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 Z á p i s n i c a  

č. 7/2013 
 

z  mestského zastupiteľstva dňa 29. 10. 2013 

 

 

 

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina,  

 

Návrh programu:  

1. Otvorenie 

2. Informácia o činnosti MsR a MsÚ od zasadnutia MsZ dňa 11. 6. 2013 

3. Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I. polrok 2013 vrátane vyhodnotenia ZŠ,ZUŠ a CVČ 

4. Monitorovacia správa k programovému plneniu rozpočtu mesta za I. polrok 2013 

5. Konsolidovaná účtovná závierka mesta za rok 2012 

6. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2013 

7. Informácia hlavného kontrolóra o činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky 

8. 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 

9. Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych 

krajov v roku 2013 v meste Nováky 

10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nováky  – predĺženie platnosti  

11. Závery zo zasadnutia komisie výstavby dňa 09.10.2013 Príloha č.1 

12. Rôzne 

13. 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. Pavel Oršula, Ivan Hvojník 

Overovateľa: Peter Miština 

Zapisovateľka: Miroslava Kováčová 

Poslanec Marián Miština sa ohradil, že prečo by mal byť zase on predsedom komisie a primátor 

preto navrhol poslanca Miroslava Gogolu, ktorý taktiež odmietol a navrhol Mgr. Pavla Oršulu, 

ktorý bol však navrhnutý ako člen, preto primátor ďalej navrhol poslanca Antona Hajnoviča, 

ktorý súhlasil. Takže komisia bola schválená jednomyseľne v novom navrhnutom zložení: 

Predseda: Anton Hajnovič 

Členovia: Mgr. Pavel Oršula, Ivan Hvojník 

Overovateľ: Peter Miština a zapisovateľka Miroslava Kováčová. 

Ďalej primátor informoval, že do diskusie sa prihlásila občianka pani Mgr. Barbora Rumpli 

a odporučil, aby nasledujúci bod programu bolo hneď vystúpenie prihlásenej občianky. 

Ďalej k programu mal návrh aj poslanec Ing. Zgančík- a to, aby bod č. 8 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, bola z rokovania stiahnutá. 

O pozmeňujúcom návrhu poslanca dal primátor hlasovať. Jeden poslanec bol proti a jeden sa 

zdržal hlasovania zvyšok poslancov bolo za, čiže bod bol z programu vypustený.  

Poslanec Mgr. Oršula – tiež navrhol zmenu a to, aby pred bod 7 bol zaradený bod diskusia 

občanov v trvaní 30 min. z dôvodu možnosti reagovať na priebeh rokovania a ešte pred bod 

rôzne zaradiť bod interpelácie.  
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Program bol schválený aj s doplnením jednomyseľne. 

 

 

K bodu 2 

Občianka 

Mgr. Barbora Rumpli – informovala o svojej požiadavke 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 inžinierských sietí. Konštatovala, 

že uvedené potrebujú ku kolaudácii svojej stavby. 

Ing. Zgančík- navrhol, aby tento bod bol riešený ihneď po uvedení, aby občianka nemusela 

čakať do konca rokovanie a požiadal Ing. Pavlíkovú, aby dala návrh do uznesenia, o ktorom 

poslanci zahlasovali všetci za schválenie. 

 

K bodu 3 

Prednosta úradu- uviedol  

Mestská rada zasadala 3 krát: 

 

Na zasadnutí  25.6.2013 

Program: 

1. Pozastavenie výkonu uznesenia z MsZ dňa 11. a 14.6.2013 č. 356/2013 

 

Na zasadnutí  12.7.2013 

1. Pozastavenie výkonu uznesenia z MsZ dňa 10. 7.2013 č. 360/2013, 361/2013, 362/2013 

  

Na zasadnutí  14.10.2013 

  

1. Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I. polrok 2013 vrátane vyhodnotenia ZŠ,ZUŠ 

a CVČ. 

2. Monitorovacia správa k programovému plneniu rozpočtu mesta za I. polrok 2013. 

3. Konsolidovaná účtovná závierka mesta za rok 2012. 

4. Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2012 na dani z nehnuteľností a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

5. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2013. 

