
 Z á p i s n i c a  

č. 4/2013 
 

z  mestského zastupiteľstva dňa 11. 06. 2013 

 

Prítomní: viď prezenčná listina,  

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie 

2. Vystúpenie občana v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ v Novákoch bodu V./17. 

3. Návrh na odkúpenie parku Dr. Štefana Moyzesa- parc.reg.CKN č. 1712/1-ostatná plocha 

o výmere 28 421 m
2
. 

4. Správa o činnosti MsÚ a MsR od posledného zasadnutia MsZ dňa 15. 3. 2013. 

5. Kontrola plnenia uznesení od posledného zasadnutia MsZ. 

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

7. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2012.  

8. Záverečný účet mesta Nováky za rok 2012, Hodnotiaca správa plnenia programového 

rozpočtu mesta za rok 2012. 

9. Výročná správa mesta Nováky za rok 2012. 

10. Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

mesta k 31. 12. 2012. 

11. Prerokovanie platu primátora mesta Nováky v zmysle zákona 253/1994 §4 (4) 

12. Návrh rozpočtu mesta Nováky na roky 2013, 2014, 2015 

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

zariadení na území mesta Nováky. 

14. Správa o činnosti MsÚ na úseku sociálnych vecí za rok 2012. 

15. Návrh VZN č. 3/2013 trhový poriadok mesta Nováky. 

16. Projektový zámer LIFE+2013- zapojenie Mesta do projektu ako partnera. 

17. Schválenie podania žiadosti o projekt „Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia povodní 

a sucha“ financovaného zo zdrojov „Finančného mechanizmu EHP“ mesta Nováky ako 

partnera. 

18. Závery zo zasadnutia komisie výstavby.  

19. Rôzne 

20. Záver. 

 

K bodu 1 

Primátor mesta-   otvoril rokovanie a privítal prítomných.  

Predložil návrh k zloženiu návrhovej komisie a to v zložení: 

Predseda: Ing. Martin Zgančík 

Členovia: Mgr.Milan Oršula, Ivan Hvojník 

Overovateľa: Bc. Anton Hajnovič 

Zapisovateľka: Miroslava Kováčová 

Komisia bola jednomyseľne schválená.  

Primátor mesta odporučil, aby prihlásení občania do rozpravy dostali slovo hneď na začiatku, 

s čím poslanci súhlasili. 

Bc. Peter Bošiak – dal návrh , aby rokovanie prebiehalo v zmysle programu, ale s časovým 

ohraničením, teda aby  skončilo najneskôr o 20.00 hod.  

Za návrh hlasovalo 8 poslancov a 3 poslanci sa zdržali hlasovania. 

Peter Miština- dal ešte doplňujúci návrh – body, ktoré sa neprerokujú do 20.00 hod. budú 

prerokované v piatok 14. 6. 2013 na rokovaní MsZ o 18. 00 hod. 

Za tento návrh hlasovalo 9 poslancov a 2 sa zdržali. 
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Občania 

Marián Hagara – vyjadril sa k petícii za odkúpenie parku Š. Moyseza do vlastníctva mesta, 

ktorú petičný výbor doručil na mestský úrad. Informoval, že na petícii občanov je  1133 

podpisov. Požiadal, aby bolo aj zaručené, že park zostane parkom a mesto sa bude o park aj 

starať. 

Ing. Miroslav Kováč -  vysvetlil situáciu ohľadne výstavby umelého trávnika. Tvrdil, že práce 

na diele boli vykonané, ale neboli zaplatené od mesta. Konštatoval, že problém sa iba odsúva 

a nie je snaha riešiť ho. Informoval, že podal žalobu na mesto Nováky o zaplatenie dlžnej čiastky 

s tým, že sme sa dostavili pred súd, kde sme sa dohodli na súdnoznaleckom posudku, ktorý nebol 

rešpektovaný. Všetky práce naviac boli vykonané a sú nespochybniteľné. Žiadal už aj predtým, 

aby to do  konca mája 2013 bolo vyriešené, aby nebolo nutné rozhodnutie súdu prípadne 

exekúcia. Nič sa neudialo a chce mať zaplatené to čo mu patrí. 

Ing. Zgančík – znalecký posudok je vypracovaný je tam cenový rozdiel a mesto nerešpektuje 

tento znalecký posudok. Teda ak nebude vyplatená suma, ktorú požaduje, bude žiadať, aby bola 

zaplatená celá suma podľa znaleckého posudku. 

