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Uznesenia zo zasadnutia MsZ dňa 29. 10. 2013. 

 

 

UZNESENIE č. 373/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

vystúpenie občianky prihlásenej do rozpravy: 

Mgr. Barbora Rumpli  k bodu rôzne  

 

UZNESENIE č. 374/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Poslanecký návrh Ing. Zgančíka na stiahnutie z rokovania materiál k bodu 8. pôvodného 

programu  

 

Schvaľuje: 

 

Stiahnutie z rokovania bod. č. 8 pôvodného programu 

 Smernica č....../2013 upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v meste 

Nováky 

 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   8 

Proti:   1 

Zdržal sa:  1 

Ospravedlnení: 1 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

UZNESENIE č. 375/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Poslanecký návrh Mgr. Oršulu na doplnenie programu o dva body 

 

Schvaľuje: 

 

Doplnenie programu o dva body nasledovne: 

 Diskusia občanov  za bod č.6 pôvodného programu 

 Interpelácie  za bod č.11  pôvodného programu 
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Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:     0 

Zdržal sa:                   0 

Ospravedlnení:            1 

Neospravedlnená/ý:  0 

 

 

 

UZNESENIE č. 376/2013  

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

schvaľuje 

 

Program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 29.10. 2013  v  doplnenom 

znení. 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

 

UZNESENIE č. 377/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

určuje 

a) Miroslavu Kováčovú za zapisovateľku zápisnice 

b) Petra Mištinu za overovateľa ( uznesenia a zápisnice) 

 

volí 

Návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda:  Anton Hajnovič 

Člen:   Mgr. Pavel Oršula 

Člen:   Ivan Hvojnik 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 
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Ospravedlnení: 1 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 378/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

žiadosť - Mgr. Jaroslav Rumpli a manž. Mgr. Barbora Rumpli, obaja trvale bytom Nováky, 

Chalúpkova 13 o zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Nováky ako povinného       

z vecného bremena a vlastníka pozemku parc. reg. CKN č. 1301 a parc. reg. CKN č. 1318       

v k. ú. Nováky strpieť právo oprávneného z vecného bremena spočívajúce v práve uloženia, 

údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí umiestnených na parc. reg. CKN č. 1301 a parc. 

reg. CKN č. 1318 v k. ú. Nováky  v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 323/2013 

vyhotoveným spoločnosťou Geoslužba Prievidza, s. r. o., M. Mišíka 19A, Prievidza dňa 24. 

10. 2013 v prospech vlastníka parc. reg. CKN č. 1259/2 v k. ú. Nováky, ako oprávneného z 

vecného bremena.   

 

Schvaľuje: 

 

zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Nováky ako povinného z vecného bremena a 

vlastníka pozemku parc. reg. CKN č. 1301 a parc. reg. CKN č. 1318 v k. ú. Nováky strpieť 

právo oprávneného z vecného bremena spočívajúce v práve uloženia, údržby a rekonštrukcie 

inžinierských sietí umiestnených na parc. reg. CKN č. 1301 a parc. reg. CKN č. 1318 v k. ú. 

Nováky  v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 323/2013 vyhotoveným 

spoločnosťou Geoslužba Prievidza, s. r. o., M. Mišíka 19A, Prievidza dňa 24. 10. 2013 v 

prospech vlastníka parc. reg. CKN č. 1259/2 v k. ú. Nováky, ako oprávneného z vecného 

bremena.   

Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne na dobu neurčitú.  

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

Neospravedlnená/ý: 0 
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UZNESENIE č. 379/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

správu o činnosti MsR a MsÚ od posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Novákoch konaného dňa 11.6.2013 

 

 

UZNESENIE č. 380/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu  k Vyhodnoteniu hospodárenia mesta za I. polrok 2013. 

