
 Z á p i s n i c a  

č. 6/2013 
 

z  mestského zastupiteľstva dňa 07. 08. 2013 

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina,  

Návrh programu:  

1. Otvorenie 

2. Opätovné schválenie uznesenia č. 356/2013, ktoré nepodpísaním primátorom mesta Nováky 

malo pozastavený výkon. 

3. Predstavenie cenovej ponuka spoločnosti EPC Energy na dodávku tepla pre budovy ZŠ na 

Ul. J.C.Hronského a na Ul. Pribinovej. 

4. Záver 

 

 

K bodu 1 

Primátor mesta-   otvoril rokovanie a privítal prítomných.  

Predložil návrh k zloženiu návrhovej komisie a to v zložení: 

Predseda: Bc. Peter Bošiak 

Členovia: Ing. Zgančík, Mgr. M. Oršula 

Overovateľa: A. Hajnovič 

Zapisovateľka: Miroslava Kováčová 

Komisia bola jednomyseľne schválená.  

Keďže sa do rozpravy prihlásil pán Martin Prívara primátor odporučil, aby 2 bod programu bola 

rozprava. 

Ing. Zgančík – dal návrh, aby pán Prívara vystúpil v rámci bodu 3, potom dal pozmeňujúci 

návrh, aby bod rozprava bol zaradený za bod 2. 

Poslanci jednomyseľne tento návrh schválili. 

Prednosta úradu- dal návrh doplniť program o bod Spolufinancovanie projektu zlepšenie 

dopravno- bezpečnostnej situácie v meste Nováky, ako bod 4. 

Poslanci tento návrh schválili. 

Mgr. Milan Oršula- dal návrh, aby bol doplnený program o bod 5 a to: preschválenie uznesenia 

č. 361/2013. Tak isto aj tento návrh bol schválený. 

Program bol schválený ako celok jednomyseľne. 

 

K bodu 2 

Primátor mesta- vyjadril sa k tomuto bodu. 

Dal hlasovať za opätovné schválenie uvedeného uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 8 poslancami. 

 

K bodu 3 - rozprava 

Martin Prívara-  ako zástupca firmy EPC energy informoval o možnosti rekonštrukcie 

tepelného hospodárstva na škole. Informoval o tom, že firma investuje vlastné peniaze do 

rekonštrukcie tepelných rozvodov, zdrojov, zateplenia budov a výmeny okien a z úspor, ktoré sa 

vytvárajú sa potom splácame úver. 

Ing. Zgančík- položil otázku pánovi Prívarovi- čo by sa stalo, keby klimatické podmienky sú 

totožné  ako v roku, keď už to bude zrealizované a jednoducho tam nenastane úspora. 

Informoval sa, či vlastne garantujú úspory, ktoré sú v ponuke vyčíslené.  

Martin Prívara- konštatoval, že vždy garantujú úsporu. 

Mgr. Milan Oršula- informoval sa, že či je možné podporiť túto koncepciu aj s tým, že by nebol 

menený zdroj vykurovania, ale že by došlo iba k vyregulovaniu kúrenia. 

Martin Prívara- môže to byť, iba ak súčasný zdroj patrí mestu, v inom prípade to banka 

neakceptuje. 
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Primátor mesta- konštatoval, že nikdy sa nestalo, aby na rokovaniach zastupiteľstva neboli 

materiály. Je to absolútne neuveriteľné, že primátor má zvolať rokovanie bez akýchkoľvek 

materiálov, že sa robí poza chrbát primátora mesta a mestského úradu. Ďalej konštatoval, že na 

minulom rokovaní  poslanec Hajnovič vyzval primátora, aby sa výmena okien na škole  

realizovala prostredníctvom elektronickej aukcie. Hneď po rokovaní zvolal poradu, kde to 

oznámil a dal pokyny, aby to bolo urobené elektronickou aukciou. A teraz sa dozvedá, že to  má 

byť inak a dokonca aj so zmenou média. Konštatoval, že materiál – ponuku dostal 10 minút pred 

rokovaním. A nemôže sa to urobiť týmto spôsobom, lebo je to rozbehnuté navrhnutým 

spôsobom- elektronickou aukciou. Žiaden poslanec mestského zastupiteľstva to nezmení. Je to 

už všetko pripravené. 

