.2013 bod 1. 
1. Určuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra mesta Nováky v rozsahu 40 hod. 

týždenne od 1. 4. 2013 ( plný úväzok).  

 
 
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 11 
Za:   11 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnený: 0 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 
 
 
 



  

 
UZNESENIE č. 333/2013 

 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

Určuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra mesta Nováky v rozsahu 37,5 hod. týždenne 

od 1.7.2013 ( plný úväzok) . 

 
 
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 11 
Za:   11 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnený: 0 
Neospravedlnená/ý: 0 
 

 

UZNESENIE č. 334/2013 

 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky na 2. polrok 2013 
 
Schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky na 2. polrok 2013 s nasledovným 

doplnením: 
1. Vykonanie kontroly týkajúcej sa výstavby ihriska s umelou trávou v rozsahu: zmluvy, 

zodpovednosti, financovanie, komplet príslušenstvo –časomiera, bránky atď. 

porovnanie so skutočnosťou v nadväznosti na inventarizáciu, sumarizácia obchodných 

dokladov 
2. Ukladá hlavnému kontrolórovi preskúmať uznesenie č. 1 zo zasadnutia dňa 

21.12.2012 týkajúce sa : Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva 

v Novákoch v zmysle predložených úprav – vzdanie sa odmien poslancov 
 
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 11 
Za:   11 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnený: 0 
Neospravedlnená/ý: 0 
 



  

 

UZNESENIE č. 335/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

Dôvodové správy riaditeliek škôl k Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2012 
Schvaľuje: 

 
d) Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2012 v predloženom znení. 

 
Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ za r. 2012  t.j.: 
 
ZŠ: 
Bežné  príjmy vo výške   594 365,25 EUR 
Bežné výdavky vo výške   594 365,25 EUR 

 
 

ZŠ - ŠKD: 
Bežné  príjmy vo výške   41 547,00 EUR 
Bežné výdavky vo výške   41 574,00 EUR 

 
ZŠ - Školské stravovanie: 
Bežné  príjmy vo výške   62 241,92 EUR 
Bežné výdavky vo výške   62 241,92 EUR 

 
 

Vyhodnotenie hospodárenia ZUŠ za r. 2012  t.j.: 
Bežné príjmy 280 329,65 EUR 
Kapitálové príjmy        455,74 EUR 
Bežné výdavky  280 329,65 EUR 
Kapitálové výdavky       455,74 EUR 

 
Vyhodnotenie hospodárenia CVČ za r. 2012  t.j.: 
Bežné príjmy 79 635,80 EUR 
Bežné výdavky 79 632,04 EUR 

 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 9 
Za:   9 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnení: 2   
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

UZNESENIE č. 336/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

1. Dôvodovú správu k návrhu Záverečného účtu hospodárenia mesta za rok 2012 
2. Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky mesta  Nováky za rok 2012 
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k predloženému Záverečnému účtu mesta Nováky za 

rok 2012 
Schvaľuje: 

 
a) Záverečný účet mesta Nováky za rok 2012 v zmysle predložených materiálov 

s výrokom : celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 
Bežné príjmy    3 726 775 EUR 
Kapitálové príjmy       142 594 EUR 
Príjmové finančné operácie     443 733 EUR 
Príjmy spolu               4 313 102 EUR 
 

 

Bežné výdavky     3 115 634 EUR 
Kapitálové výdavky       354 035 EUR 
Výdavkové finančné operácie      201 462 EUR   
Výdavky spolu               3 671 131 EUR 
 
Rozdiel príjmy  -   výdavky:               641 971 EUR 

b) Prevod do rezervného fondu mesta 39 934 €, čo predstavuje 10% prebytku 

hospodárenia mesta za rok 2012, vyčíslený v zmysle § 16 odst.6 Zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. 
c) Zostatok nevyčerpanej dotácie na dopravné žiakov v sume 361 EUR zaradiť do 

rozpočtu na rok 2013 ako príjmovú finančnú operáciu 
d) Zostatok finančných prostriedkov za rok 2012 v sume 601 676 EUR previesť do 

príjmu rozpočtu na rok 2013 
e) Hodnotiacu správu k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky za rok 2012 
f) Výročnú správu mesta Nováky za rok 2012 

 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 9   
Za:   9 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnení: 2 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 
 
 



  

UZNESENIE č. 337/2013 

 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

mesta  k 31.12.2012. 
 