 

Schvaľuje: 

 

Vyhodnoteniu hospodárenia mesta za I. polrok 2013 v  predloženom znení 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

 

 

UZNESENIE č. 381/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ, CVČ za I. polrok 2013  v  predloženom znení. 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 382/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu  k Monitorovacej správe k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky 

za I. polrok 2013 
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Schvaľuje: 

 

Monitorovaciu správu k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky za I. polrok 2013 

v predloženom znení 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

 

UZNESENIE č. 383/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Konsolidovaná účtovná závierka mesta Nováky za rok 2012 v predloženom znení 

 

 

 

UZNESENIE č. 384/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu  k rozpočtovému opatreniu v P7 

 

 

Schvaľuje: 

 

      17. Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu – Program 7  

            Komunikácie podprogram 1 Správa a údržba miestnych komunikácií oddiel      

            05.1.0 a podprogramom 2 Výstavba miestnych komunikácií, nasledovne: 

 

           P7 PP 1 637 004  Strojné čistenie miestnych komunikácií  ......................  -   1 580,- € 

           P7 PP 2 717 002  Rek. chodníka ul. Hviezdoslavova           …..................  +  1 580,- € 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 11 

Za:   6 

Proti:   3 

Zdržal sa:  2 

Ospravedlnení: 0 

Neospravedlnená/ý: 0 
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UZNESENIE č. 385/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvodové správy  k Návrhu rozpočtových opatrení na rok 2013. 

 

Schvaľuje: 

Rozpočtové opatrenie za rok 2013 v zmysle § 14 ods. 2b Zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení platných predpisov nasledovne 

 

1.Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu program 7  

        Komunikácie,  podprogram 1 Správa a údržba miestnych komunikácii oddiel    

        05.1.0 na   podpoložkách a položkách :   

      637004 Strojné čistenie miestnych komunikácií................... – 3 463,- € 

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne........... + 25,- € 

623       Poistné do ostatných zdravotných poisťovní............ + 25,- € 

625       Poistné do Sociálnej poisťovne.................................  + 113 € 

            634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny...............  + 1000 € 

634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené...... + 800 € 

637027 Odmeny zamestnancom mimopracov. pomeru........  + 1500 € 

 

 

2.Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu program 11  

        Prostredie pre život, podprogram 5 Správa a údržba verejnej zelene oddiel 05.4.0  

        na položkách a podpoložkách :     

      621       Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne........... – 100,- € 

625002 Na starobné poistenie................................................ – 140,- € 

625003 Na úrazové poistenie.................................................  – 8 € 

            625004 Na invalidné poistenie..............................................  – 30 € 

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity............ –  48,00 € 

637027 Odmeny zamestnancom mimopracov. pomeru........  – 1 000 € 

635006 Údržba verejnej zelene............................................. + 1 326,00 € 

 

 

 

3.   Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu medzi programom   

      7 Komunikácie,  podprogram 1 Správa a údržba miestnych komunikácii  

      oddiel 05.1.0 a programom 6 Odpadové hospodárstvo, podprogram 1 Zvoz, odvoz  

      a zneškodňovanie odpadu na podpoložkách :   

          P 7 PP 1 637004 Strojné čistenie miestnych komunikácií................... – 5 000 € 

 P 6 PP 1 633006 Nákup odpadových nádob........................................ + 5 000 € 

              

 

4.   Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu medzi programom   

      7 Komunikácie,  podprogram 1 Správa a údržba miestnych komunikácii oddiel  

      05.1.0 a programom 11 Prostredie pre život, podprogram 5 Správa a údržba                                     
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      verejnej zelene oddiel 05.4.0 na podpoložkách :   

          P 7 PP 1   637004 Strojné čistenie miestnych komunikácií................... – 5 000 € 

 P 11 PP 5 635006 Údržba verejnej zelene............................................. + 5 000 € 

 

 

5.   V časti rozpočtové príjmy, bežné príjmy, navýšiť podpoložky  

      312001 Dotácia na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej 

                   prevádzke ................................................................................ + 5 630 € 

 

            V programe 7 Komunikácie, podprogram 1 Správa a údržba miestnych  

       komunikácii oddiel 04.5.1 navýšiť podpoložku : 

      635006 Cesty, dopr. značky, vodorovné dopr. značenie....................... + 5 630 € 

 

6.Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu program 13 Byty a       

           nebytové priestory podprogram 2 Správa a evidencia bytov a nebytových  

           priestorov vo vlastníctve mesta na podpoložkách  nasledovne: 

       

    P 13  PP 2   635 006 Údržba nebytových priestorov a budov ….................. –  2500,- € 

          P 13  PP 2   632 001 Spotreba energie byty a NP (teplo)  ….......................  + 2500,- € 

