
 Z á p i s n i c a  

č. 8/2013 
 

z  mestského zastupiteľstva dňa 16. 12. 2013 

 

Prítomní: viď prezenčná listina,  

 

Návrh programu:  

 

1. Otvorenie 

2. Informácia o činnosti MsR a MsÚ od zasadnutia MsZ dňa 29.10.2013 

3. Návrh VZN č.3/2013, ktorým sa dopĺňa VZN č.4/2008 o miestnych daniach 

4. Návrh VZN č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

5. VZN č. 5/2013, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2008 a VZN č.2/2012o podmienkach 

prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Nováky 

6. Návrh  Rozpočtových opatrení na rok 2013 

7. Návrh  rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2014, 2015, 2016 

8. Návrh  rozpočtu mesta Nováky na roky 2014, 2015, 2016 

9. Návrh Programového rozpočtu mesta Nováky na roky  2014, 2015, 2016 

10. Závery zo zasadnutia komisie výstavby dňa 25.11.2013 Príloha č.1. 

11. Rôzne. 

12. 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. G. Oršulová, Miroslav Gogola 

Overovateľa: Mgr. Dana Horná 

Zapisovateľka: Miroslava Kováčová 

Komisia bola schválená jednomyseľne. Ďalej predložil návrh na schválenie programu 

s doplnkom prihlásenia sa do rozpravy dvoch občanov a odporučil, aby mohli vystúpiť hneď po 

schválení programu. Program aj s doplnkom bol schválený jednomyseľne. 

 

K bodu 2 

Rozprava 

Občania 

Jozef Gombarčík-  vyjadril sa k problematike podľa neho vysokého daňového zaťaženia 

v meste Nováky od roku 2008. Tvrdil, že v roku 2008 sa stala chyba. A bolo to nepremyslené 

prijatie uznesenia o zvýšení dane z nehnuteľnosti. Svoje informácie predložil aj na rokovanie 

mestskej rady, ale výstup bol pre neho nepostačujúci a síce, že mestská rada nebola uznášania 

schopná. Apeloval na celý poslanecký zbor, aby zaujali stanovisko k danej problematike. 

V meste sú neúmerne vysoké dane a dal  návrh do budúcnosti, aby každý jeden subjekt je 

špecifický a má nejaké stavby, ktoré treba nejakým spôsobom dať na papier. Všetky subjekty, 

aby boli fyzicky zmapované a vtedy sa príde na to, že pri tejto záťaži bude mať mesto o pár 

miliónov viac- čiže bude si môcť dovoliť daň znížiť. A mal by si každý subjekt do daňového 

priznania poctivo nahlásiť skutočný majetok , ktorý má. Mal ešte jeden návrh, keď príde 

zahraničný investor a chceme do mesta aj ďalších pritiahnuť mohli by sa im dať daňové 

prázdniny. 

Bc. Peter Nižný- informoval prítomných o novovzniknutom klube vodného póla, kde bol 

zvolený za prezidenta. Je to Klub vodného póla  - KVP Nováky – občianske združenie. Klub 

začína svoju činnosť a následne občianske združenie TJ NCHZ Nováky končí svoju činnosť 

k 31. 12. 2013. Medzi hlavné a prioritné ciele nového občianskeho združenia je finančné  
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zabezpečenie vodnopólového klubu,  nábor talentov a zvyšovanie výkonnosti súčasných hráčov. 

Ďalej informoval, že členská schôdza, ktorá sa uskutočnila 09. 12. 2013 ustanovila do štruktúr 

občianskeho združenia okrem neho, pána Ing. Michala Gogolu- manažéra klubu, Mariána 

Oršulu, Nikoletu Pénzesovú a pána Mgr. Pavla Oršulu- hlavného kontrolóra občianskeho 

združenia. Verí, že mesto Nováky bude aj naďalej podporovať vodné pólo v meste a spoločnými 

silami tento šport sa vráti na miesta kam patrí a na ktorých vodné polo figurovala pred rokmi. 

 

K bodu 3 

Prednosta MsÚ – informoval  o činnosti MsR a MsÚ od zasadnutia MsZ dňa 29.10.2013. 

