
 

  

  

 Z á p i s n i c a  

č. 5/2013 
 

z  mestského zastupiteľstva dňa 10. 07. 2013 

 

Prítomní: viď prezenčná listina, ospravedlnení: M.Gogola, P. Miština 

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie  

2. Prerokovanie a schválenie prerozdelenia finančných prostriedkov na športové a voľno-časové 

organizácie 

3. Záver 

K bodu 1 

Primátor mesta-   otvoril rokovanie a privítal prítomných.  

Predložil návrh k zloženiu návrhovej komisie a to v zložení: 

Predseda: Marián Miština 

Členovia: Mgr. Milan Oršula, Bc. Peter Bošiak 

Overovateľka: Mgr. Gabriela Oršulová 

Zapisovateľka: Eva Macharová 

Komisia bola jednomyseľne schválená.  

A.Hajnovič- dal návrh na doplnenie programu o dva body a to jeden bod s názvom strelnica a druhý 

umelý trávnik na futbalovom štadióne. 

Primátor mesta- navrhol, aby tieto body boli prerokované v bode rôzne, ale pán Hajnovič trval na 

svojom návrhu. 

Návrh bol schválený. 

Primátor mesta- dal návrh, aby bol do programu zaradený bod rôzne. Za tento návrh nehlasoval ani 

jeden poslanec, 6 poslancov sa zdržalo hlasovania. Tento návrh neprešiel. 

 

K bodu 2 

Primátor mesta – konštatoval, že to nemá obdoby rozdeľovať finančné prostriedky pre športové 

kluby v júli 2013. Pri schvaľovaní rozpočtu v júni požiadal poslanca Mgr. Milana Oršulu, aby dal 

návrh aj na rozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby a voľno-časové organizácie. Toto 

prerozdelenie nebolo navrhnuté, čo považuje za hrubú nezodpovednosť predsedu komisie KKaŠ. 

Športové kluby teda nemali finančné prostriedky v prvom polroku, ale sa to koná až teraz, čo 

považuje za absolútnu nekompetenciu, nezodpovednosť. Konštatoval, že prvýkrát v histórii nešiel 

s pozvánkou na mestské zastupiteľstvo žiadny materiál, pretože so žiadosťou o zvolanie rokovania 

poslanci neposkytli žiadne podklady. Primátor chcel vedieť od poslanca Oršulu, ktorí členovia 

komisie boli prítomní na rokovaní 4. júla, ktorí navrhovali rozdelenie finančných prostriedkov. 

Mgr. Milan Oršula- informoval, že to boli Marián Miština, pán Hrnčiar, Milan Oršula, pani 

Kolářová a konštatoval, že nie je pravda, že komisia neprerozdelila finančné prostriedky. Zo 

zápisníc, ktoré sú zverejnené na stránke mesta je jasné, že komisia zasadala a finančné prostriedky 

prerozdelila s tým, že prostriedky boli navýšené v priemere o 10 tis. eur čo sa týka športových 

klubov. Vzhľadom k tomu, že nebol podpísaný rozpočet zo strany primátora mesta a neschválený 

v decembri zo strany poslancov, následne nepodpísaný zo strany pána primátora nebolo dôvodom, 

aby komisia následne zasadala a upravovala toto prerozdelenie finančných prostriedkov. Pán 

primátor mohol prerozdeľovať 1/12 mesačne finančné prostriedky pre kluby z predošlého rozpočtu. 

V súčasnosti mohli mať kluby vyplatených 7/12 z minuloročného rozpočtu. 

Prečítal návrh prerozdelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé kluby a voľno-časové 

organizácie.  
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Primátor mesta- konštatoval, pán poslanec zavádza. Keď mal pripravené prerozdelenie finančných 

prostriedkov, tak to mal povedať na rokovaní 11. júna na rokovaní zastupiteľstva, kde sa schvaľoval 

aj rozpočet.  

 

Nastala diskusia.  

Mgr. G.Oršulová upozornila, že predseda návrhovej komisie sa hlási o slovo. 

Primátor mesta oznámil, že na aroganciu poslancov vyhlasuje 15 min.prestávku. 

Ivan Hvojník vyzval primátora, aby dal o tom hlasovať. 

Primátor mesta opätovne vyhlásil, že prerušuje rokovanie a vyhlasuje 15 min.prestávku. 

Ivan Hvojník ho upozornil, že na to nemá právo a nech dá o prestávke hlasovať. 