Peter Miština – dal návrh, aby pokračovali v rozprave na tému, ktorú predniesol pán Ing. 

Kováč- ohľadom nedoplatenej sumy za výstavbu umelého ihriska. 

Za tento pozmeňujúci návrh hlasovali všetci poslanci. 

Ján Domanik – informoval, že všetky práce boli vykonané a uznané. Konštatoval, že celý 

kameň úrazu je v tom, že pán Zaťko išiel kandidovať za primátora mesta a všetky vzťahy sa 

narušili a je to smutné, že dielo je vykonané, práce boli odsúhlasené a nie je za ne zaplatené. 

Primátor mesta – zosumarizoval, celý problém. S návrhom výstavby umelého trávnika 

v minulosti prišiel pán Zaťko, že Slovenský futbalový zväz dáva 5 mil. Sk, potom sa informácia 

zmenila na 3 mil.Sk a konečná suma za ihrisko mala byť 14 mil. Sk. Nakoniec futbalový zväz na 

toto ihrisko prispel iba 2 mil. Sk, všetko ostatné malo ísť z rozpočtu resp. z úveru a ostatné 

z peňazí, ktoré zohnal primátor. Pán Zaťko sa pohyboval na ihrisku a zodpovedal za to ako sa na 

diele pokračuje. Ani jeden krát nebola požiadavka urobiť dodatok ku zmluve o dielo. Nie je 

žiadny dodatok ku zmluve. Konštatoval, že každé zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet a takto to 

schválilo aj predchádzajúce zastupiteľstvo. Pán Zaťko mohol dať návrh o navýšenie prostriedkov 

do rozpočtu za práce naviac, ale pán Zaťko odobroval práce v stavebnom denníku a nepovedal o 

koľko sa navýšia práce naviac a následne schváliť v rozpočte, ale nič také sa neudialo. Citoval 

výrok pána Zaťku „ nakoľko táto organizácia- mesto nie je výrobný podnik, táto organizácia 

neprodukuje peniaze, môžeme si dovoliť iba do výšky takej, akú mestské zastupiteľstvo schváli. 

Keďže mestské zastupiteľstvo nespravilo  ani o korunu navýšenia, tak práce, keď si akékoľvek 

robil, tak to môžeš robiť iba v dobrej  viere, ale nikto ti tie peniaze nedá.“  

Bc. Peter Bošiak- dal návrh na uznesenie a to úlohu hlavnému kontrolórovi mesta, aby celý 

prípad výstavby umelého ihriska skontroloval. 

Pán Rybanský – vyjadril sa k odpredaju pozemku do jeho vlastníctva. 

 

K bodu 3 

Ing. Pavlíková- uviedla materiál k odkúpenie parku do vlastníctva mesta. V územnom pláne je 

park vedený ako verejnoprospešná stavba, takže územný plán garantuje to, že by sa nemal 

využívať na iný účel ako park. 

Poslanci odkúpenie parku schválili jednomyseľne. 

 

K bodu 4 

Prednosta MsÚ –  uviedol správu o činnosti. Mestská rada zasadala 2 krát: 

 

Na zasadnutí  26.3.2013 -MESTSKÁ RADA nebola uznášaniaschopná. 

 

Program: 

1) Informáciu primátora mesta o pozastavení výkonu  uznesení z MsZ dňa 15.3.2013 č. 

296/2013, 297/2013, 298/2013, 299/2013, 300/2013, 301/2013, 302/2013, 304/2013, 

305/2013, 307/2013, 308/2013, 317/2013 
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Na zasadnutí  27.5.2013 

 

1. Správa MFK Nováky 

2. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2012 

3. Záverečný účet mesta Nováky za rok 2012, Hodnotiaca správa plnenia programového 

rozpočtu mesta za rok 2012 

4. Výročná správa mesta Nováky za rok 2013 

5. Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov mesta  k 31.12.2012 

6. Prerokovanie platu primátora mesta Nováky v zmysle zákona 253/1994 §4 (4) 

7. Návrh na odkúpenie parku  Dr. Štefana Moyzesa - parc. reg. CKN č. 1712/1 – ostatná 

plocha, o výmere 28 421 m
2 

  

8. Návrh  rozpočtu mesta Nováky na roky 2013, 2014, 2015 

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

zariadení na území mesta Nováky 

10. Správa o činnosti MsÚ na úseku sociálnych vecí za rok 2012 

11. VZN  

12. Projektový zámer LIFE+2013 -  zapojenie Mesta do projektu ako partnera 

13. Správa o pohľadávkach za prenajaté byty a NP 

14. Analýza siete obchodov a služieb v meste Nováky k 31.12.2013 

15. Schválenie podania žiadosti o projekt „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia 

povodní a sucha“ financovaného zo zdrojov „Finančného mechanizmu EHP“ 

16. Závery zo zasadnutia komisie výstavby 

 

 Časť materiálov je predkladaná na rokovanie dnešného zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva. 