Ing. Zgančík- konštatoval, že o tejto možnosti hovoril na zasadnutí ešte v júli. Je tu možnosť 

vymeniť okná iným spôsobom.  

Martin Prívara- informoval ako referenciu, že majú urobených týmto spôsobom 15 budov škôl, 

30 budov železníc. 

Ing. Zgančík- konštatoval, že na tomto rokovaní sa nebudú robiť závery ide iba o to, vypočuť si 

aj iné možnosti realizácie tohto projektu. A je potrebné zvážiť všetky aspekty. Informoval sa aké 

platobné podmienky elektronickej aukciu sú určené. Čo sa týka elektronickej aukcie, spýtal sa či 

bolo zverejnené, že okná na ZŠ sa budú obstarávať elektronickou aukciou. Je tu aj iný návrh, ako 

je možné realizovať výmenu okien na ZŠ na základe ponuky bez úveru. Spýtal sa, či bude mať 

možnosť vyjadrovať sa ekonomická komisia k príprave elektronickej aukcie? 

Primátor mesta- na pracovnej porade dal pokyny, že sa ide postupovať tak, že to bude 

elektronickou akciou a všetko sa zabezpečuje. 

Prednosta MsÚ- informoval, že zatiaľ nie sú určené žiadne platobné podmienky. Oslovené sú tri 

firmy, ktoré dali cenovú ponuku na realizáciu verejného obstarávania s následnou elektronickou 

aukciou s tým, že do požiadaviek sme dali realizáciu výmeny okien, rekonštrukciu verejného 

osvetlenia v chemickej kolónii, realizáciu priechodov pre chodcov a výmena okien v MŠ. Toto  

boli požiadavky, na ktoré reagovali dve firmy a máme na stole cenové ponuky, ktoré 

vyhodnotíme a oslovíme firmu, s ktorou budeme spolupracovať.  

Ing. Zgančík- dal poslanecký návrh, aby dostala slovo riaditeľka školy. Poslanci návrh schválili 

a slovo dostala riaditeľka školy. 

PaedDr. Chlupíková – riaditeľka školy, požiadala poslancov aj primátora, aby sa začalo hľadať 

najefektívnejšie riešenie pre školu. Spýtala sa, že keď sa vymenia okná na škole a nenastane 

úspora, kto bude za to zodpovedný – konštatovala, že ona sama. Vyjadrila sa, že  jej je úplne 

jedno kto a ako to bude robiť ide jej len o jedno, ako dosiahnuť úsporu na kúrení. Ďalej 

upozornila, že bezpečnosť detí na hornej škole je vážne ohrozená. Vyjadrila sa, že nechce byť 

zodpovedná za to, že na budúci rok bude musieť pýtať finančné prostriedky a budú okná 

vymenené a niekto jej tu povie do očí „veď máš vymenené okná a predsa úsporu nemáš“- za toto 

zodpovedať nemôže a nechce. Vyjadrila sa, že elektronická aukcia sa jej zdá ako objektívny  

nástroj na obstaranie, a prijala by to na všetky obstarávania, ktoré sa robia v meste. Keby bol 

vytvorený systém, že ide elektronická aukcia-„riaditelia čo chcete obstarať dajte to sem“. 

Mgr. Milan Oršula- konštatoval, že elektronická aukcia projektu spoločnosti EPC energy, ktorý 

tu bol prezentovaný nie je výhodná z toho dôvodu, že cena nezaručuje kvalitu.  

Primátor mesta- vyjadril sa , že sa potvrdilo to, čo povedal na začiatku. Mesto bude vyhadzovať 

peniaze do vzduchu. Za všetko – za chod školy má zodpovednosť pani riaditeľka, ktorá mi teraz 

dáva vo všetkom za pravdu.  

Peter Miština- položil otázku primátorovi- či má záujem, aby školy do budúcna šetrili na 

energiách. 

Primátor mesta- už na predchádzajúcich rokovaniach zdôrazňoval potrebu vyregulovania 

kúrenia na dolnej škole, investovať do rozvodov. A to je dôkaz toho, že má záujem o úsporne 

fungovanie školy. 

Mgr. Milan Oršula- prečítal návrh uznesenia – prerozdelenie finančných prostriedkov pre 

športové organizácie, ktorému bol pozastavený výkon.  