6. Priebežné monitorovanie hospodárenia KCMN za I. polrok 2013 ( konkrétne úlohy 

a akcie vo verejnom záujme vyplývajúce z hlavnej všeobecno-prospešnej činnosti)  

7. Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych 

krajov v roku 2013 v meste Nováky 

8. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nováky  – predĺženie platnosti  

9. Závery zo zasadnutia komisie výstavby 

  

Mestské zastupiteľstvo zasadalo 2 krát: 

 

Na zasadnutí  10.7.2013 

Bol schválený nasledovný program: 

14. Prerokovanie a schválenie prerozdelenia finančných prostriedkov na športové a voľnočasové 

organizácie 

15. Strelnica 

16. Umelá tráva 
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Na zasadnutí  11.8.2013 

Bol schválený nasledovný program: 

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

malo pozastavený výkon. 

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

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

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

4. Spolufinancovanie projektu „Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v meste Nováky.“ 

5. Opätovné schválenie uznesení č. 360/2013, 361/2013 a 362/2013,  ktoré nepodpísaním 

primátorom mesta Nováky mali pozastavený výkon. 

 

 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: 

 

 

Oddelenie vnútornej správy, školstva  a sociálnych vecí: 

 Realizovalo: 

 

1. -zabezpečenie auditu  mesta na úseku požiarnej ochrany od 1.1.2005 do 31.12.2011, 

2. - zabezpečenie výkazu činnosti v sklade CO od 1.1. do 30.6.2013, 

3. - vypracovanie Harmonogramu organizačno- technického zabezpečenia volieb do 

orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 v meste Nováky  a plnenie úloh z neho 

vyplývajúcich, 

4. - zabezpečenie a uskutočnenie zasadnutia okrskových volebných komisií dňa 14.10.2013, 

5. - spracovanie podkladov k rozpočtu mesta a k programovému rozpočtu na roky 2014 - 

2016, 

6. - vyúčtovanie dotácie stravy detí v hmotnej núdzi za obdobie január - október 2013, 

7. - vyúčtovanie dotácie na školské potreby na prvý polrok školského roku 2013/2014, 

8. - zamatrikovanie zahraničných dokladov  - cudzojazyčné do osobitnej matriky Bratislava, 

9. - archivácia matričných dokladov,, 

10. - zabezpečovanie podkladov pre umiestnenie občianky mesta do sociálneho zariadenia v 

Partizánskom, 

11. - riešenie sociálnej situácie v rodinách osamelých občanov, 

12. -súčinnosť pri vykonaní exekúcií, 

13. - vypracovanie a podanie štatistických údajov rôznym organizáciam, 

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

exekútorske a daňové úrady, 

15. - prihlášky a odhlášky , ako i rôzne hlásenia do poisťovní, 

16. - spracovanie výkazu  o pracovných podmienkach a nákladoch na sociálnu politiku 

  

 

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta   

 

1. vyhodnotenie plnenia rozpočtu za mesiace 1 -6. 2013 finančné a vecné,  

2.  vypracovanie rozpočtových opatrení k rozpočtu na rok 2013,  

3.  vypracovanie a zaslanie následnej monitorovacej správy  k projektu "Ochrana ovzdušia v 

meste Nováky - nákup multifunkčného čistiaceho vozidlo",  

4. pokračovanie výstavby nájomného bytového domu na ulici Kukučínovej,  príprava 

podkladov ku kolaudácii a príprava a zaslanie žiadostí o pripojenie energií,   
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5. zabezpečenie propagácie projektu "Športujte a relaxujte s nami" (pre spropagovanie 

internetového hlasovania),  na projekt bola predtým podaná Žiadosti o dotáciu z 

dotačného programu SPP - SPPoločne,  

6. príprava a zrealizovanie stavieb "Parkovisko pred domom služieb", "Chodník na ul. 

Hviezdoslavovej", "Parkovisko pri materskej škole" toto sa realizuje, 

7. zabezpečenie realizácie projektu "Dopravné riešenie autobusovej stanice v Novákoch", 

8. príprava podkladov k stavbe "Osvetlenie priechodov pre chodcov v Novákoch" 

(projektová dokumentácia, výber dodávateľa, povolenie stavieb, vytýčenie sietí ....), 