 

Mestský úrad: 

 

 zabezpečoval prípravu podkladov pre dnešné zasadnutie  MsZ a riešil priebežne aj 

nasledovné úlohy: 

 

Ekonomické oddelenie : 

Realizovalo: 

 

1. Spracovanie záverečného účtu mesta za rok 2012 vrátane Hodnotiacej správy 

k programovému plneniu rozpočtu za rok 2012. 

2. Spracovanie Výročnej správy mesta za rok 2012. 

3. Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

mesta k 31.12.2012. 

4. Práce na Návrhu  rozpočtu mesta na roky 2013, 2014, 2015. 

5. Spolupráca s audítorom na  audite účtovnej závierky mesta za rok 2012. 

6. Práce na štvrťročnej uzávierke mesta za rok 2013 a mesačných uzávierkach za apríl a máj 

2013. 

7. Vyúčtovanie cestovných náhrad výdavkov pri pracovných cestách.. 

8. Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa , dane za predajné automaty a dane za 

nevýherné hracie prístroje na rok 2013, výzvy na doplnenie daňového priznania resp. na 

podanie daňového priznania. 

9. Vyrubenie  miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013  

a spracovanie žiadostí o  úľavy  k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2013 . 
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10. Kontrola dodržiavania zákona o hazardných hrách v jednotlivých prevádzkach v meste. 

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

12. Poskytovanie súčinnosti v exekučnom konaní . 

 

 

Oddelenie vnútornej správy, školstva  a sociálnych vecí: 

 Realizovalo: 

 

1. spracovanie návrhu VZN č. 2/2013 o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

škôl a školských zariadení na území mesta, 

2. úprava podkladov k návrhu rozpočtu mesta na roky 2013 - 2015, 

3. monitoring vodných hladín na území mesta, sledovanie informácií Slov. 

hydrometeorologického ústavu a priebežná informácia   pre členov   Krízového štábu 

mesta Nováky, 

4. riešenie sociálnych situácií v rodinách osamelých občanov - dôchodcov, zabezpečovanie 

opatrovateľskej služby, ako i príprava   podkladov o  ich umiestnenie do sociálnych 

zariadení, 

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

kraja, 

6.  vyhotovenie zmenových rozhodnutí opatrovateľskej služby, 

7.  v spolupráci s MsP návšteva rodín k zisteniu starostlivosti o maloleté detí a následné 

podanie informácií o ich situácií Úradu práce, soc. vecí a rodiny Prievidza, 

8.  na základe podnetu rodiny k návrhu o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony ich syna, 

vykonanie návštevy v rodine a to vedúcou oddelenia spolu s náčelníkom MsP   s 

poučením o postupe rodiny k predmetnému podnetu,  

9.  výber daní a poplatkov  do pokladne MsÚ 

10.  samostatné zapracovanie nových verzií do mzdového a personálneho programu 

11. vyžiadanie potvrdení zo sociálnej, zdravotnej poisťovne a daňového úradu o plnení 

odvodových povinností 

12.  zisťovanie pohybu obyvateľov a písomné oznámenia pre orgány polície, súdov, 

exekútorské a daňové úrady 

13. účasť na školení matrikárov v dňoch 5. a 6. júna 2013 

14. overovanie podpisov  u bezvládnych občanov v domácnostiach 

15. vypracovanie a podanie štatistických údajov rôznym organizáciám 

 

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta   

 

1. vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2012 finančné a vecné,  

2. príprava podkladov  k úprave rozpočtu na rok 2013,  

3.  zaškoľovanie 3 uchádzačov o zamestnanie poslaných z úradu práce, o dotačných 

fondoch, ako pripraviť projekt, podať žiadosť, implementácia projektu, ŽOP, monit. 

správy..., 

4.  vypracovanie a zaslanie následnej monitorovacej správy  k projektu "Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia v meste Nováky",  