Mestská rada zasadala 1 krát: 

Na zasadnutí  27. 11. 2013 

Program: 

1. Návrh  rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na roky 2014, 2015, 2016 

2. Návrh  rozpočtu mesta Nováky na roky 2014, 2015, 2016 

3. Návrh Programového rozpočtu mesta Nováky na roky  2014, 2015, 2016 

4. Návrh VZN č.3/2013 ktorým sa dopĺňa VZN č.4/2008 o miestnych daniach 

5. Návrh VZN č. 4/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

6. VZN č. 5/2013 ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2008 a VZN č.2/2012o podmienkach 

prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Nováky 

7. Správa o výchovnovzdelávacej  činnosti škôl , výsledkoch a podmienkach škôl MŠ, ZŠ, 

ZUŠ a CVČ 

8. Návrh na Rozpočtové opatrenia Mestského úradu 

9. Návrh na Rozpočtové opatrenia ZŠ, ZUŠ a CVČ 

10. Závery zo zasadnutia komisie výstavby dňa 25.11.2013 

  

 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 materiálov predložených na rokovanie MsZ. 

2. Práce na  účtovnej závierke mesta za október, november  2013 . 

3. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31.12.2013- dielčie 

inventúry. 

4. Spracovanie zmlúv o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta na rok 2013 v zmysle uznesenia 

MsZ č.370/2013 a schváleného rozpočtu mesta na rok 2013 a ich konzultácia s právnym 

zástupcom mesta, po ich zverejnení úhrada dotácií do 30.11.2013. 

5. Vypracovanie darovacích zmlúv na poskytnutie prostriedkov z rozpočtu mesta v zmysle 

Zásad poskytovania darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely a ich konzultácia 

s právnym zástupcom mesta. 

6. Účasť na školení k novele zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a príprave VZN . 

7. Vyúčtovanie cestovných náhrad výdavkov pri pracovných cestách. 

8. Spracovanie výziev na nedoplatky na dani z nehnuteľností a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2013. 

9. Vypracovanie výkazu o poistení majetku mesta na 4. štvrťrok 2013. 

10. Zmeny rozhodnutia o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier 

prostredníctvom výherných hracích prístrojov. 

11. Poskytovanie súčinnosti v exekučnom konaní , návrhy na exekúciu daňových nedoplatkov. 
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Oddelenie vnútornej správy, školstva  a sociálnych vecí: 

 Realizovalo: 

 

1.  spracovanie návrhu rozpočtových opatrení na rok 2013 a návrhu rozpočtu na roky 2014 - 

2016, 

2. vyhodnotenie volieb do VÚC na území mesta Nováky, vypracovanie vyúčtovania( 

prihlášky a odhlášky členov okrskových volebných komisií do poisťovní), 

3.  vypracovanie oznámení o pridelení novopostavených bytov na ul. Kukučínovej č. 205/10 

a 12, zvolanie žiadateľov o byty na ul. Kukučínovej na  deň 12.11.2013 za účelom 

žrebovania čísla bytov, výpočet finančnej zábezpeky  a výšky nájomného a zaslanie 

oznámení budúcim nájomníkom bytov, 

4. vypracovanie návrhu VZN č.5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 a VZN č. 

2/2012 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta, 

5. vypracovanie návrhu Prílohy č. 1 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na žiaka, dieťa škôl a školských zariadení na území mesta pre rok 2014, 

6.  v spolupráci s MsP vykonanie terénnych návštev v ubytovni Gastropólo Nováky za 

účelom zistenia rodín s maloletými deťmi, ako i zistenia ďalších  ubytovaných osôb, 

7. riešenie sociálnej situácie v rodinách osamelých občanov, 

8. súčinnosť pri vykonávaní exekúcií, 

9. spracovanie výkazu o pracovných podmienkach a nákladoch na sociálnu politiku, 

10. zisťovanie pohybu obyvateľov v meste a písomné oznámenia pre orgány polície,, súdov, 

daňové a exekútorske úrady, 

11. overovanie listín v rodinách bezvládnych občanov 

 

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta   

 