9. príprava podkladov k elektronickej aukcii "Osvetlenie chemickej kolónie", " Výmena 

okien na ZŠ a MŠ", 

10. príprava projektovej dokumentácie a ostatných podkladov k stavbám "Verejné osvetlenie 

ul. Bernoláková" a  "Verejné osvetlenie ul. Suvorovova",  

11. príprava a zaslanie žiadosti  o dotáciu "Zelené Slovensko" z grantového programu Eko-

obec (z nadácie Darca, nadačného fondu slovenských elektrárni),   

12. zabezpečenie drobných akcií v meste - náter strechy na dome smútku na starom cintoríne 

v Lelovciach, kompletná výmena oplotenia na cintoríne v Laskári, výmena svietidiel (22 

ks) a lavičiek (10 ks) v parku Š. Moyzesa,  výmena smetných košov v počte 10 ks 

v meste, oprava časti miestnej komunikácie s osadením obrubníkov a vyasfaltovaním na 

ulici Nábrežnej, preloženie trhoviska na parkovisko oproti predajni Sama, kompletná 

výmena ochrannej siete vrátane bránok na miniihrisku s umelým trávnikom na 

futbalovom štadióne, oprava prepadnutej dažďovej vpuste na ul. Tajovského a 

Partizánskej,    

13. práce realizované pracovníkmi prijatými v rámci podpory a rozvoja regionálnej 

zamestnanosti: vymaľovanie domu smútku, vymaľovanie hlavnej sály v KCMN, 

vymaľovanie nebytového priestoru v „ú-čku“ (bývalé papiernicrvo), vymaľovanie 

vstupných priestorov a  toaliet v budove klubu zdravotne postihnutých a ďalšieho 

nebytového priestoru v tejto budove, vyčistenie Lelovského potoka, vyčistenie mŕtveho 

ramena rieky Nitry, vyčistenie okolia oplotenia cintorínov od náletov, oprava 

prepadnutých chodníkov pri účku......atď 

14. spracovanie a zaslanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, 

prostredníctvom Ministerstva vnútra na realizáciu osvetlenia prechodu pre chodcov pri 

kine, 

15. spracovanie podkladov a zaslanie žiadosti o poskytnutie dotácie z envirofondu na nákup 

zberového vozidla pre biologicky rozložiteľný odpad a 1100 l odpadových nádob, 

16. pokračovanie prác na majetkoprávnom vysporiadavaní pozemkov (do majetku mesta), 

17. aktualizácia všetkých tlačív (žiadostí) pre občanov, ktoré budú umiestnené na stránke 

mesta.   

  

K bodu 4 

Ing. Hajsterová  -  uviedla vyhodnotenie hospodárenia mesta za I. polrok 2013. 

Tak isto aj riaditeľky uviedli vyhodnotenia hospodárení ZŠ, ZUŠ a CVČ. 

 

K bodu 5 

Monitorovacia správa k programovému plneniu rozpočtu mesta za I. polrok 2013 

Ing. Hajsterová – uviedla predkladaný materiál. Konštatovala že, zámery a ciele, ktoré si mesto 

postavilo v rámci programovej štruktúry rozpočtu na rok 2013 sa plnia postupne, pričom je 

predpoklad ich splnenia do konca rozpočtového roka. 

 

K bodu 6 

Ing. Hajsterová – uviedla predkladaný materiál konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 

2012. Prečítala stanovisko nezávislého audítora v znení : „Podľa nášho názoru, konsolidovaná 

účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila 

materská spoločnosť Mesto Nováky, vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach 

finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok, ktorý sa skončil  
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k 31. Decembru 2012, v súlade so Zákonom o účtovníctve 431/2002 Z.z. v platnom znení. 

 

 

K bodu 7 

Ing. Hajsterová- uviedla návrh rozpočtových opatrení na rok 2013. 

Predseda návrhovej komisie Anton Hajnovič- prečítal návrh uznesenia rozpočtových opatrení. 

Prednosta úradu- prečítal návrh rozpočtového opatrenia, ktorý na rokovaní ekonomickej komisie 

neprešiel a to : presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu – Program 7 

Komunikácie, medzi podprogramom 1 Správa a údržba miestnych komunikácii a  

podprogramom 2 Výstavby miestnych komunikácii nasledovne: 

637 004 Strojné čistenie miestnych komunikácii ....................................- 1580,- € 

717 002 Rek. chodníka ul. Hviezdoslavova.............................................+ 1580 ,- € 

Ing. Pavlíková- uviedla, že sa rozpočet nenavýši iba sa presunie v rámci rozpočtu. 

Marián Miština- konštatoval, že v tom nevidí problém prečo by sa nemohli schváliť aj toto 

opatrenie. 