 

 

7.Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu energie programu 9 

     Šport podprogram 2 Futbalový štadión na podpoložkách nasledovne:   
           P 9 PP 2   632 001 Spotreba energie FŠ (teplo) …......................................... - 315,-€ 

           P 9 PP 2   637 004 Všeobecné služby – správa budovy ….............................+ 315,-€ 

 

8. Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu Majetkovo-právne  

           vysporiadanie nehnuteľností oddiel 06.2.0 nasledovne: 

           P 3 PP 3 633 006 všeobecný materiál – kolky.....................................................- 1096 € 

           P 3 PP 3 637 012 nákup kolkov..........................................................................+ 1096 € 

 

9. Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z programu 1 

Plánovanie, manažment  a  kontrola do programu 11 Prostredie pre život  nasledovne: 

   

P 1  PP 5 Prvok 4 Aktualizácia plánu hosp. a soc. rozvoja mesta  

podpoložka 637 005 Špeciálne služby     .......................................….................. –  3 350 € 

       

a) P 11  PP 4  06.2.0 Rozvoj obcí , vytvoriť novú  podpoložku 

637 005 Špeciálne  služby (verejné obstarávanie ).................................................+ 1 675 €    

 

b) P 11  PP 7 Prvok č.2 Výstavba verejného osvetlenia   06.4.0 Verejné osvetlenie , 

vytvoriť podpoložku 

637 005 Špeciálne  služby (verejné obstarávanie ).................................................+ 1 675 €    

 

10. V časti rozpočtové príjmy, bežné príjmy, navýšiť podpoložky  

      312012 Dotácia na matričnú činnosť.............................................................................+59 € 

       V programe 4 Služby občanom a podnikateľom podprogram 1 Činnosť matriky  

        uskutočniť nasledovné presuny:        

        611 tarifný plat   ........................................................................................................+63 € 

        621Poistné do VZP .................................................................................................+162 € 
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        625001 na nem.poistenie............................................................................................ -20€ 

        625002 na starobné poistenie.......................................................................................+4€ 

       625003 na úrazové poistenie.........................................................................................-4€ 

       625004 na invalidné poistenie........................................................................................-2€ 

       625005 na poistenie v nezamestnanosti..........................................................................-2€ 

       625007 na poistenie do RF solidarity.............................................................................1€ 

       631001 cestovné náhrady tuzemské..............................................................................-40 € 

       632003 poštovné a telekomunikačné služby..................................................................-10€ 

       633006 všeobecný materiál ...........................................................................................+2 € 

633009 knihy, noviny, časopisy...................................................................................-15  € 

       635002 rutinná a štandardná údržby VT......................................................................-50 € 

       637001 školenia, kurzy, semináre ................................................................................-30 € 

        Spolu:............................................................................................................................+59€ 

 

11. V programe 13 Byty a nebytové priestory podprogram 2 Správa a evidencia bytov 

a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta rozpočtový  presun nasledovne: 

 

          Položka 635 Rutinná a štandardná údržba podpoložka 635006 Budov, objektov     

          alebo ich častí – byty a NP  .............................................................................. - 13 845€ 

          Položka 637 Služby podpoložka 637004 Všeobecné služby – byty a NP  ........+13 845€ 

 

12.V príjmoch rozpočtu nasledovný rozpočtový presun: 

 

           Položka 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb         

           podpoložka 223003 za stravné ........................................................................... - 2720 € 

           Položka 312 Transfery v rámci sektora verejnej správy podpoložka 312007 z rozpočtu  

           obce – réžie ŠJ –stravné ...................................................................................... +2720 € 

                                                                                                           

13. V časti rozpočtové príjmy, bežné príjmy, navýšiť podpoložku: 

          312001 Dotácia na rodinné prídavky.......................................................................+250 € 

 

        V programe 12 Sociálne služby podprogram 7 Osobitný príjemca navýšiť 

         podpoložku: 

         642 026 Na dávku v hmotnej núdzi –prídavky.........................................................+250 € 

 

14.1. V programe  7 Komunikácie,  podprogram 2 Výstavba miestnych komunikácií 

presun medzi  podpoložkami: 

650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou   

          finančnou výpomocou a finančným prenájmom 

 