5. pokračovanie výstavby nájomného bytového domu na ulici Kukučínovej,   

6.  vypracovanie a zaslanie následnej monitorovacej správy k projektu  "Úprava námestia s 

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

Novákoch",  

7.  príprava a odoslanie Žiadosti o dotáciu z dotačného programu SPP - SPPoločne 

"Športujte a relaxujte s nami",,  

8.  príprava a zaslanie záverečnej správy k projektu "Zmena vykurovania v 

rímskokatolíckom kostole Nováky" podporeného z grantového programu Eko-obec 

(Darca) ,   
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9. príprava a zverejnenie podmienok ( aj v médiách)  verejno-obchodnej súťaže k priamemu 

nájmu nebytového priestoru (pohotovosť),  

10.  príprava podkladov k  „Návrhu programov vytvárania nových pracovných miest v 

regióne Horná Nitra v spolupráci s a. s. Hornonitrianske bane Prievidza“ a účasť na 

pracovnom stretnutí na ministerstve  hospodárstva SR , 

11. Spolupráca na príprave Projektového zámer LIFE+2013 - zapojenie Mesta do projektu 

ako partnera, 

12. zabezpečovanie údržby mesta, zabezpečenie opravy výtlkov na miestnych 

komunikáciách, 

13.  zabezpečenie výberového konania pre údržbu krovín a ostatnej zelene v meste Nováky, 

14.  osadenie piatich nových lavičiek na Námestí SNP a presun pôvodných lavičiek na 

zastávku v Lelovciach, 

15.  zabezpečenie výrubu drevín na základe vydaných  rozhodnutí, 

16.  vypracovanie a predloženie do MsR Správy o pohľadávkach za prenajaté byty a 

nebytové priestory k 31.12.2012, 

17.  vypracovanie a predloženie do MsR "Analýza siete obchodov a služieb v meste Nováky 

k 31.12.2012", 

18.  spolupráca na príprave projektu  „Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia povodní a 

sucha“ financovaného zo zdrojov „Finančného mechanizmu EHP“  

        

19. Vybavovanie : 

a. delimitácie nehnuteľného majetku zo štátu do majetku mesta 

b.  územných rozhodnutí a stavebných povolení pre stavby, ktoré realizuje mesto 

 

20. Vydávanie 

a.  rozhodnutí o pridelení súpisných čísel   

b. potvrdení o pridelenom súpisnom čísle 

c. rybárskych lístkov (prenesená kompetencia štátnej správy) 

d. rozhodnutí pre výrub stromov vrátane predpísania náhradnej výsadby (prenesená 

kompetencia štátnej správy) 

e. súhlasov pre podnikateľskú činnosť  

f. stanovísk k malému zdroju znečisťovania k stavebnému povoleniu (prenesená 

kompetencia štátnej správy) 

g. rozhodnutí k rozkopávkam miestnych komunikácii, povoľovanie dopravného 

značenia a rozhodnutí k uzatvoreniu miestnej komunikácie (prenesená 

kompetencia štátnej správy) 

h. rozhodnutí o povolení reklamných, informačných a propagačných zariadení 

(prenesená kompetencia štátnej správy 

21. Príprava: 

a.  nájomných zmlúv k prenájmu hrobových miest 

b.  nájomných zmlúv na prenájom verejných priestranstiev patriacich do majetku 

mesta a sledovanie úhrady platieb za prenajaté priestory 

22. poskytovanie informácii o pozemkoch patriacich do katastra mesta Nováky 

23. zabezpečovanie: 

a.  činností pri prenájme bytových a nebytových priestorov  

b. vypracovávania projektov dopravného značenia, ich odsúhlasovanie 

kompetentnými úradmi štátnej správy, ako aj ich následnú realizáciu 

c. odpadového  hospodárstva v spolupráci so zmluvným dodávateľom 

d. bežnej údržby mesta (osvetlenie, údržba miestnych komunikácii, údržba 

verejných priestranstiev, opilovanie stromov ...) v spolupráci so zmluvnými 

dodávateľmi 

e. vypracovávania projektovej dokumentácie pre stavby, ktoré realizuje mesto 

f. drobných stavebných prác, ako aj ostaných stavieb realizovaných mestom v 

spolupráci so zmluvnými dodávateľmi 
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24. povoľovanie a vydávanie rozhodnutí k vodných stavbám (studne) (prenesená 

kompetencia štátnej správy) 

