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 Uznesenia zo zasadnutia MsZ dňa 25. 3. 2014. 
 

 
 

UZNESENIE č. 462/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

schvaľuje 

 

Program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 25.3. 2014  v doplnenom  

a zmenenom znení 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 463/2014 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

určuje 

a) Miroslavu Kováčovú za zapisovateľku zápisnice 

b) Miroslava Gogolu za overovateľa ( uznesenia a zápisnice) 

 

volí 

Návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda:  Ivan Hvojnik 

Člen:   Marián Miština 

Člen:   Peter Miština 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1  

Neospravedlnený: 0 
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UZNESENIE č. 464/2014 
 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy: 

Ľubomír Chrapa  k bodu rôzne  

Jozef Gombarčík  k bodu rôzne  

Jozef Petriska   k bodu rôzne 

 
 

UZNESENIE č. 465/2014 
 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

žiadosť – Ing. Ľubomír Chrappa, trvale bytom 972 71  Nováky, M. R. Štefánika 116/13 o 

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

vlastníka pozemku parc. reg. CKN č. 1386 a parc. reg. CKN č. 1363/1 v k. ú. Nováky strpieť 

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

elektrickej prípojky prechádzajúcej cez parc. reg. CKN č. 1386 a parc. reg. CKN č. 1363/1 v 

k. ú. Nováky a plynovej a vodovodnej prípojky cez parc. reg. CKN č. 1386 v rozsahu 

vyznačenom geometrickým plánom č. 19a/2014 vyhotoveným spoločnosťou GEOMETRA, 

Ing. Dana Gašparovičová, Námestie slobody 22, Prievidza, dňa 10. 03. 2014 v prospech 

vlastníka parc. reg. CKN č. 1480/1 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. 1386 a parc. reg. CKN č. 1363/1 v k. ú. Nováky strpieť 

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

elektrickej prípojky prechádzajúcej cez parc. reg. CKN č. 1386 a parc. reg. CKN č. 1363/1 v 

k. ú. Nováky a plynovej a vodovodnej prípojky cez parc. reg. CKN č. 1386 v rozsahu 

vyznačenom geometrickým plánom č. 19a/2014 vyhotoveným spoločnosťou GEOMETRA, 

Ing. Dana Gašparovičová, Námestie slobody 22, Prievidza, dňa 10. 03. 2014 v prospech 

vlastníka parc. reg. CKN č. 1480/1 v k. ú. Nováky, ako oprávneného z vecného bremena.  

Uvedené vecné bremeno bude zriadené bezodplatne na dobu neurčitú  in rem.  

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1  

Neospravedlnený: 0 
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UZNESENIE č. 466/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

Dôvodovú správu k návrhu Viacročný rozpočet ZŠ  na roky 2014,2015,2016. 

 

Schvaľuje: 

 

Viacročný rozpočet ZŠ  na roky 2014,2015,2016 v predloženom znení nasledovne :  

a. Rok 2014   schvaľuje záväzne 

b. Roky 2015, 2016 schvaľuje nezáväzne 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1  

Ospravedlnený: 1  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

UZNESENIE č. 467/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

Dôvodovú správu k návrhu Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2013 

 

Schvaľuje: 

 

Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2013 v predloženom znení. 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 9 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 



4 

 

 

 

UZNESENIE č. 468/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  
 

správu o činnosti MsR a MsÚ od posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Novákoch konaného dňa 16.12.2013 

 

 

UZNESENIE č. 469/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh na 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: 

 

Schvaľuje: 

 

1. Rozpočtové opatrenia za rok 2014 v zmysle § 14 ods. 2.b, Zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení  nasledovne:  

a. V programe 8, podprogram 1  Materská škola: 

612 Príplatky   

612 001 MŠ, ŠJ osobný príplatok     -  7 600 € 

612 002 MŠ, ŠJ– ostatné príplatky     + 7 600 € 

b. V programe 2 Propagácia a marketing, podprogram 4  Internetová 

komunikácia 

632 Energia, voda a komunikácie   

632 004 Komunikačná infraštruktúra    +  2 600 € 

637 Služby 

637 004 Všeobecné služby      -   2 600 € 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 9 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2  