 
 

UZNESENIE č. 338/2013 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

Na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest  v znení neskorších predpisov. 
 
Konštatuje,  

že na základe uznesenia č. 177/2012 zo dňa 20.3.2012 bol minimálny plat primátora na 

základe §3 ods. 1 cit. zákona vo výške určenej priamo zákonom, čo po uplatnení priemernej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2012 znamená – od 1.1.2013 sumu  1747 
eur    ( slovom: jedentisícsedemstoštyridsaťsedem eur). 
Poslanecký návrh  

Podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona a s účinnosťou od 1.7.2013 plat primátora, ktorý sa rovná 

zvýšeniu minimálneho platu o  0 %. 
 

 
Navrhnuté uznesenie bolo prijaté. 
Preto na základe zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 
cit. zákona patrí primátorovi minimálny plat vo výške určenej priamo zákonom - v sume  
1747 eur    ( slovom: jedentisícsedemstoštyridsaťsedem eur). 
 
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 8   
Za:   8 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnení: 3 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

UZNESENIE č. 339/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

1. Dôvodovú správu k návrhu rozpočtu mesta na roky 2013, 2014 a 2015 v zmysle 
odporúčaní ekonomickej komisie 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2013, 2014 a 2015 
 
Schvaľuje  

Viacročný rozpočet mesta Nováky  na roky 2013,2014,2015 v zmysle predloženého návrhu 

nasledovne: 

a. Rok 2013 schvaľuje záväzne 
b. Roky 2014, 2015 schvaľuje nezáväzne 

 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 8   
Za:   7 
Proti:   0 
Zdržal sa:  1   
Ospravedlnení: 3 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 
 
 

UZNESENIE č. 340/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

Dôvodovú správu k návrhu VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Nováky. 

Schvaľuje: 

 
VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských 

zariadení na území mesta Nováky v predloženom znení. 

 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 8 
Za:   8 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnení: 3 
Neospravedlnená/ý: 0 
 



  

 
UZNESENIE č. 341/2013 

 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 
Správa o činnosti MsÚ na úseku sociálnych vecí za rok 2012 
 
 
 

UZNESENIE č. 342/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

Informáciu o pripravovanom projekte LIFE+2013, jeho cieľoch, aktivitách a výstupoch. 

Žiadateľom je Výskumný ústav vodného hospodárstva  a partneri budú: Slovenská agentúra 

životného prostredia, Mesto Nováky a obec Koš.   

Schvaľuje: 

Účasť mesta Nováky ako partnera na projekte s názvom „ Využitie unikátnych mokradí 

v poddolovanom území Nováky – Koš“, ktorého žiadateľom bude Výskumný ústav vodného 

hospodárstva. 

Súhlasí: 

Že bude organizáciou zodpovednou za Aktivitu 3. Zriadenie náučného chodníka s prepojením 

na oddychovú zónu. 
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 8 
Za:   8 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnení: 3 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 
 

UZNESENIE č. 343/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

Informáciu o vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o projekt programu „Prispôsobenie sa 

zmene klímy –prevencia povodní a sucha. Alokácia na komponent Vody Hornej Nitry pre jej 

ľudí je 3 200  00 EUR s minimálnou výškou grantu 1 000 000 EUR.   



  

Súhlasí: 

S účasťou mesta Nováky ako partnera na projekte „ Prispôsobenie sa zmene klímy – 
prevencia povodní a sucha“, ktorého vyhlasovateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky. 

Opatrenie „ Vody Hornej Nitry pre jej ľudí“  a je financovaný z Finančného mechanizmu 

EHP, Štátneho rozpočtu SR a 15% z celkových oprávnených výdavkov musí byť financované 

z vlastných zdrojov prijímateľa. 
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 8 
Za:   8 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnení: 3 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 
 

UZNESENIE č. 344/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

Dôvodom odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že žiadatelia majú záujem 

rozšíriť pozemok pri rodinnom dome. Nehnuteľnosť nie je potrebná pre verejné účely.  
 