     - 651002 – Banke a pobočke zahraničnej banky  –úver Prima č.3..................  - 730 € 

     - 651002 – Banke a pobočke zahraničnej banky – úver OTP..........................  + 730 € 

 

 

 14.2.V programe 11 Prostredie pre život, podprogram 4 Správa, údržba 

a rekonštrukcia verejných priestranstiev presun medzi podpoložkami: 

650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou   

                finančnou výpomocou a finančným prenájmom 

- 651002 – Banke a pobočke zahraničnej banky-úver Prima č.2, 4...................  - 300 € 

- 653001 – Manipulačné poplatky  ................................................................... + 240 € 
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- 653002 – Provízie ............................................................................................ +  60 € 

 

 

14.3.V programe 11 Prostredie pre život, podprogram 4 Správa, údržba 

a rekonštrukcia verejných priestranstiev zníženie  podpoložky: 

            650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou   

                      finančnou výpomocou a finančným prenájmom 

            - 651002 – Banke a pobočke zahraničnej banky-úver Prima č.2, 4 ..................- 3 100 € 

 

      V programe 13 Byty a nebytové priestory, podprogram 5 Výstavba bytov         

       zvýšenie podpoložky: 

 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou   

                 finančnou výpomocou a finančným prenájmom 

- 653001 – Manipulačné poplatky ....................................................................+ 3 100 € 

        14.4.V programe 11 Prostredie pre život, podprogram 7 Verejné osvetlenie, prvok               

                2 Výstavba verejného osvetlenia  presun medzi podpoložkami: 

            650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou   

                finančnou výpomocou a finančným prenájmom 

- 651002 – Banke a pobočke zahraničnej banky – OTP č.3 – VO..................   - 160 € 

- 653001 – Manipulačné poplatky  ................................................................... +160 € 

 

 

 

       14.5.V programe 13 Byty a nebytové priestory, podprogram 3 Tepelné  

                   hospodárstvo presun medzi  podpoložkami: 

 

650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou   

                finančnou výpomocou a finančným prenájmom 

- 651002 – Banke a pobočke zahraničnej banky – úver OTP - TH .................... - 150 € 

      - 653001 – Manipulačné poplatky .......................................................................+150 € 

 

       14.6.V  programe  13 Byty a nebytové  priestory,  podprogram  5 Výstavba bytov   

            presun   medzi podpoložkami: 

 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou   

                 finančnou výpomocou a finančným prenájmom   

- 651002 – Banke a pobočke zahraničnej banky – úver ŠFRB č.1,2,3 ............. - 2 500 € 

- 653001 – Manipulačné poplatky ..................................................................  + 2 500 € 

 

      15.Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu medzi    

programom 7 Komunikácie, podprogram 1 Správa a údržba miestnych 

komunikácií oddiel 05.1.0 a programom 11 Prostredie pre život, podprogram 4 

Správa a údržba verejných priestranstiev oddiel 06.2.0 nasledovne: 

            P 7 PP 1 637 004 Strojné čistenie miestnych komunikácií ........................... - 326,-€ 

            P11 PP 4 717 002 Rek. parkoviska pri Dome služieb ..................................  + 326,-€ 

       16. V časti rozpočtové príjmy, bežné príjmy, navýšiť podpoložky: 

              223 001 Príjem SOÚ od obcí – príspevok obci ........................................+ 8 937 € 

              292 017 Vratky .........................................................................................+ 1 217 € 

              Spolu .......................................................................................................+ 10 154 € 

 

           V programe 8 Vzdelávanie podprogram 5 Školský úrad navýšiť podpoložky  
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           nasledovne: 

 

611 Tarifný plat .................................................................................................+ 3 438 € 

621 Poistné do VZP ............................................................................................+ 345 € 

625001 Na nemocenské poistenie .........................................................................+50 € 

          625002 Na starobné poistenie ..............................................................................+ 482 € 

          625003 Na  úrazové poistenie ............................................................................. + 28 € 

          625007 Na poistenie do RF solidarity .................................................................+ 165 € 

          632001 Energie ...................................................................................................+ 750 € 

          637012 Poplatky a odvody ................................................................................+ 1 500 € 

          637031 Pokuty a penále .....................................................................................+ 1 500 € 

  