Ing. Zgančík – sa vyjadril, že on v tom problém vidí. Vysvetlil prečo to zamietla ekonomická 

komisia. Z jediného hľadiska a to: bolo navrhované 5 200 eur do rozpočtu na rok 2013. Tak isto 

išiel návrh do rozpočtu vo výške 50 tis. eur na parkovisko pred Domom služieb a parkovisko sa 

nakoniec urobilo za vysúťažených 10 323 eur. Takže to bol obrovský nepomer. Vyjadril sa, že si 

myslí, že bolo nesprávne postupované zo strany mesta pri plánovaní týchto prác.  Ďalej vyjadril 

názor, že keď sa rekonštruovalo parkovisko pri Dome služieb malo tu mesto spoločnosť 

STRABAG, ktorá má svoju obalovačku, svoje technológie, ktorá má svojich ľudí, prečo nebola 

oslovená táto spoločnosť, aby realizovala aj rekonštrukciu chodníka na ul. Hviezdoslavovej a je 

presvedčený, že za sumu 3000 eur by ten chodník zrealizovala- z tohto dôvodu dala ekonomická 

komisia zamietané stanovisko. 

Ing. Pavlíková- vyjadrila sa k rekonštrukcii parkoviska pri Dome služieb. Parkovisko bolo 

vysúťažené za 10323 eur z toho dôvodu, že sme zmenili štruktúru. Ten pôvodný návrh vychádzal 

z projektu, kde bola iná skladba. Vzhľadom k tomu, že boli schválené finančné prostriedky vo 

výške 10 tis. eur museli sme upraviť skladbu, hrúbku asfaltu atď. Neznamená to, že ten pôvodný 

návrh bol premrštený. Druhá vec je realizácia chodníka. Firma Vepos realizovala aj ten chodník 

pred tým a urobila ho za tú istú sumu a preto sme vychádzali z tejto sumy pri plánovaní do 

rozpočtu. Ten chodník sa totiž nedá robiť strojmi musela by ho aj firma STRABAG robiť ručne 

a určite by to nebolo za sumu 3 000 eur. 

Ing. Zgančík – poukázal na to, že sme v meste mali firmu, ktorá má svoj asfalt aj svoje veľké 

stroje a keď boli pri Dome služieb mohli urobiť naraz aj chodník na ul. Hviezdoslavovej.  

Marian Miština- vyjadril názor, že tá spoločnosť by to možno urobila lacnejšie a možno ani nie.   

Miroslav Gogola- poďakoval Ing. Zgančíkovi, za ušetrených 43 tis.  eur mestu na parkovisku 

pri dome služieb. 

Peter Miština- konštatoval, že primátor nepochopil stanovisko komisie výstavby. Nikoho 

nechcel uraziť a nikomu nič nevyčítal.  

Občania- diskusia 

Milan Oršula- položil otázku vedúcej ekonomického oddelenia a to či sa už pripravuje rozpočet 

mesta na rok 2014 a či sa pripravuje tak, aby bol pre občanov zrozumiteľný aj v oblasti 

príjmovej aj v oblasti výdavkovej. 

Ing. Hajsterová- rozpočet na roky 2014, 2015, 2016 sa pripravuje v zmysle zákona 

o rozpočtových pravidlách a tak isto sa pripravuje aj programový rozpočet. 

Primátor mesta- tiež konštatoval, že rozpočet sa pripravuje v súlade so zákonom a v súlade 

s tým, ako schválilo mestské zastupiteľstvo.   

Milan Oršula- opýtal sa tiež predsedu ekonomickej komisie Ing. Zgančíka, či  bude rozpočet 

pripravený tak, ako posledných desať rokov alebo ešte aj viac. 

Ing. Zgančík- nebude v takej podobe, lebo bude rozvitý do šesťmiestnych položiek 

a podpoložiek. 

Občan - Ľubomír Kolibka- informoval sa, či vodorovné značenia autobusovej stanice nemalo 

byť zahrnuté do celkovej ceny rekonštrukcie námestia. Ďalej tvrdil, že primátor povedal, že keď 
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bude prejazdná autobusová stanica automatický bude zakázaný prejazd cez  ulicu Tajovského. 

Občania tejto ulice budú jednoznačne trvať na tom, aby bol cez ňu prejazd zakázaný. 

Ing. Pavlíková- odpovedala, že to nebolo súčasťou projektu rekonštrukcie námestia. Tam bol 

presne vymedzený rozsah a bola stanovená maximálna cena. Museli tam byť zahrnuté verejné 

WC, musela tam byť nejaká zeleň a nejaké spevnené plochy alebo osvetlenie a spolu to muselo 

dávať jeden celok. 