Schvaľuje: 

 

 Zámer odpredaja 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 – novovytvorenej parc. 
reg. CKN č. 1987/25 – zastav. plocha o výmere 15 m

2 
, v celosti v k. ú. Nováky (oddelená z 

parc. reg. CKN č. 1987/1), zameraná geometrickým plánom č. 17/2013 zo dňa 02. 03. 2013, 

vyhotoveným GEOMETRA, Ing. Dana Gašparovičová, Námestie slobody 22, 971 01 

Prievidza, overený Správou katastra Prievidza dňa 19. mar. 2013 pod č. 187/2013, za cenu 3, 

30 €/ m
2 

, do vlastníctva Jána Gogolu a manž. Kvetoslavy, trvale bytom Lehotská 1550/62, 

972 71 Nováky.  
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 8 
Za:   8 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnení: 3 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 
 



  

UZNESENIE č. 345/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

Dôvodovú správu k  uzatvoreniu nájomnej zmluvy na dobu neurčitú p. Emilovi Rolincovi  

 

Schvaľuje: 

 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú p. Emilovi Rolincovi, trvale bytom 972 71 

Nováky, ul. Hviezdoslavova 14/2, v zmysle čl. 6 ods. 3 Zásad o hospodárení s majetkom 

mesta Nováky a v zmysle § 9a ods. (8) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších prepisov.  
972 71 Nováky.  
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 8 
Za:   8 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnení: 3 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 

UZNESENIE č. 346/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

Dôvodom odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že žiadateľ má záujem odkúpiť 

nehnuteľnosť za účelom vybudovania parkovacej plochy pri svojom rodinnom dome, 

odpredajom sa zosúladí línia jestvujúceho susedného pozemku a žiadateľ na vlastné náklady 

zabezpečí odvedenie povrchových vôd z pozemku mesta. Nehnuteľnosť nie je potrebná pre 

verejné účely.  
 

Schvaľuje: 

Zámer odpredaja 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. 

Žiadateľ p. Ivan Radosa, trvale bytom 972 71 Nováky,ul. Matice Slovenskej 1624/8 má 

záujem odkúpiť nehnuteľnosť za účelom vybudovania parkovacej plochy pri svojom 

rodinnom dome, odpredajom sa zosúladí línia jestvujúceho susedného pozemku a žiadateľ na 

vlastné náklady zabezpečí odvedenie povrchových vôd z pozemku mesta. Žiadateľ si dá za 

týmto účelom na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán, ktorým bude zameraná časť 

pozemku parc. reg. CKN č. 1728/1 o výmere cca 45 m
2 v k. ú. Nováky a rozpracovaný GP 



  

predloží na odsúhlasenie na odd. VaRM Mesta Nováky. Mestská rada odporúča odpredať 

nehnuteľnosť za cenu 3, 30 €/ m
2 .  

 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 8 
Za:   8 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnení: 3 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 
 
 

UZNESENIE č. 347/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
Berie na vedomie  

Dôvodovú správu k odpredaju  majetku mesta žiadateľovi a Marekovi Šiatinskému. 
 

Schvaľuje: 

Odpredaj majetku mesta parc. reg. CKN č. 189/67, zastav plocha vo výmere 18 m2 , v celosti    

v k. ú. Nováky, zameraná geometrickým plánom č. 271/2003,  vyhotoveného dňa                 

08. 09. 2003, spoločnosťou GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, overeného Správou katastra pod       

č. 911/2003 dňa 03. 10. 2003, podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. b) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - pozemok pod garážou vo vlastníctve 

žiadateľa, na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej medzi Mestom Nováky a 

žiadateľom, Marekom Šiatinským, trvale bytom Baníkov 75/14, 972 71  Nováky, zo dňa       

10. 09. 2001, v zmysle ktorej bola cena za nehnuteľnosť uhradená.  
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 8 
Za:   8 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnení: 3 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 

UZNESENIE č. 348/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

Dôvodom odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je vysporiadanie nehnuteľnosti 

pod budovou kozmetického salónu v užívaní žiadateľky a jeho dostavbu v zmysle 

zastavovacej štúdie vypracovanej spoločnosťou MINARCH dňa 03. 06. 2013.  



  

 

 

Schvaľuje: 

Zámer odpredaja 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 – časti parc. reg. EKN     

č. 124, časti parc. reg. EKN č. 134/1 a časti parc. reg. EKN č. 134/4 vo výmere cca 155 m
2     

do vlastníctva: Michaela Kohútová – SALÓN MICHAELA, Jilemnického 144/10, 97226 

Nitrianske Rudno za cenu 27, 24 €/ m
2 .  