25. riešenie priestupkov a sťažností, každý podľa svojej pracovnej náplne  

26. povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác (prenesená 

kompetencia štátnej správy) 

27. poskytovanie územnoplánovacích informácii v zmysle platného Územného plánu mesta 

Nováky (ÚPN) 

 

 

K bodu 5 

Hlavný kontrolór – uviedol správu o kontrole  plnenia uznesení. Konštatoval, že na 

predchádzajúcom rokovaní bol uznesením  schválený pracovný úväzok hlavného kontrolóra 40 

hodín týždenne, čo nebolo v súlade so všetkými pravidlami platnými na mestskom úrade, pretože 

je vydaný pracovný poriadok, v ktorom je definovaný pracovný čas 37,5 hod. týždenne. Preto 

požiadal poslancov, aby to dali do súladu. Ďalej konštatoval, že  uznesením č. 311/2013 bolo 

síce zrušené napadnuté VZN č. 8/2002 o niektorých podmienkach držania psov, nebolo však 

odstránené z webovej stránky mesta, preto považuje toto uznesenie ako nesplnené. Ostatné 

uznesenia sú splnené alebo v plnení. 

 

K bodu 6 

Hlavný kontrolór – uviedol plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky na 2. 

polrok 2013. Požiadal doplniť do plánu kontrolnej činnosti už navrhnutú kontrolu výstavby 

umelého ihriska.  

Bc. Peter Bošiak – doplnil ďalšiu úlohu hlavnému kontrolórovi a to preskúmať uznesenie č. 1 

zo zasadnutia dňa 21. 12. 2010 týkajúce sa: Zásady odmeňovania poslancov mestského 

zastupiteľstva v Novákoch v zmysle predložených  úprav- vzdanie sa odmien poslancov. 

Ing. Zgančík – doplnil úlohu, ktorá sa týka kontroly výstavby umelého trávnika o sumarizáciu 

jestvujúcich dokumentov- objednávky, zmluvy, financovanie atď. 

 

K bodu 7 

Riaditeľka ZŠ - uviedla vyhodnotenie hospodárenia základnej školy. Vyjadrila svoje pocity 

a postrehy počas jej pôsobenia  riaditeľky ZŠ. Vymenovala všetky rekonštrukčné práce, ktoré sa 

počas jej pôsobenie urobili na budovách ZŠ. Konštatovala, že veľa času aj počas víkendov 

venovala vypracovaniu projektov na získanie finančných prostriedkov. Vyjadrila sa, že aj za 

pomoci rodičov, ktorí zo svojich finančných zdrojov pomohli vymaľovať triedy sa škola 

zveľadila. Najviac jej záleží na kvalite vyučovacieho procesu. Ďalej zhrnula všetky nedostatky 

na budovách škôl a všetko, čo by sa malo urobiť. Informovala o vysokej spotrebe tepla a po 

výmene okien je spotreba vyššia ako pred výmenou okien. Požiadala o urobenie auditu tepelného 

hospodárstva – mesto dalo urobiť audit nebol však uznaný za správny. ZŠ dostáva od štátnu 

normatívne prostriedky na žiaka 1150 eur. V normatíve sú mzdy, odvody a prevádzkové 

náklady, ktoré znamenajú, že máme finančné prostriedky vyčlenené zvlášť na teplo a zvlášť na 

ostatnú prevádzku. Na teplo máme vyčlenených 40 tis. eur. V minulom roku sme zaplatili za 

teplo 104 tis. eur. Vyjadrila sa, že je vďačná za každé euro, ktoré dostane škola od mesta, teda aj 

za finančné prostriedky na teplo. Veľa svojej energie vynaložila, aby prišla na to ako má škola 

šetriť, aby výdavky na teplo neboli také vysoké. 