Primátor mesta- ubezpečil občana, že o tom kde budú umiestnené dopravné značky 

nerozhoduje primátor mesta, ale dopravný inžinier - Ing. Adrián Liška. Už v roku 2011 primátor 

požadoval, aby bolo na autobusovej stanici urobené vodorovné dopravné značenie, čím by sa 

odľahčila ulica Tajovského.  

Občan - Pán Pažický- zaujímalo ho koľko má mesto funkčných kamier v meste. Ďalej sa 

informoval, prečo nefunguje kamera na stanici. Mal výhradu k osvetleniu, ktoré sa podľa neho 

zavčasu zapína a neskoro vypína. Bolo by potrebné to nejako nastaviť. 

Primátor mesta- kamery v meste sú funkčné. 

Ing. Ján Krajčí-náčelník MsP – z deviatich kamier je osem funkčných.  

Milan Oršula- občania ulice Rastislavovej iniciovali žiadosť o odstránenie retardéra z ulice 

Rastislavovej s odôvodnením, že chodia tade na pekáreň autá, na polia autá robia veľký hluk, čo 

ľuďom vadí a zaujímal sa o to, čo urobilo mesto, aby neodpovedalo, že sa to odstrániť nedá. 

Primátor mesta- odpovedal, že ten retardér sa tam dával na požiadavku ľudí a prvom rade 

školy, aby bola zvýšená ochrana chodcov a študentov školy. 

K bodu 8 

Hlavný kontrolór- podal informáciu o kontrole plnení uznesení. Uznesenia č. 314 a 315 sú 

zatiaľ v plnení a v sledovaní hlavného kontrolóra. Taktiež uznesenie č. 347/2013 zostáva 

v sledovaní. Uznesenie č. 350/2013 – súhlas so zverejnením dlžníkov na platbách za KO a za 

bytové a nebytové priestory nemôže byť splnené, lebo daná legislatíva umožňuje zverejňovanie 

dlžníkov len v prvom polroku daného roku za predchádzajúci rok a uznesenie nadobudlo 

právoplatnosť až posledný deň prvého polroka. Ďalej uznesenie č. 353 tiež zostáva v sledovaní 

hlavného kontrolóra.  Ostatné uznesenia sú splnené. Ďalej informoval o svojej činnosti. Tak isto 

o preverení sťažnosti od Mestského futbalového klubu na neplnenie uznesenia  a porušenie VZN. 

Ing. Zgančík – konštatoval, že nezachytil informáciu o kontrole verejného obstarávania. 

Primátor mesta – konštatoval, že finančné prostriedky pre mestský futbalový klub sú neúmerne 

nadsadené. A má podozrenie, že to môže byť neúčelné nakladanie s finančnými prostriedkami 

mesta. Futbalový klub podľa zmlúv dával  mládežníckym trénerom  100 eur na mesiac, keď 

trénujú 12 mesiacov v roku, tak každý tréner má 1200 eur, traja spolu 3 600 eur. V požiadavkách 

futbalového klubu je na mzdy alebo odmeny 8 000 eur. Primátor to spochybnil a uviedol 

konkrétne čísla. A po odpočítaní aj ostatných výdavkov im zostáva 22 tis. eur. čo je obrovská 

suma. Primátor ďalej konštatoval, že ho uráža, keď pán Ďurech a pán Važan tvrdili, že odhlásili 

mužstvo zo štvrtej ligy preto, že im mesto nedalo peniaze – to je v knihe 75 rokov futbalu, ktorú 

napísal Vladimír Zaťko.  

Primátor mesta - dal návrh na 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 

Konštatoval, že je to jeho zásadná požiadavka a zároveň z peňazí, ktoré by zostali stiahnuť na 

prevádzku mestského futbalového štadióna. 
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Ing. Zgančík – sa spýtal prečo primátor navrhuje, aby išlo do údržby futbalového štadióna viac 

peňazí, keď je navrhnuté v rozpočte 315 eur – konštatoval, že má podozrenie o prelievaní peňazí 

cez položku všeobecné služby správa budovy. 