Na odbore VaRM boli v období od posledného zasadnutia riešené tieto úlohy: 

  

1/   Vypracovanie ďalších rozpočtových opatrení k rozpočtu na rok 2013,  

2/   spracovanie podkladov do rozpočtu na roky 2014,2015 a 2016, 

3/   kolaudácia nájomného bytového domu na ulici Kukučínovej,  príprava podkladov 

k odovzdaniu bytov,  

4/   realizácia výstavby osvetlenia na ulici Suvorovovej,   

5/   zabezpečenie stavebných úprav v budove kúrie na rozšírenie archívu,  

6/    realizácia vodorovného dopravného značenie parkoviska pri dome služieb, 

7/   zabezpečenie realizácie stavby "Osvetlenie priechodov pre chodcov v Novákoch"  

8/   zabezpečenie spracovanie projektu sanácie a projektu obnovy kaplnky sv. Juliány na 

cintoríne A. Hlinku, 

9/   zabezpečenie drobných akcií v meste: oprava časti miestnej komunikácie s osadením 

obrubníkov, premiestnením dažďovej vpuste  a vyasfaltovaním vozovky na ulici Nábrežnej,   

realizácia nového odvodňovacieho rigola na zachytenie povrchovej zrážkovej vody nad 

parkoviskom nového cintorína,  dokončenie výtlkov technológiou pneumotrysk na Nám SNP 

(parkovisko pri predajni Sama) a na ulici Šimonovskej, osadenie nových informačných tabúľ na 

cintorínoch v Lelovciach a A. Hlinku,  osadenie nových plagátovacích tabúľ na ulici G. Košťála 

a F. Kráľa,  výsadba zelene pred novými bytovými domami č. 200 a 205 na ulici Kukučínovej 

v Novákoch, výsadba zelene na detskom ihrisku v areáli ZUŠ, na detskom ihrisku na ulici 

Rastislavovej, pri  pekárni, na ulici Svätoplukovej v blízkosti nového parkoviska a na ulici 

Chemikov medzi parkoviskom a bytovým domom č. 13 a č. 17,   doplnenie a rozšírenie detského 

ihriska v areáli ZUŠ o 6 nových prvkov,     rekonštrukcia troch dažďových vpustí na miestnej 

komunikácii na ulici F. Kráľa 

10/ práce realizované pracovníkmi prijatými v rámci podpory a rozvoja regionálnej 

zamestnanosti: úprava areálov cintorínov a zabezpečenie čistoty autobusových zastávok, 
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likvidácia divokých skládok, biologického odpadu a odvoz tuhého odpadu z verejných 

priestranstiev mesta, pomocné práce pri oprave detských ihrísk, školských  a športových 

zariadení, jesenná údržba verejných priestranstiev ako je vyhrabávanie trávnatých plôch  a 

čistenie verejných priestranstiev od opadnutého lístia, atď. ... 

11/ spracovanie a zaslanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom 

Ministerstva vnútra na modernizáciu kamerového systému 

12/ spracovanie podkladov a zaslanie dvoch žiadostí o poskytnutie dotácie z environfondu na 

vybudovanie kanalizácie na ulici Šimonovskej a protipovodňových opatrení na ulici 

Trenčianskej 

13/ vypracovanie a zaslanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva kultúry na reštaurátorský 

výskum a začatie obnovy(sanačné práce) kaplnky sv. Juliány na ul. A. Hlinku, 

14/ pokračovanie prác na majetkoprávnom vysporiadavaní pozemkov (do majetku mesta). 

          

 - vydávanie rozhodnutí o pridelení súpisných čísel   

- vydávanie potvrdení o pridelenom súpisnom čísle 

- príprava nájomných zmlúv k prenájmu hrobových miest 

- príprava nájomných zmlúv na prenájom verejných priestranstiev patriacich do majetku mesta a 

sledovanie úhrady platieb za prenajaté priestory 

- poskytovanie informácii o pozemkoch patriacich do katastra mesta Nováky 

- vydávanie rybárskych lístkov (prenesená kompetencia štátnej správy) 

- vydávanie rozhodnutí pre výrub stromov vrátane predpísania náhradnej výsadby (prenesená 

kompetencia štátnej správy) 