          V programe 11 Prostredie pre život, podprogram 8 Územné rozhodovanie a  

          stavebný poriadok navýšiť podpoložky nasledovne: 

          632001 Energie .................................................................................................+ 1 296 € 

         636002  Nájom výpočtovej techniky ...................................................................+ 400 € 

          637004 Všeobecné služby ......................         ........................................................... + 

200 € 

          Spolu ..............................................................................................................+ 10 154 € 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 11 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

 

UZNESENIE č. 386/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Informáciu hlavného kontrolóra o činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 387/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych 

krajov v roku 2013 v meste Nováky v predloženom znení  

Úlohy vyplývajúce z predmetného harmonogramu sa termínovo zabezpečujú 
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Schvaľuje: 

 

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych 

krajov v roku 2013 v meste Nováky v predloženom znení 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

UZNESENIE č. 388/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu:  

Dňa 16. apríla 2013 bol mestu Nováky doručený pokyn z Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR , aby momentálne nevykonávalo aktualizáciu, príp. tvorbu nových 

strategických dokumentov regionálneho rozvoja (napr. PHSR), z dôvodu prípravy 

a aktualizácie programových dokumentov na národnej a regionálnej úrovni, v súvislosti 

s čerpaním zdrojov štrukturálnych fondov EÚ v rámci nového programového obdobia 2014 – 

2020. Táto informácia bola dňa 6.9.2013 ministerstvom potvrdená, pričom bolo odporúčané, 

aby platnosť súčasného PHSR mesto predĺžilo a schválilo mestským zastupiteľstvom 

v zmysle ods. 7 § 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, a to na čas 

potrebný pre schválenie strategických dokumentov Európskou komisiou.   

 

Schvaľuje: 

 

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nováky (2008 – 

2013) v zmysle ods. 7 § 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a to na 

čas potrebný pre schválenie strategických dokumentov Európskou komisiou.  

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 1 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

UZNESENIE č. 389/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

poslanecký návrh Mgr. M. Oršulu  k PHSR  
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Poveruje: 

 

Prednostu MsÚ , aby spolu s odbornými pracovníkmi pripravili: 

1. Súhrnnú správu o plnení opatrení a úloh v zmysle PHSR pre roky 2008-2013 

2. Následne pripravili analýzy finančných mechanizmov oprávnených pre mesto Nováky 

na čerpanie finančných prostriedkov pre nové programovacie obdobie 2014-2020 

3. Pripravili zásobník konkrétnych projektov pre riešenie jednotlivých oblastí ako je 

doprava, verejné služby a sociálna inklúzia, životné prostredie, oblasť priemyslu 

a podnikateľských impulzov, atď. 

4. Pripraviť návrh na vypracovanie potrebných akčných plánov, ako napríklad akčný 

plán rozvoja bývania, komunitný plán sociálnych služieb, koncepcia tepelného 

hospodárstva – jeho aktualizáci 

5. Pripraviť stanovisko, vzhľadom k vyššie popisovanému, potreba spracovania socio-

ekonomickej analýzy. 

Termín predloženia plnenia : 28.2.2014 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 11 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

UZNESENIE č. 390/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

dôvod odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým je rozšírenie pozemku, na ktorom je 

umiestnená stavba rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov. Nehnuteľnosť nie je potrebná 

pre verejné účely. 

 

Schvaľuje: 

 

odpredaj 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, overeného 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: 11 

Za:   11 

Proti:   0 
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Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

 

 

UZNESENIE č. 391/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

dôvod odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým je vybudovanie parkovacej plochy 

pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľ, tak aby odpredajom bola zosúladená línia hraníc 

jestvujúcich susedných pozemkov. Žiadateľ zároveň na vlastné náklady zabezpečí odvedenie 

povrchových vôd aj z pozemku mesta. Nehnuteľnosť nie je potrebná pre verejné účely.  

 

 

Schvaľuje: 

 

odpredaj 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. 1728/31 – zastav. plocha o výmere 46 m
2  

, v celosti v  k. ú. Nováky (oddelená z parc. reg. 