Poslanci nesúhlasili s prestávkou a chceli rokovať ďalej. 

Peter Miština upozornil primátora, že zneužíva svoje postavenie.  

Poslanec a zároveň predseda návrhovej komisie Marián Miština sa hlásil o slovo. Primátor mu slovo 

neudelil. 

 Mgr. G.Oršulová- upozornila na to, že sa hlási poslanec a keď neudelí primátor slovo poslancovi, 

stráca podľa rokovacieho poriadku právo viesť rokovanie. Primátor na toto nereagoval. 

Primátor mesta zopakoval svoje vyhlásenie, že pre nedôstojné správanie sa poslancov prerušuje 

rokovanie a vyhlasuje 15 min. prestávku. 

Mgr. Milan Oršula- vyzval prednostu, aby ozrejmil, ako je v zákone uvedený postup v takejto 

situácii, keď poslanci nesúhlasia s prestávkou a chcú ďalej rokovať. Konštatoval, že poslanci 

nesúhlasia s prestávkou a pán primátor svojvoľne porušuje rokovací poriadok. Prednosta 

a zapisovateľka boli odvolaní primátorom z miestnosti. 

Zasadnutie bolo prerušené. 

Primátor mesta- sa po vyhlásenej prestávke vrátil 

Mgr. G. Oršulová- citovala rokovací poriadok mesta, kde je uvedené, že ak požiada poslanec 

o slovo, to sa mu podľa rokovacieho poriadku udelí. Ak primátor neudelí slovo poslancovi, tak stráca 

právo viesť zasadnutie zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora, ak zástupca nie je 

prítomný, alebo odmietne viesť zastupiteľstvo, vedie ho iný poslanec poverený zastupiteľstvom. 

Povereným poslancom je Marián Miština. 

Primátor mesta – poprel, že by neudelil slovo poslancovi a Mgr. Oršulovej povedal: „Ste učiteľka, 

tak asi to chápete ako učiteľka.“  

Mgr. G.Oršulová- spýtala sa či má niečo proti učiteľkám, lebo slovo učiteľka používa ako urážku. 

Vyjadrila sa, že je to povolanie ako každé druhé a spýtala sa, či sú pre neho len primátori ako on 

partneri na úrovni.  

Primátor mesta – doplnil „ako učiteľka, ktorá si riadi v triede, ale nie rokovanie zastupiteľstva.“  

Mgr. G.Oršulová- konštatovala, že celé čo môže primátor urobiť v prípade, že sa cíti rušený 

v rokovaní, je narušiteľa vykázať z rokovacej miestnosti a nemôže nariadiť poslancom prestávku. A 

keď sa hlási predseda návrhovej komisie, nemôže primátor opustiť rokovaciu sálu bez toho, aby mu 

dal slovo. Týmto podľa rokovacieho poriadku stráca primátor právo viesť zastupiteľstvo. 

Nastala búrlivá diskusia, v ktorej primátor označil snahy poslancov za podvratnú činnosť a odmietol 

sa vzdať vedenia rokovania. 

Marián Miština- dal návrh na ukončenie rozpravy. 

Poslanci hlasovali za ukončenie rozpravy. 

Primátor mesta- viackrát vyzval poslanca Ivana Hvojníka, aby neprerušoval rokovanie. 

Ďalej sa vyjadril k návrhu rozdelenia finančných prostriedkov pre kluby. Vyjadril nesúhlas 

s rozdelením finančných prostriedkov. Položil otázku predsedovi KKaŠ na základe čoho navrhli 

finančné prostriedky pre futbalový klub. 

Mgr. Milan Oršula- konštatoval, že  finančné prostriedky na kluby boli prerozdelené komisiou, 

schválené poslancami MsZ a nebude sa ďalej vyjadrovať na základe čoho a akým spôsobom boli 

prerozdelené. Kluby podávajú žiadosti o dotáciu, ktorú potom zúčtujú a ak ju správne zúčtujú, nie je 

dôvod sa s tým zaoberať. 

Primátor mesta- citoval zo zápisnice z rokovania KKaŠ, kde prerokovali zúčtovanie klubov, 

a v zápisnici sa píše – pri kontrole komisia zistila nedostatočné zdokladovanie finančných 

prostriedkov pre MFK použitých na odmeny a mzdy vo výške 2130 eur. Komisia požaduje 
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relevantnejšie doklady o úhrade týchto nákladov, pri kontrole komisia zistila nedostatočné 

zdokladovanie finančných prostriedkov použitých na odmeny a mzdy vo výške 8 tis. eur.  