- zabezpečovanie činností pri prenájme bytových a nebytových priestorov  

- vydávanie súhlasov pre podnikateľskú činnosť  

- vydávanie stanovísk k malému zdroju znečisťovania k stavebnému povoleniu (prenesená 

kompetencia štátnej správy) 

- povoľovanie a vydávanie rozhodnutí k vodných stavbám (studne) (prenesená kompetencia 

štátnej správy) 

- vydávanie rozhodnutí k rozkopávkam miestnych komunikácii, povoľovanie dopravného 

značenia a vydávanie rozhodnutí k uzatvoreniu miestnej komunikácie (prenesená kompetencia 

štátnej správy) 

- zabezpečovanie vypracovávania projektov dopravného značenia, ich odsúhlasovanie 

kompetentnými úradmi štátnej správy, ako aj ich následnú realizáciu 

- zabezpečovanie odpadového  hospodárstva v spolupráci so zmluvným dodávateľom 

- zabezpečovanie bežnej údržby mesta (osvetlenie, údržba miestnych komunikácii, údržba 

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

- zabezpečovanie vypracovávania projektovej dokumentácie pre stavby, ktoré realizuje mesto 

- vybavovanie územných rozhodnutí a stavebných povolení pre stavby, ktoré realizuje mesto 

- zabezpečovanie drobných stavebných prác, ako aj ostaných stavieb realizovaných mestom v 

spolupráci so zmluvnými dodávateľmi 

- riešenie priestupkov a sťažností, každý podľa svojej pracovnej náplne  

- povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác (prenesená kompetencia 

štátnej správy) 

- vydávanie rozhodnutí o povolení reklamných, informačných a propagačných zariadení 

(prenesená kompetencia štátnej správy) 

- poskytovanie územnoplánovacích informácii v zmysle platného Územného plánu mesta 

Nováky (ÚPN) 
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K bodu  4 a 5 

Ing. Hajsterová – uviedla návrh VZN č.3/2013, ktorým sa dopĺňa VZN č.4/2008 o miestnych 

daniach a návrh VZN č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Peter Bošiak- taktiež konštatoval, že daňové zaťaženie v meste je veľmi vysoké a pokiaľ 

chceme do mesta podnikateľke subjekty dostať musíme s tým niečo robiť. Je potrebné urobiť 

nejakú analýzu akým spôsobom vyjsť týmto ľuďom v meste, ktorý dávajú prácu v ústrety. 

Primátor mesta- mestské zastupiteľstvo schválilo VZN v roku 2008 s platnosťou od roku 2009 

a odvtedy je taká sadzba. Zvýšenie dane vtedy prinieslo do rozpočtu cca 330 tis. eur, ktorými sa 

mohli podporiť športové kluby a organizácie v meste. Primátor dal návrh, aby podnikateľské 

subjekty, ktoré vytvoria nové pracovné miesta alebo postavia nové haly mali nejakú motiváciu. 

Peter Miština- potvrdil, že by sa s tým bolo potrebné zaoberať. Bolo by dobré zvolať na 

rokovanie všetky podnikateľské subjekty a prípadne sa dohodnúť aj na spolufinancovaní športu. 

Miroslav Gogola- konštatoval, že pán Gombarčík spĺňa podmienky aj vytvorenia pracovných 

miest aj postavil haly tak tomu nerozumie. 

Primátor mesta- počas roka sa sadzba dane nedá meniť. Veľmi ocenil, že pán Gombarčík 

 postavil haly, a tým sa vytvorili podmienky na vznik nových pracovných miest, ale  sadzba sa 

nedá meniť počas roka, ale do ďalšieho obdobia je to potrebné prekonzultovať a primátor je 

tomu naklonený. 

Mgr. Gabriela Oršulová- informovala sa, kedy sa s tým budú poslanci zaoberať. 

Primátor mesta-  kedykoľvek v priebehu roku 2014 sa môžu pripravovať podklady k VZN na 

rok 2015. Konštatoval, že dá preveriť čo by sa dalo robiť v tejto oblasti. 