CKN č. 1728/1), zameraná geometrickým plánom č. 5/2013 - PD zo dňa 15. 07. 2013, 

vyhotoveným GEODÉZIA LMPD, s. r. o., Hollého 7, 010 50 Žilina, overeného Správou 

katastra Prievidza dňa 24. júl 2013 pod č. 651/2013, za cenu 3, 30 €/ m
2 

, do vlastníctva  Ivana 

Radosu, trvale bytom 972 71  Nováky, ul. Matice Slovenskej 1624/8. 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 11 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

 

UZNESENIE č. 392/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

dôvod odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona  č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým je záujem žiadateľa o rozšírenie 

pozemku pri rodinnom dome v jeho vlastníctve, pričom šírka časti pozemku zostávajúcej vo 

vlastníctve mesta Nováky musí byť 1, 5 m po celej dĺžke parcely, tak aby bol zabezpečený  

prístup pre vlastníkov susedných nehnuteľnosti zo zadnej strany k ich pozemkom. 
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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.       

CKN č. 185/5. Žiadateľ pán Anton Baluch, trvale bytom 972 71  Nováky, ul. Baníkov 74/22, 

má záujem odkúpiť nehnuteľnosť za účelom rozšírenia nehnuteľnosti pri svojom rodinnom 

dome. Žiadateľ si dá za týmto účelom na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán, ktorým 

bude zameraná časť pozemku parc. reg. CKN 185/5  tak, aby časť parcely, ktorá ostane         

vo vlastníctve mesta Nováky bola v šírke 1, 5 m po celej dĺžke parcely, tak aby bol 

zabezpečený prístup vlastníkov susedných nehnuteľnosti zo zadnej strany, pričom 

rozpracovaný GP predloží na odsúhlasenie na odd. VaRM Mesta Nováky. MsZ odporúča 

odpredaj majetku      za cenu 3, 30 €/ m
2  

. 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 11 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 393/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

dôvod odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je majetkoprávne vysporiadanie časti 

pozemku pod jestvujúcou stavbou garáže.   

  

 

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 – ako diel 3 

novovytvorenej parc. reg. CKN č. 1634/36 – zastav. plochy o výmere 2  m
2 

 a diel 4                 

z novovytvorenej parc. reg. CKN č. 1634/36 – zastav. plochy o výmere 4  m
2 

, v celosti                   

v  k. ú. Nováky, zameraná geometrickým plánom č. 186/2013 vypracovaného spoločnosťou 

GEOMAP Prievidza s.r.o. dňa 09.09.2013 , za cenu 3, 32 m
2  

, do vlastníctva Jozefa 

Martanoviča a manž. Anny, trvale bytom Lehotská 990/108, 972 71 Nováky, za účelom 

majetkoprávneho vysporiadania časti pozemku pod stavbou garáže. 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 11 
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Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

 

 

UZNESENIE č. 394/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

dôvodovú správu k spôsob prevodu vlastníctva – obchodnou verejnou súťažou 

 

 

Schvaľuje: 

 

spôsob prevodu vlastníctva – obchodnou verejnou súťažou na odpredaj nehnuteľnosti 

zapísanej v Katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č 4135 – byt č. 28, 2. poschodie 

bytového domu súp. č. 116 na ul. M.R.Štefánika, č. orientačné 13, na parc. reg. CKN č. 135/2               

k. ú. Nováky. Za týmto účelom ukladá odd. VaRM MsÚ Nováky: 

1. dať vypracovať znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty majetku 

2. vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže a predložiť ich na schválenie MsZ 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 11 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

 

 

UZNESENIE č. 395/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

dôvodovú správu k s obsahu Urbanistickej štúdie „IBV pri štadióne Nováky“ 

 

 

Súhlasí: 

 

s obsahom Urbanistickej štúdie „IBV pri štadióne Nováky“ za podmienok, že náklady na 

vybudovanie všetkých inžinierskych sietí vrátane cestných komunikácií bude znášať investor. 

Napojenie zástavby nie je možné na jestvujúci kanalizačný systém, ale je nutné vybudovať 
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novú kanalizáciu, ktorá sa napojí do kanalizácie v správ Stredoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti.  

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 11 

Za:   11 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 0 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

 

 

UZNESENIE č. 396/2013 

 

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 odpredaj majetku mesta        

za účelom rozšírenia nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa parc. reg. CKN č. 1634/70. 