Primátor mesta – zareagoval na vyjadrenia riaditeľky. Sumár toho čo je potrebné urobiť dal za 

úlohu riaditeľke na rokovaní MsR 2. 5. 2012. Ďalej prečítal poverenie na poslanca  Petra Bošiaka 

organizovaním zasadnutí komisie menovanej mestských zastupiteľstvom pre posúdenie 

efektívnosti vykurovania, média pre dodávku tepla do mestských budov v meste Nováky a druhá 

úloha ukladá riaditeľkám spracovať návrh efektívneho využívania spravovaných objektov 

v spolupráci s menovanou komisiou. Ďalej žiadal riaditeľky, aby pripravili návrh 

racionalizačných opatrení na zefektívnenie chodu ZŠ, ZUŠ počas roka 2012 a 2013, kúrenie, 

chod školy a prevádzka obidvoch budov ZŠ. S očakávaním hľadania riešení aj v spolupráci 

s menovanou komisiou. 
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Ing. Zgančík- názornou ukážkou zakreslením údajov o spotrebe tepla na tabuľu zosumarizoval, 

prejavenie sa spotreby tepla po výmene okien na budove ZŠ. Výsledkom bolo, že spotreba po 

výmene okien bola vyššia ako pred výmenou. Žiadal primátora ako manažéra mesta, aby mu 

vysvetlil prečo je to tak. 

 

 

Mgr. Horná - dala pozmeňujúci návrh, aby mohli riaditeľky ZUŠ a CVČ uviesť vyhodnotenia 

hospodárenia škôl. 

Poslanci návrh schválili a riaditeľky ZUŠ a CVČ uviedli vyhodnotenia hospodárení škôl. 

 

 

Rokovanie bolo o cca 20. 10 prerušené. 

 

Pokračovanie rokovania dňa 14. 06. 2013. 

Ospravedlnený: Bc. Bošiak 

 

K bodu 8 

Ing. Hajsterová – uviedla Záverečný účet mesta Nováky za rok 2012 a Hodnotiacu správu 

plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2012. 

Ing. Zgančík – uviedol stanovisko ekonomickej komisie a to – aby tento materiál bol predložený 

na rokovanie mestského zastupiteľstva s výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje  bez 

výhrad. 

Hlavný kontrolór- predniesol stanovisko k záverečnému účtu a odporučil schváliť tento 

materiál  bez výhrad. 

 

K uvedenému materiálu neboli pripomienky. 

 

 

K bodu 9 

Ing. Hajsterová -  uviedla výročnú správu mesta Nováky za rok 2012. 

 

 

K bodu 10 

Ing. Hajsterová – uviedla vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov mesta k 31. 12. 2012. 

 

K bodu 11 

Prednosta MsÚ – uviedol návrh na prerokovanie platu primátora na základe zákona č. 253/1994 

Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov. 

Miroslav Gogola- vyjadril sa, že väčšina poslancov mestského zastupiteľstva tvrdí, že pán 

primátor si za svoju prácu žiadnu odmenu nezaslúži. 

Poslanci schválili zvýšenie minimálneho platu primátora o 0%. 

 

K bodu 12 

Ing. Hajsterová – uviedla návrh rozpočtu mesta na roky 2013, 2014, 2015. 

Hlavný kontrolór- uviedol stanovisko k návrhu rozpočtu. Konštatoval , že návrh je správny 

a odporúča ho schváliť. 

Ing. Zgančík- predniesol stanovisko ekonomickej komisie k návrhu rozpočtu, v ktorom boli 

urobené zmeny. Boli zahrnuté investičné akcie do návrhu rozpočtu. Komisia odporučila MsR, 

aby bol návrh rozpočtu predložený na rokovanie MsZ. 

Primátor mesta – požiadal poslanca Zgančíka, aby uviedol čo sa z rozpočtu škrtalo. 

Ing. Zgančík – upravovali sa výšky súm a ani jedna akcia nevypadla. Krátil sa P2 pp 5 mestské 

vysielanie, videotext zo sumy 8600 eur  na 4600eur. 
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Primátor mesta – konštatoval, že teda zrušenie televízie. 

Ing. Zgančík – 8600 eur  na 4130 eur zostáva. P10 pp 1 – podpora kultúrnych podujatí tam sa 

krátilo o 5000 eur, čiže na kultúru ide 130 tis. eur. Ďalšie krátenie - verejný poriadok 

a bezpečnosť o sumu  5000 eur – to sú finančné prostriedky, ktoré boli viazané na mzdy 

a odvody na navýšenie stavu mestských policajtov, vzhľadom na to že k 30. 06. 2013 nebol 

doplnený stav mestských policajtov. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v chemickej kolónii 

bola krátená o 8000 eur, osvetlenie priechodu pre chodcov 7000 eur. A návrhy, ktoré odzneli na 

ekonomickej komisii, tak sa finančné prostriedky presunuli do kapitálových výdavkov P8 

Základná škola – rekonštrukcia okien resp. výmena okien a rekonštrukcia elektrických rozvodov 

obidve akcie na ZŠ J.C.Hronského. 