Žiadateľka má záujem odkúpiť nehnuteľnosť za účelom vysporiadania pozemku pod budovou 

kozmetického salónu a jeho rozšírenie. Žiadateľka si dá za týmto účelom na vlastné náklady 

vyhotoviť geometrický plán, ktorým bude zameraná časť pozemku parc. reg. EKN č. 124, 

časti parc. reg. EKN č. 134/1 a časti parc. reg. EKN č. 134/4 v zmysle zastavovacej štúdie, 

vypracovanej spoločnosťou MINARCH dňa 03. 06. 2013, ktorá bola prerokovaná                 

na pracovnom stretnutí dňa 04. 06. 2013 a rozpracovaný GP predloží na odsúhlasenie na odd. 

VaRM Mesta Nováky. 
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 8 
Za:   8 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnení: 3 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 

UZNESENIE č. 349/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
Berie na vedomie  

Dôvodom odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je rozšírenie pozemku                  

vo vlastníctve žiadateľa, za účelom výstavby a dostavby prevádzkového objektu v zmysle 
zastavovacej štúdie vypracovanej spoločnosťou MINARCH dňa 03. 06. 2013.  

 

 

Schvaľuje: 

Zámer odpredaja 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 – časti parc. reg. EKN     

č. 124 vo výmere cca 53  m
2  

do vlastníctva: Ľuboš Karak, trvale bytom Andreja Hlinku 

459/10, 972 71  Nováky za cenu 27, 24 €/ m
2  .   

Žiadateľ má záujem odkúpiť nehnuteľnosť za účelom vybudovania stavby v zmysle 

zastavovacej štúdie, vypracovanej spoločnosťou MINARCH dňa 03. 06. 2013, ktorá bola 

prerokovaná na pracovnom stretnutí dňa 04. 06. 2013. Žiadateľ si dá za týmto účelom             

na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán, ktorým bude zameraná časť pozemku parc. 

reg. EKN č. 124, v zmysle hore uvedenej zastavovacej štúdie a rozpracovaný GP predloží na 

odsúhlasenie na odd. VaRM Mesta Nováky. 



  

 
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 8 
Za:   8 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnení: 3 
Neospravedlnená/ý: 0 

UZNESENIE č. 350/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

Dôvodovú správu k zverejneniu na úradnej tabuli všetkých dlžníkov mesta Nováky. 

Súhlasí: 

So zverejnením na úradnej tabuli všetkých dlžníkov na dani z nehnuteľností, na miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a na nájomnom za bytové a 

nebytové priestory mesta Nováky v zmysle platnej legislatívy. 
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 8 
Za:   8 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnení: 3 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 

UZNESENIE č. 351/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

Dôvodovú správu k predloženej žiadosti. 

Schvaľuje: 

Žiadosť Petra Kutiša a Lucie Hrivnákovej o schválenie prevádzky BARU-HERNE-NON 
STOP v rozlohe 60m2  . 
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 8 
Za:   0 
Proti:   8 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnení: 3 



  

Neospravedlnená/ý: 0 
 
Navrhnuté uznesenie nebolo prijaté. 
 
 
 

UZNESENIE č. 352/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

Žiadosť o dotáciu pre Automotoklub Baník Handlová na čiastočné pokrytie nákladov 

organizovaného 39. Ročníka Medzinárodnej mototuristickej súťaže Banícka rallye, ktorej 

cieľom je ukázať súťažiacim historické pamiatky, krásy a zaujímavosti Slovenska. 

Schvaľuje: 

 
Dotáciu pre Automotoklub Baník Handlová na čiastočné pokrytie nákladov organizovaného 

39. Ročníka Medzinárodnej mototuristickej súťaže Banícka rallye, ktorej cieľom je ukázať 

súťažiacim historické pamiatky, krásy a zaujímavosti Slovenska vo výške 150 EUR v zmysle 

VZN č. 3/2012. 

 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 8 
Za:   1 
Proti:   7 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnení: 3 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
Navrhnuté uznesenie nebolo prijaté. 
 