Mgr. M. Oršula- konštatoval, že primátor nehovorí pravdu v tom, že nepovedal, kedy kluby 

dostali peniaze, že to bolo až v júni. Hovoril o futbalovom ihrisku, ktoré v zime niekto posypal 

nielen soľou, ale aj štrkom a následne ho povysával aj s hmotou, ktorá tam bola ako izolant. Kto 

za to bude zodpovedný? Konštatoval, že  informáciu o hospodárení vo futbalovom klube od 

primátora nemôže akceptovať. Je tu hlavný kontrolór, ktorý vykonal kontrolu a podal správu. 

Primátor mesta- konštatoval, že ako predseda komisie nepripravil rozdelenie finančných 

prostriedkov ani v januári, ani februári, ale až v júli. Čo je zo strany poslanca nezodpovedné.  

Mgr. M. Oršula- sa vyjadril, že ho nezaujíma osobný vzťah pána Ďurecha a primátora mesta. 

Konštatoval, že mu ide o klub, ktorý existuje a vychováva deti.  Spýtal sa kontrolóra, či si 

futbalový klub splnil povinnosť podľa VZN č.3/2012 o dotáciách. 

Hlavný kontrolór- konštatoval, že podmienky boli splnené. 

Peter Miština- požiadal primátora, aby nevykresľoval poslancov v zlom svetle.  

Marián Miština- prečo poslanci majú teraz rozhodnúť o krátení finančných prostriedkov pre 

futbalový klub, keď ten klub tie prostriedky vie využiť na to, aby rástol a zväčšoval sa a mohol 

postúpiť do vyšších súťaží. A to, že tréner vo futbalovom klube má mesačnú odmenu 100 eur, 

treba sa spýtať koľko má tréner vo vodnopólovom klube. 

Mgr. M. Oršula- na pol roka mal klub iba 2 tis. eur, tak im vznikli dlhy, ktoré teraz musia 

zaplatiť a aj ďalšie náklady. 

Primátor mesta- dal do pozornosti hlavnému kontrolórovi, že keď bola štvrtá liga, koľko peňazí 

išlo na mládež. Teraz ide viac peňazí a štvrtá liga už nie je. 

Hlavný kontrolór- ďalej konštatoval, že v doklade – inventarizácia pohľadávok k 31. 12. 2011 

nemajú  iné pohľadávky voči mestu iba 3500 eur. Takže ďalšia pohľadávka nemohla vzniknúť, 

keď v tom čase neexistovala, ktorá je predmetom súdneho pojednávania, že chcú od nás 80 tis. , 

firmy Sportservice od 01. 01. 2012 nevykonávala žiadnu činnosť a mohla vzniknúť nové 

pohľadávka, čiže keď nebola v inventarizácii pohľadávok žiadna nie je. Všetky faktúry zo strany 

mesta boli uhradené. 

A . Hajnovič- prvotná podmienka, či sa v meste bude robiť umelý trávnik alebo nie bola, že 

mesto s inými subjektmi sa bude spolupodielať rovnakým dielom, ale mesto dávalo viac 

a sponzorsky to bolo menej finančných prostriedkov. 

K bodu 9 

Prednosta MsÚ –uviedol harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do 

orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 v meste Nováky. 

 

K bodu 10 

Prednosta MsÚ  - uviedol materiál - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Nováky. 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.   

Peter Miština- chcel vedieť doterajšie plnenie PHSR k najbližšiemu rokovaniu mestského 

zastupiteľstva.  

Prednosta úradu -  keď sa pripravoval tento materiál resp. celé PHSR bola skupina ľudí a tie 

skupiny boli orientované na jednotlivé ciele, ktoré PHSR obsahuje. S nimi sme to korigovali, 

takže pokiaľ pristúpime k takému prehodnoteniu musíme sa vrátiť do pozície, že zvoláme znovu 

skupiny ľudí, ktoré pripravovali podklady.  
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Mgr. Milan Oršula- dal návrh na poverenie 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 aktualizácií. 

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

ekonomickej analýzy termín do 29. 11. 2013. 

Prednosta úradu- konštatoval, že si nedovolí odhadnúť časový horizont, v ktorom to bude 

možné splniť.  

Primátor mesta – navrhol termín 28. 02. 2014. 

A.Hajnovič- dal návrh na 15 min. prestávku. 

 

Po prestávke: 

K bodu 11 

Ing. Pavlíková – uviedla materiál z rokovania komisie výstavby jednotlivých odpredajov 

majetku vo vlastníctve mesta.  