Primátor mesta-  vyjadril sa, že chcel, aby bolo presne vymenované z čoho sa škrtalo. Na chod 

televízie zostáva polovica finančných prostriedkov a týmto krokom, ak to poslanci schvália  od 

1. 7. 2013 je zrušená mestská televízia Nováky. 

Ing. Zgančík -  predložil list- odpoveď adresovanú poslancovi Mgr. Milanovi Oršulovi ohľadom 

sprístupnenia informácii a to doručenie záznamu z rokovania mestského zastupiteľstva z 23. 12. 

2011, v ktorom je konštatované, že Mesto Nováky nemá žiadnu možnosť zaslať uvedený nosič 

so záznamom, nakoľko mestské televízne vysielanie nie je zabezpečované zo strany Mesta 

Nováky. Konštatoval, že predseda KKaŠ poslanec Mgr. Milan Oršula vyzýval firmu Benet, aby 

v zmysle platného VZN o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu požiadala o finančné 

prostriedky  na chod televízie, ale do dnešného dňa žiadna žiadosť neprišla. 

Primátor mesta- konštatoval, že poslanec Zgančík sa na rokovaní MsR vyjadril, že sa stretol 

s názorom, aby sa zrušila mestská televízia. 

Ing. Zgančík – vzhľadom k tomu, že televízia dokázala fungovať do marca aj bez finančných 

prostriedkov môže fungovať aj po tomto krátení. 

Primátor mesta – vyvrátil mu jeho tvrdenie, pretože nepodpísal uznesenie a je stále platný 

rozpočet predchádzajúci a je čerpaný z jednej dvanástiny. Ak sa toto stane, že to poslanci 

schvália je teoretický možné, že televízia nebude od júla fungovať. 

Anton Hajnovič- položil otázku k P2 marketing a to – prvok 2 odmeny a príspevky za autorstvo. 

Či už bola už podpísaná zmluva s pani Leitmanovou – prednosta úradu odpovedal- zmluva 

nebola uzatvorená, na tlač 15tis. eur- s koľkými výtlačkami sa plánuje- prednosta odpovedal, že 

sa plánuje 500 výtlačkov, na rok 2014 sa plánuje odmeny ďalších 9990 eur- dal návrh, aby na 

rok 2014 bola 0 eur  a aby tlač bola ponížená na 10 tis. Eur. 

Primátor mesta – dal pozmeňujúci návrh, aby v P2 pp5 mestské vysielanie a videotext bola 

suma 8130 eur. Poslanci návrh neschválili, za bola Mgr. Horná a zdržal sa poslanec Hajnovič. 

Vyjadril sa, že týmto krokom zrušili poslanci mestskú televíziu. Týmto pádom nastáva historický 

okamžik, že hrozí vypnutie videotextu a občania nebudú počuť rozhlas cez televíziu a ak 

primátor nenájde iný spôsob, tak sa naplní želanie poslancov M. Gogolu, P. Mištinu, M. Oršulu, 

M. Zgančíka, I. Hvojníka, M. Mištinu, ktorí hlasovali za zrušenie televízie. 

 

K bodu 13 

JUDr. Modoryová – uviedla návrh VZN č. č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Nováky. 

 

K bodu 14 

JUDr. Modoryová – uviedla správu o činnosti MsÚ na úseku sociálnych vecí za rok 2012. 

 

K bodu 15 

Náčelník MsP – vyjadril sa, že návrh má mnoho nedostatkov a navrhuje ho stiahnuť 

z rokovania. 

 

K bodu 16 

Prednosta MsÚ – uviedol materiál Projektový zámer LIFE+2013- zapojenie Mesta do projektu 

ako partnera. 
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K bodu 17 

Prednosta MsÚ - Schválenie podania žiadosti o projekt „Prispôsobenie sa zmene klímy- 

prevencia povodní a sucha“ financovaného zo zdrojov „Finančného mechanizmu EHP“ mesta 

Nováky ako partnera. 

 

K bodu 18 

Peter Miština -  predniesol závery zo zasadnutia komisie výstavby a to aj návrhy odpredaja 

pozemkov. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka                                                                                            Ing. Ján Martina 

  primátor mesta                                                                                               prednosta MsÚ 

 

 

Anton Hajnovič 

overovateľ 

 

 

 

 

 

 