Návrhy VZN č.3/2013, ktorým sa dopĺňa VZN č.4/2008 o miestnych daniach a návrh VZN č. 

4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady boli schválené deviatimi hlasmi. 

 

 

K bodu 6 

JUDr. Modoryová – uviedla návrh VZN č. 5/2013, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2008 a VZN 

č.2/2012o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Nováky. 

Peter Bošiak-  vyjadril sa, že na poslednom mestskom zastupiteľstve pripomienkoval postup pri 

prideľovaní nájomných bytov, s tým, že na rokovanie MsR dostali poslanci nejaký materiál 

VZN, ktorý bol v inom znení ako teraz tu na rokovaní. Konštatoval, že podľa jeho názoru 

nariadenia o prideľovaní bytov na území mesta nie sú dobré pripravené. Okolité mestá a obce 

majú v tých nariadeniach jednu takú dôležitú vec, ktorú my nemáme a to: byt  je možné prideliť 

žiadateľovi, ktorý nevlastní sám alebo jeho manžel/manželka byt, rodinný dom alebo celoročne 

obývateľnú chatu, prípadne nie je spoluvlastníkom takýchto nehnuteľnosti- takú skutočnosť 

žiadateľ doloží čestným vyhlásením.  

JUDr. Modoryová- sa vyjadrila, že v tlačive žiadosti o nájomný byt táto klauzula o tom, či je 

žiadateľ vlastníkom bytu alebo rodinného domu je. 

Mgr. Dana Horná- konštatovala, že tieto návrhy a podmienky prideľovania by možno mali 

opodstatnenie keby bolo tých žiadosti dostatok. Mohla by to byť jedna z podmienok, ale nie na 

úplne vylúčenie žiadosti, lebo by sa mohlo stať že nebudeme mať komu ten byt prideliť. Pokiaľ 

bude dosť uchádzačov, ktorí nebudú mať vo vlastníctve byt prípadne dom, tak budú 

uprednostnení aj tí žiadatelia, ktorí majú aj byt vo vlastníctve. 

 

 

K bodu7 

Návrh rozpočtových opatrení. 

Ing. Hajsterová – uviedla návrh rozpočtových opatrení. Ekonomická komisia odporúča tieto 

opatrenia schváliť. 
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K bodu 8 

Riaditeľky ZŠ, ZUŠ a CVČ – uviedli svoje návrhy rozpočtov na roky 2014, 2015 a 2016. 

 

 

K bodu 9 a 10 

Ing. Hajsterová -  uviedla návrh  rozpočtu mesta Nováky na roky 2014, 2015, 2016 a návrh 

Programového rozpočtu mesta Nováky na roky  2014, 2015, 2016. 

Ing. Zgančík- uviedol, že návrh rozpočtov bol prerokovaný v ekonomickej komisii. Vyjadril sa 

k jednej položke, o ktorej informácia prišla až po rokovaní ekonomickej komisie a mestskej 

rady. Občan nášho mesta, zamestnanec elektrárni pán Róbert Petriska v rámci nadačného 

programu predložil projekt na rekonštrukciu telocvične v ZŠ J.C. Hronského. Konštatoval, že  

podľa posledných informácii, ktoré má bude vyhodnotený tento projekt ako úspešný – jedná sa 

o sumu 20 tis. eur z nadačného fondu Slovenských elektrárni pre ZŠ. Podmienka úspešnosti 

tohto projektu je spolufinancovanie zo strany mesta, ktoré by sa malo finančne podieľať na tejto 

rekonštrukcii. Jednalo by sa o rekonštrukciu palubovky, omaľovanie, rekonštrukciu 

elektroinštalácie. Minulý rok bola takto úspešná obec Kanianka pri rekonštrukcii koncertnej 

siene. Minulý rok to bolo schvaľované v Taliansku v sídle firmy. Tento rok to bude schvaľované 

na Slovensku, čiže je veľká perspektíva resp. veľká šanca, že ten projekt bude úspešný. Ďalej dal 

návrh čo sa týka spolufinancovania, aby Program 8 podprogram 2  Základné školy kapitálový 

transfer bol navýšený o sumu 30 tis. eur- konkrétne rekonštrukcia telocvične v ZŠ 

J.C.Hronského. Celková výška projektu je 51 tis. eur- 20 tis. eur pôjde z nadačného fondu, 30 tis. 

eur by bola spoluúčasť mesta a 1000 eur z rozpočtu ZŠ. Spoluúčasť podľa jeho návrhu by išla  

z prijatých úverov, ktoré sú v pláne a ktoré by sa navýšili o 30 tis. eur. 