UZNESENIE č. 353/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

Žiadosť o dotáciu pre Tenisový klub NCHZ Nováky na ceny pre najlepších hráčov a hráčky 

turnaja o Pohár primátora Novák, ktorý sa uskutoční v dňoch 1.7.2013 – 4.7.2013 na 

dvorcoch TK NCHZ Nováky.  

Schvaľuje: 

 
Dotáciu pre Tenisový klub NCHZ Nováky na ceny pre najlepších hráčov a hráčky turnaja 

o Pohár primátora Novák, ktorý sa uskutoční v dňoch 1.7.2013 – 4.7.2013 na dvorcoch TK 



  

NCHZ Nováky 200 EUR v zmysle VZN č. 3/2012, zároveň o túto sumu bude krátená ročná 

dotácia.   

 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 7 
Za:   6 
Proti:   0 
Zdržal sa:  1 
Ospravedlnení: 3 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 

UZNESENIE č. 354/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
 
berie na vedomie  

Žiadosť o finančné prostriedky / dotáciu Rady rodičov pri Základnej škole, Pribinova ul. 

123/9, Nováky na zabezpečenie dopravy bezlepkovej stravy zo Základnej školy, 

Malonecpalska 206/37 Prievidza na Základnú školu, Pribinova 123/9, Nováky. 

 

Schvaľuje stiahnutie z rokovania: 

 
Finančné prostriedky / dotáciu pre Radu rodičov pri Základnej škole, Pribinova ul. 123/9, 

Nováky na zabezpečenie dopravy bezlepkovej stravy zo Základnej školy, Malonecpalska 

206/37 Prievidza na Základnú školu, Pribinova 123/9, Nováky  v nasledovnom členení: 

1. Mesačne sumu cca 50 EUR na benzín. 

2. Zabezpečenie dennej prepravy autom ( auto, šofér). 

3. Zabezpečenie prepravných nádob. 

 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 7 
Za:   7 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnení: 4 
Neospravedlnená/ý: 0 
 
 
 
 
 

 



  

UZNESENIE č. 355/2013 

 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

List adresovaný mestskému zastupiteľstvu dňa 13.6.2013 od JUDr. Vladimíra Mikuša, 

v ktorom informuje o sťažnostiach občanov ul. Šoltésovej a Vajanského.  
 

 

UZNESENIE č. 357/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

Poslanecký návrh na uloženie úlohy hlavnému kontrolórovi mesta 

na základe zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení ukladá 

 
hlavnému kontrolórovi, aby v zmysle §18f odseku 1 písmeno h vykonal vecnú a formálnu 

kontrolu vo všetkých programoch, kde sa v roku 2011 vyskytli kapitálové výdavky 

s kontrolou porealizačného stavu. 

Informáciu žiadame predložiť vo forme správy kontroly do konca augusta 2013.    

 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 8 
Za:   8 
Proti:   0 
Zdržal sa:  0 
Ospravedlnení: 0 
Neospravedlnená/ý: 0 

 

 

 

 
 
Ing. Dušan Šimka                                                                                   Ing. Ján Martina 
primátor mesta                                                                                         prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 

Anton Hajnovič 
overovateľ 

 



  

UZNESENIE č. 356/2013 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 
berie na vedomie  

Poslanecký návrh na vypovedanie zmlúv. 

Odporúča primátorovi mesta Nováky Ing. Dušanovi Šimkovi: 

 
Aby ako štatutár mesta Nováky vypovedal nasledovné zmluvy: 

1. Nájomná zmluva o prenájme televíznych káblových rozvodov. 
2. Nájomnú zmluvu o prenájme energetických zariadení mesta. 
3. Zmluvu o nájme nebytových priestorov.  
4. Mandátnu zmluvu o obstarávaní činností súvisiacich s výkonom 

správy bytových a nebytových priestorov a televízneho káblového 

rozvodu mesta Nováky, uzavretú medzi mestom Nováky a spol. 
Benet s.r.o. . 

Návrh uznesenia sa opiera o Odporúčania na riešenie zistených nedostatkov NKÚ z decembra 
2012. 
 
Počet poslancov: 11 
Počet prítomných: 8 
Za:   7  
Proti:   0 
Zdržal sa:  1  
Ospravedlnení: 3 
Neospravedlnená/ý: 0 

 
Primátor mesta Ing. Dušan Šimka pozastavil výkon uznesenia č. 356/2013 podľa § 13 

ods. 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