K bodu 12 

Interpelácia a rôzne  
Mgr. Milan Oršula- v akom stave riešenia sú v súčasnosti tri dôležité odporúčania NKÚ :   

1. Prehodnotiť jednotlivé ustanovenia Zásad hospodárenia s majetkom mesta. 

2. Zabezpečiť priebežné monitorovanie hospodárenia KCMN. 

3. Prehodnotiť zmluvné vzťahy s obchodnými spoločnosťami zabezpečujúcimi komunálne 

služby v meste a dodávku tepla správy majetku mesta.  

Informoval sa či boli vyvolané pracovné stretnutia so spoločnosťami zabezpečujúcimi 

strategické služby v meste, ktoré by viedli k odstráneniu nedostatkov v bodoch 1 – 20 z výsledku 

kontroly NKÚ a v akom termíne budú ako poslanci informovaní o postupoch mestského úradu 

k daným zisteniam. 

Primátor mesta- komunikácia s obidvomi firmami je pravidelná a zároveň aj s oddelením 

výstavby. Konštatoval, že sa s tým zaoberá osobne a odporúčanie, ktoré poslanci schválili a to 

vypovedanie zmluvy s firmou Benet - doteraz sa s tým nestotožňuje. A dal prísľub aj občanom, 

že zvolá rokovanie ohľadom tejto problematiky teda problematiky vykurovania v meste a chce to 

uskutočniť v novembri. Informoval poslancov, že dal verejný prísľub, že na rokovanie pozve 

firmu Benet, firmu Enel, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví- čo si ale musí preveriť, či je to 

v rámci ich kompetencii možné prísť na takého rokovanie a Štátnu energetickú inšpekciu 

a samozrejme za účasti poslancov mestského zastupiteľstva. 

Ďalej konštatoval, že z výsledkov NKÚ sa chce mesto poučiť a odporúčania uviesť do života. 

Ing. Zgančík- chcel vysvetliť od primátora, keď mesto neinvestovalo do teplovodných rozvodov 

na základe čoho bola zvýšená cena fixnej zložky. Buď bol nárast na nákladoch správy 

organizácie alebo bol nárast na primeraný zisk. Konštatoval, že sa teší na stretnutie so 

zástupcami firmy Enel. 

Peter Bošiak – plán tepelného hospodárstva v tej dobe, keď ho vypracoval pán Ing. Richter bol 

dobre rozpracovaný, pretože výhľadovo pojednával o viacerých rokoch dopredu. Ďalej 

konštatoval, že ľudí nezaujíma aká je fixná zložka, ľudí zaujíma to, koľko peňazí im každý 

mesiac z peňaženiek odíde. Nikto si v meste nevie vypočítať cenu tepla, iba vie že platí paušálne 

toľko a toľko. Hovoril o tom, že chcel, aby firma Benet trebárs na stránke mesta zverejnila ako si 

ľudia môžu vypočítať koľko finančných prostriedkov vynaložia mesačne na kúrenie vo svojich 

domácnostiach. Dodnes to nie je spravené. Taktiež žiadal, aby bola urobená nejaká mapa koľko 

investičných akcii – čo bolo spravené čo nie.  
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Peter Miština-  informoval, že poslanci zvolávajú stretnutie s občanmi mesta na deň 29.11.2013, 

na ktoré pozývajú aj primátora mesta. 

M. Gogola- dal do pozornosti mostík cez rieku Nitra, ktorý je v havarijnom stave a treba ho 

opraviť. 

Primátor mesta- na poslednej pracovnej porade to bolo zahrnuté do úloh a zároveň požiadal 

poslancov, aby to bolo zahrnuté do rozpočtu na rok 2014. 

Marián Miština- informoval, že viacerí občania majú zlý signál na káblovej televízii. A spýtal 

sa v akom stave je Monografia mesta  Nováky. 

Prednosta MsÚ – informoval, že sa stretol s oboma autorkami pripravovanej monografia a bolo 

zaslaných šesť listov, ktorými boli oslovení potenciálni recenzenti, ktorých odporúča pani 

Leitmanová podľa jednotlivých oblastí. Pani Melníková odmietla spoluprácu, mala tú časť 

z pohľadu histórie. Ďalej sme sa dohodli, že nám dajú ďalší typ, kto by túto oblasť zastrešoval. 

Tento typ sme dostali na pani Géczyovú- riaditeľku múzea. 

 

Mgr. Milan Oršula – navrhol primátorovi, že otázky má pripravené písomne a môže mu 

primátor odpovedať písomne a prešiel by k schváleniu fin.prostriedkov pre voľnočasové 

organizácie. 