 

Hlavný kontrolór- predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu, kde záverom konštatoval, že 

predkladaný návrh zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy pri dôslednom 

rešpektovaní právnych predpisov a dodržiavaní hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtových 

prostriedkov. Návrh rozpočtu mesta Nováky na roky 2014 - 2016   je po stránke metodickej 

predložený správne, ale po stránke zákonnej nie sú splnené niektoré ustanovenia zákonov 

a VZN, ktoré sú popísané v bode 1.1. predkladaného stanoviska, a preto ho neodporúča schváliť 

v predloženej forme, ale až po spresnení použitia návratných zdrojov financovania mesta vo 

výške 194 297 €, v príjmových finančných operáciách klasifikovaný ako 513 Bankové úvery. 

Uvedený úver musí byť definovaný ako návratný zdroj financovania na konkrétne kapitálové 

výdavky mesta Nováky. Návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016 odporučil zobrať na vedomie.  

Mgr. Milan Oršula- sa informoval a chcel odpoveď od hlavného kontrolóra, či predložený 

rozpočet na rokovanie mestskej rady ako schodkový bol v súlade so zákonom. 

Hlavný kontrolór – reagoval, že on dáva stanovisko k predkladanému rozpočtu na rokovanie 

mestského zastupiteľstva a ten bol predložený v súlade so zákonom. 

Primátor mesta-  sa vyjadril, že tak predložený rozpočet ako bol predložený na rokovanie 

mestskej rady bol preto, že v ňom boli navrhnuté nejaké požiadavky a úlohou komisie a mestskej 

rady ho je upraviť tak, aby bol vyrovnaný. 

Ing. Zgančík – upozornil kontrolóra, že návrh rozpočtu na rok 2015 a2016 sa schvaľuje 

nezáväzne.  

Primátor mesta – sa vyjadril, že sa nestotožňuje z návrhom navýšenia úveru a k tomuto návrhu 

zásadné výhrady. A tá najzásadnejšia výhrada je, že toto mesto má vyčleniť v tomto rozpočte 

100 tis. eur na rekonštrukciu lodenice a v ďalšom roku 2015 ďalších 100 tis. eur- čo je 

v prepočte 6 mil. Sk. Veľmi ľahko sa to dá premietnuť na to, že za 100 tis. eur sa postaví rodinný 

domček bez pozemku. Vyjadril absolútny nesúhlas, že v tomto ťažkom období pre mestá a obce 

takto vyčleniť také množstvo finančných prostriedkov. Dal návrh a obrátil sa na riaditeľku ZŠ, 

aby poskytla priestor telocvične bezplatne klubu rýchlostnej kanoistiky na tréningy, aby nemali 

malý priestor na cvičenie. 
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Marián Miština- sa vyjadril, že primátor nevie čo rozpráva, že nepozná tréningový proces detí 

v klube, nepozná prostredia a uráža a osočuje ľudí, ktorí sú pre prácu s deťmi v klube zanietení. 

V prvom rade je bezpečnosť detí. Pri tréningovom procese nemôžeme  trénovať v telocvični 

a potom ísť na vodu a opačne. Jednoducho navýšili sa počty detí a priestory sú nevyhovujúce. 

Primátor mesta- konštatoval, že za túto sumu by sa urobili prístupové chodníky a komunikácie 

v meste a slúžilo by to širokému okruhu ľudí. 