 

 

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.       

CKN č. 1634/36. Žiadateľ pán Peter Rybanský, trvale bytom 972 71  Nováky, ul. Lehotská 

446/125, má záujem odkúpiť nehnuteľnosť za účelom rozšírenia nehnuteľnosti parc. reg. 

CKN č. 1634/70, ktorú ma vo svojom vlastníctve. Žiadateľ si dá za týmto účelom na vlastné 

náklady vyhotoviť geometrický plán, ktorým bude zameraná časť pozemku parc. reg. CKN č. 

1634/36 vo výmere cca 50 m
2
 , pričom rozpracovaný GP predloží na odsúhlasenie na odd. 

VaRM Mesta Nováky. MsZ odporúča odpredaj majetku za cenu 3, 30 €/ m
2  

.  

 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 11 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1  

Ospravedlnení: 0 

Neospravedlnená/ý: 0 
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UZNESENIE č. 397/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

žiadosť p. Evy Matouškovej o finančný dar 

 

 

Schvaľuje: 

 

Finančný dar vo výške 1.600,--EUR pre p. Evu Matouškovú na reprezentáciu mesta 

a dofinancovanie súťaže Natural Fitness Amerika @ World , ktorá sa bude konať 22.-

23.11.2013 v USA v štáte Nevada v mesta Las Vegas. 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 6 

Za:   6 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 5 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

 

UZNESENIE č. 398/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

dôvodovú správu predsedu KKaŠ k prerozdeleniu finančných prostriedkov 

 

 

Schvaľuje: 

 

a./Prerozdelenie finančných prostriedkov na voľnočasové organizácie v nasledovnom znení: 

 

 

  Výška finančných  
Názov organizácie  prostriedkov v  

  EUR 

 Miestny odbor Matice slovenskej Nováky 960,-- 

 Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia 
Prievidza 1.260,-- 

  
Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1 Nováky 1 100,-- 

 Materské centrum Nováčik 600,-- 

 Dychová hudba NCHZ Nováky - energie kino 500,-- 

 Dychová hudba NCHZ Nováky - činnosť 750,-- 
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 Daniela Ťapuchová - FS Marínka 500,-- 

 Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1 Nováky   
 - posedenie záhradkárov a občanov mesta 
Nováky pri živej hudbe 99,-- 

  
K-2000, združenie na podporu kultúry hornej 
Nitry 100,-- 

 Spolu 5.869,-- 

 

 

b./ rozpočtové opatrenie v zmysle § 14 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platných 

predpisov nasledovne: 

 

Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu  programu 1 Plánovanie, 

manažment  a  kontrola  z podprogram 5 Strategické plánovanie a projekty prvok č.4 

Aktualizácia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja do podprogramu 3 Podpora 

aktivít neziskových subjektov a občanov oddiel 08.2.0.9 nasledovne: 

   

P 1  PP 5 Prvok 4 Aktualizácia plánu hosp. a soc. rozvoja mesta  

podpoložka 637 005 Špeciálne služby     ...................................................….................. –  

869,-- € 

       

     P1 PP 3 08.2.0.9 642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu.............+ 369,--€ 

                                   642014 Jednotlivcovi..................................................................+ 500,--€ 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 7 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 4 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 399/2013 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

dôvodovú správu primátora mesta k presunu finančných prostriedkov 
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Schvaľuje: 

 

rozpočtové opatrenie v zmysle § 14 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platných 

predpisov nasledovne: 

 

Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu  programu 9 nasledovne: 

   

P 9  PP 1 08.1.0 Rekreačné a športové služby  

podpoložka 642001Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu: 

 

MFK Nováky z čiastky  32 458€     –  10 000,-- € 

 

TJ NCHZ        k čiastke 42 700€    +   10 000 - € 

Účelovo presunuté na zaplatenie nájomného za využívanie NCVP 

  

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 7 

Za:   2 

Proti:   2 

Zdržal sa:  3 

Ospravedlnení: 0 

Neospravedlnená/ý: 0 

 

Mestské zastupiteľstvo  n e s c h v a ľ u j e  uznesenie č.399/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka                                                                                   Ing. Ján Martina 

  primátor mesta                                                                                       prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

Peter Miština 

overovateľ 

 

 

 