Primátor mesta- konštatoval, že nemá problém mu odpovedať hneď. 

Mgr. Milan Oršula- postupne kládol primátorovi pripravené otázky. 

Primátor mesta- odpovedal na otázku ohľadom riešenia odporúčaní NKÚ. V prvom rade 

o daných riešeniach bol informovaný NKÚ. Raz polročne KCMN predkladá vyhodnotenie 

hospodárenia na rokovanie MsR za 1. polrok. Písomne to poslanci dostali v uznesení z MsR.  

Prednosta MsÚ- Zásady hospodárenia s majetkom mesta boli upravené v bode, kde sa 

ošetrovalo a pritvrdili sa podmienky reťazení v rámci piatich rokov, čiže aj opakované predĺženie 

zmluvy o prenájme nemohlo byť dlhšie ako päť rokov.  

Mgr. Milan Oršula- konštatoval, že na začiatku roka 2013 upozornil na voľbu správnej rady 

v KCMN. Tá bola zriadená na základe uznesenia č. 3/2007 mestským zastupiteľstvom, kde bola 

zároveň volená aj správna rada. Tá je volená na obdobie piatich rokov podľa článku 5 ods. 4 

štatútu, ktorý obsahuje aj nasledovný text: všetci členovia správnej rady sú menovaní na návrh 

zakladateľa. Vyslovil názor, že podľa neho je to Mesto Nováky. Prečo teda primátor ako člen 

správnej rady a zároveň Primátor mesta Nováky nepredložil návrh mestskému zastupiteľstvu na 

voľbu členov správnej rady KCMN a rozhodol sa pristúpiť k priamej voľbe a zvolil aj sám seba. 

Primátor mesta- sa vyjadril, že postupoval v súlade so zákonom a jednoznačne si za tým stojí. 

Mgr. Milan Oršula- ďalej sa pýtal, kto je zodpovedný za  zostavovanie programového obsahu 

vysielaného z diania v meste. 

Primátor mesta- ten kto vyrobí, ten kto má licenciu a Rada pre vysielanie a retransmisiu 

monitoruje vysielania, to je ten kontrolný orgán. 

Mgr. Milan Oršula- v minulosti bolo známe, že každý spracovaný záznam z diania v meste bol 

možný sledovania na webovej stránke mesta. Prečo sa to zo stránky vytratilo. 

 

 

Ďalej sa vyjadril, že pokiaľ bude mať schvaľovať peniaze pre TV Nováky, chce vidieť rozpočet 

a programový obsah, ktorý bude obsahovať vysielací obsah. Ďalej prečo sa v rozpočte objavuje 

zakúpenie kamery a počítača pre vysielanie. 

Primátor mesta- počítač sa kupoval  kvôli videotextu. 

Mgr. M.Oršula- v roku 2013 bolo mesto v rozpočtovom provizóriu- prečo boli fin. prostriedky 

poskytované len organizácii KCMN vo výške jednej dvanástiny za predchádzajúci rok 

a ostatným organizáciám nie.  

Primátor mesta-  KCMN je nezisková organizácia mesta, robí kultúrnu činnosť a sídli 

v kultúrnom zariadení v majetku mesta a je samozrejme, že na svoju prevádzku potrebuje fin. 

prostriedky, čiže to nie je občianske združenie.  

Peter Bošiak- informoval sa, podľa akých kritérií sa budú v novej bytovke prideľovať byty. 
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Primátor mesta-  informoval, že požiadal sociálnu komisiu ako vždy, aby pripravila návrh, 

prešla si všetky žiadosti a dala primátorovi nejaké odporúčanie teda nejaký poradovník. Teraz sa 

stalo, že komisia rozhodla, že  odporúčania nebude dávať nech o tom rozhodne primátor. 

Peter Bošiak- dal do pozornosti VZN o prideľovaní bytov, ktoré pojednáva o tom ako sa majú 

prideľovať byty, kde ale chýbajú nejaké náležitosti alebo kritéria na prideľovanie bytov. 

A odporučil, aby sa prideľovanie bytov opakovane prerokovalo. Konštatoval, že nájomný byt by 

nemala dostať osoba, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom iného bytu či rodinného domu. 

 

K bodu 13 

Primátor mesta- ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka                                                                                   Ing. Ján Martina 

primátor mesta                                                                                         prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Miština 

overovateľ 