Peter Miština – vyjadril sa, že stavebná komisia v dostatočnom predstihu dňa 05. 11. 2013 

schválila investičné akcie a to: rekonštrukciu ulice E.Ottu, Lesnej, Trenčianskej, kanalizáciu, 

Svätoplukovej a rekonštrukciu lavičky ponad rieku v Lelovciach. Z pohľadu stavebnej komisie, 

keby sa robili tieto rekonštrukcie naraz bolo by to oveľa lacnejšie ako keď sa budú robiť 

samostatne. Tak isto odporučila aj 100 tis. eur na rekonštrukciu lodenice a vyjadril sa, že 

rekonštrukciou sa nezveľadí majetok klubu rýchlostnej kanoistiky, ale mestský majetok. 

Primátor mesta- tvrdil, že priority poslancov sú úplne opačné ako jeho priority.  

 

Riaditeľka ZŠ- PaedDr. Chlúpiková –vyjadrila sa k položke za teplo, že dnes nevie určiť 

koľko spotrebujú tepla. Konštatovala, že roku 2007 sa vymenili okná na dolnej škole následný 

rok sa ušetrilo a v roku 2013 mali spotrebu za teplo vyššiu ako pred výmenou okien. Ďalej 

konštatovala, že peniaze od mesta vždy žiada na základe faktúr za teplo. Tvrdila, že od roku 

2007 sa snaží ušetriť finančné prostriedky za teplo a ešte sa jej to doteraz nepodarilo. Chyba 

bude asi niekde inde a porovnávala ZŠ v Bojniciach, ktorá platí menej za m
3
 za teplo ako tu 

v Novákoch.  

  

Mgr. Milan Oršula – informoval, že komisia kultúry a športu zasadala dvakrát ohľadom 

rozpočtu. Jeden krát bol výstup komisie, ktorý išiel aj do ekonomickej komisie taký, aby KCMN 

n.o. malo dotáciu 130 tis. eur, s tým, že návrh bol, aby nezisková organizácia bola 

pretransformovaná na rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu. Opätovne komisia 

prehodnocovala tento zámer a komisia sa uzniesla, že stanovisko bude také, že dotácia pre 

KCMN bude krátená na 30 tis. eur zdôvodnením je výsledok správy NKÚ, ktorý nám vytkol 

vysoké režijné náklady oproti nákladom spojených s touto činnosťou. Ušetrené prostriedky 

z krátenia by boli použité – 24 tis. eur na klub vodného póla, ktorý od augusta tohto roka musí 

zabezpečovať náklady spojené s prenájmom vodnej plochy ako tréningového priestoru a 770 eur 

na navýšenie programu 1.3 kultúrne služby. Ostatné prostriedky sú ešte voľné.  

Primátor mesta- sa spýtal poslanca, či pracuje komisia športu v ilegalite, keď žiadny výstup 

z týchto zasadnutí komisie na mestský úrad a ani primátorovi neboli doručené. Prečítal zo zápisu 

komisie kultúry a športu: „po dlhotrvajúcej diskusii  sa komisia zhodla nie úplne jednoznačne na 

nasledovnom závere- komisia kultúry a športu odporúča ekonomickej komisii schválenie 

finančných prostriedkov  v predkladanej výške 130 tis. eur pre KCMN s tým, že KCMN n.o. 

bude zmenená na príspevkovú alebo rozpočtovú organizáciu.“ Tento výstup je klamstvo, pretože 

za tento návrh hlasoval len Mgr. M. Oršula zo 4 člennej komisie. 

A.Hajnovič- informoval sa ako to vyzerá s monografiou, teda v akom štádiu je. 

Prednosta MsÚ – podrobne informoval o štádiu monografie a o všetkých postupoch v tejto 

oblasti. 

 

 

 

K bodu 11 

Ing. Pavlíková- uviedla závery zo zasadnutia komisie výstavby dňa 25. 11. 2013 Príloha č.1. 
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JUDr. Modoryová- uviedla návrh prílohy k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na škôl a školských zariadení na území mesta Nováky na rok 2014. 

 

Mgr. Milan Oršula- prečítal návrh pridelenia finančných prostriedkov pre športové kluby 

a voľnočasové organizácie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Dušan Šimka                                                                                      Ing. Ján Martina 

     primátor mesta                                                                                          prednosta MsÚ 

 

 

 

 

 

Mgr. Dana Horná 

overovateľka 