Diskusia k danému materiálu bola veľmi ostrá. 

Primátor mesta- vyhlásil 10 minútovú prestávku. 
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Peter Bošiak- konštatoval, že bol porušený rokovací poriadok a to v tom, že odišiel primátor 

mesta z rokovania zastupiteľstva po vyhlásení prestávky, ktorú poslanci neodsúhlasili, odišiel 

pán prednosta a aj zapisovateľka. 

Primátor mesta- v každom meste vedie rokovanie zastupiteľstva primátor, predseda parlamentu 

vedie rokovanie parlamentu, a keď vyhlásil po hodine a 40 minútach prestávku, nebude sa pýtať 

poslancov MsZ, že či súhlasia. Vyhlásil 10 minútovú prestávku a tú aj dodržal. Konštatoval, že 

uznal za potrebné vyhlásiť prestávku a nie je tej sily, ktorá by povedala, že to neplatí. Rokovanie 

vedie primátor mesta. Ďalej informoval o futbalovom klube a citoval zo zápisnice komisie 

kultúry a športu. „Zmluva č. 10/2012 - pri kontrole komisia zistila nedostatočné zdokladovanie  

finančných prostriedkov použitých na odmeny a mzdy vo výške 2130 eur. Komisia požaduje 

relevantnejšie doklady o úhrade týchto nákladov, zmluva č. 7/2012 – pri kontrole komisia zistila 

nedostatočné zdokladovanie finančných prostriedkov použitých na odmeny a mzdy  vo výške 

8000 eur a komisia požaduje relevantnejšie doklady o úhrade týchto  nákladov.“ Konštatoval, že 

tieto porušenia sú dostatočný argument na to, aby klubu neboli schválené finančné prostriedky, 

a navrhol, aby z navrhovanej sumy boli finančné prostriedky  použité na údržbu futbalového 

štadiónu, na umelý trávnik. Ďalej odporučil, aby aj hlavný kontrolór preveril použitie týchto 

finančných prostriedkov vo futbalovom klube. Dal konkrétny návrh, aby 10 tis. eur bolo 

stiahnutých zo sumy pre futbalový klub, a aby boli použité na údržbu futbalového štadióna 

a umelého ihriska. 

Bc.Peter Bošiak- dal návrh na 5 minútovú prestávku. 

Poslanci odhlasovali prestávku. 

Mgr. Milan Oršula- dal návrh, aby sa k bodu o prerozdelení fin.prostriedkov pre športové 

organizácie ukončila rozprava. 

Rozprava bola ukončená. 

Poslanci schválili prerozdelenie finančných prostriedkov pre športové organizácie, čím 

preschválili  uznesenie, ktorému bol pozastavený výkon. 

Bc. Peter Bošiak- prečítal návrh prerozdelenia finančných prostriedkov pre voľnočasové 

organizácie. 

Primátor mesta- sa pýtal Mgr. Milana Oršulu, kto predložil žiadosť na 1000 eur na publikáciu 

75 rokov futbalu. 

Mgr. Milan Oršula- konštatoval, že k tomuto bodu bola ukončená rozprava.  

Primátor mesta- požiadal zapísať do zápisnice vyjadrenie : Mgr. Milan Oršula odmieta 

odpovedať primátorovi na otázku, kto dal žiadosť na knihu 75 rokov futbalu v Novákoch, kto 

túto žiadosť predložil menovite, pretože na mestský úrad takáto žiadosť neprišla.  

Ing. Hajsterová – vyjadrila sa, že podľa VZN č. 3/2012, ktoré schvaľujú poslanci, musí byť 

uvedená fyzická alebo právnicka osoba. 

Mgr. Milan Oršula- požiadal poznamenať  do zápisnice, vzhľadom k tomu, že bolo ukončené 

rokovanie k tomuto bodu nebude sa k tomu vyjadrovať. 

Hlasovaním poslancov návrh uznesenia na prerozdelenie finančných prostriedkov pre 

voľnočasové organizácie nebol schválený. 

 

K bodu 4 

Primátor mesta – ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka                                                                                   Ing. Ján Martina 

primátor mesta                                                                                         prednosta úradu 

 

 

 

Bc. Anton Hajnovič 

overovateľ 