Mgr. Milan Oršula – informoval, že doklady boli dodatočne vysvetlené a predložené správne, preto 

nebol dôvod na krátenie.  

Primátor mesta- informoval, že na mestskú radu bol pozvaný pán Ďurech, aby predložil správu 

o činnosti mestského futbalového klubu a zápisnice z posledného valného zhromaždenia, kde boli 

zvolení súčasní funkcionári MFK. Do dnešného dňa  mesto nedostalo nič. Pán Ďurech napísal, že sa 

nezúčastní, pretože mu pozvánka prišla na domácu adresu. 

Mgr. Milan Oršula- uviedol návrh prerozdelenia finančných prostriedkov pre voľno-časové 

organizácie. Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že oproti rokom 2011 a 2012 požiadalo 

o možnosť získania dotácie z rozpočtu mesta na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o 

dotáciu na rok 2013 na svoje aktivity viac organizácii. V snahe komisie pomôcť týmto organizáciám 

v ich činnosti predkladá komisia vyššie predkladaný návrh, ktorý si myslí, že nijako neohrozí 

plánovanú rekonštrukciu rozvodov verejného osvetlenia v mestskej časti Chemická kolónia 

a dopomôže v aktivitách, ktoré sú respektíve boli smerované hlavne ku spestreniu kvality 

spoločenského života občanov mesta Nováky ako aj ich návštevníkov. 

 

Komisia KaŠ na základe schváleného rozpočtu pre rok 2013 a pridelenia FP na program 1,3 Kultúrne 

služby dospela k názoru, že alokácia FP vo výške 5.000,- Eur nepostačuje v dostatočnej miere na 

pokrytie nákladov spojených s činnosťou voľnočasových organizácii, a preto navrhuje rozpočtové 

opatrenie na základe zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 

nasledovnom znení: 

Rozpočtové opatrenie na základe zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v nasledovne: 

krátiť v programe 11 podprograme 7, Prvok č. 2 výstavba verejného osvetlenia kapitálové výdavky 

na rekonštrukciu verejného osvetlenia Chemická kolónia o 4.170,- Eur t. j. na sumu 46.406,- Eur a 

navýšiť program 3 Kultúrne služby o predmetnú sumu na výšku 9.170,- Eur. 

 

Primátor mesta- vyjadril nesúhlas s návrhom prerozdelenia prostriedkov a tak isto s finančnými 

prostriedkami pre Vladimíra Zaťka vo výške 1000 eur na vydanú knihu o futbale pri príležitosti 75. 

výročia futbalu v Novákoch. Ďalej oznámil, že hrozí zatvorenie Národného centra vodného póla. 

Mesto bolo požiadané, aby spolufinacovalo NCVP.  

Peter Bošiak- dal návrh, aby z návrhu bola vyňatá žiadosť na 1000 eur na futbalovú knihu. Tento 

návrh hlasovaním neprešiel. 

Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov pre voľno-časové organizácie bol schválený 

v predloženom znení. 

Anton Hajnovič- poprosil náčelníka MsP, aby informoval o požiadavkách riešenia situácie na 

strelnici. 

Ing. Krajči- náčelník MsP- informoval, že na základe podnetu poslanca Hajnoviča požiadal o úpravu 

prevádzkovej doby na strelnici v Novákoch Mestskú políciu v Prievidzi. Na základe tejto požiadavky 

vyčlenili v prevádzkovom čase voľný deň nedeľu.  

Anton Hajnovič- požiadal hlavného kontrolóra, aby informoval v akom štádiu je kontrola 

financovania výstavby umelého trávnika. 

 

Hlavný kontrolór- Ing. Pavol Peško- informoval, že robí finalizáciu tejto kontroly. Čo sa týka 

zmluvných vzťahov mesto má všetko splnené, všetko navyše malo byť riešené dodatkami. 

Konštatoval, že aj keď sa tento spor medzi mestom a Sportservisom neurovná mimosúdne nemôže 

byť riešený ani na súde v Prievidzi a ani v Martine, tak je to uvedené v zmluve. V skratke informoval 

o priebehu kontroly. 
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K bodu 3 

Primátor mesta- ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Dušan Šimka                                                                                           Ing. Ján Martina 

            primátor mesta                                                                                                prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Gabriela Oršulová 

overovateľka 