Neospravedlnený: 0 
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UZNESENIE č. 470/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh na Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov k 31.12.2013: právnické osoby, fyzické 

osoby podnikatelia a fyzické osoby 

 

Schvaľuje  

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov k 31.12.2013: právnické osoby, fyzické osoby 

podnikatelia a fyzické osoby 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 9 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 471/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

1. návrh na odpísania daňového nedoplatku na dani z nehnuteľnosti za rok 2012 

daňovníka BYDOS Nováky, spol. s r.o. vo výške 20 080,50 eur 

 

2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu odpísania daňového nedoplatku na dani 

z nehnuteľnosti za rok 2012 daňovníka BYDOS Nováky, spol. s r.o. vo výške 

20 080,50 eur 

 

Schvaľuje  

odpísanie daňového nedoplatku na dani z nehnuteľnosti za rok 2012 daňovníka BYDOS 

Nováky, spol. s r.o. vo výške 20 080,50 eur 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 9 

Za:   8 

Proti:   1  

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2  

Neospravedlnený: 0 
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UZNESENIE č. 472/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

1. návrh odpísania daňového nedoplatku na  miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady za rok 2012 daňovníkov: BYDOS Nováky, spol. s r.o. vo 

výške 770,79 eur a Vojenský opravárenský podnik Nováky za rok 2011 vo výške 

2734,76 eur 

 

2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu odpísania daňového nedoplatku na  

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2012 

daňovníkov: BYDOS Nováky, spol. s r.o. vo výške 770,79 eur a Vojenský 

opravárenský podnik Nováky za rok 2011 vo výške 2734,76 eur 

 

Schvaľuje  

odpísanie daňového nedoplatku na  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady za rok 2012 daňovníkov: BYDOS Nováky, spol. s r.o. vo výške 770,79 eur 

a Vojenský opravárenský podnik Nováky za rok 2011 vo výške 2734,76 eur 

 

 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 9 

Za:   8 

Proti:   1 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 473/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

návrh hlavného kontrolóra na základe stanoviska k: 

1. k návrhu odpísania daňového nedoplatku na dani z nehnuteľnosti za rok 2012 

daňovníka BYDOS Nováky, spol. s r.o. vo výške 20 080,50 eur 

2. k návrhu odpísania daňového nedoplatku na  miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady za rok 2012 daňovníkov: BYDOS Nováky, spol. 

s r.o. vo výške 770,79 eur a Vojenský opravárenský podnik Nováky za rok 2011 vo 

výške 2734,76 eur 

 

Schvaľuje  

a. Vyvodiť zodpovednosť za nevymožiteľnosť pohľadávok voči vedúcej EO. 

Z: Primátor mesta 
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b. Vyvodiť zodpovednosť za postup pri vymáhaní daňových nedoplatkov voči 

zamestnancom   EO 

Z: vedúca EO 

c. Vypracovať riadiacu normu mesta Nováky, v ktorej budú riešené postupy pre 

všetky prípady výberu daní a opatrenia na vznik predvídateľných udalostí 

súvisiacich s ich výberom 

Z: prednosta MsÚ 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 9 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

UZNESENIE č. 474/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvodovú správu k návrhu zrušenia VZN č. 42/1999  o podmienkach chovu a držanie 

domácich zvierat na území mesta Nováky  - podnet prokurátora proti  VZN 

 

Ruší  

VZN č. 42/1999  o podmienkach chovu a držanie domácich zvierat na území mesta Nováky  

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 475/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

Návrh VZN č. 1/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu 

opatrovateľskú službu  

 

Schvaľuje  

VZN č. 1/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu 

opatrovateľskú službu v predloženom znení 
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Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   7 

Proti:   1 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 476/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

Návrh VZN č. 2/2014 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov  pre voľby do 

Európskeho parlamentu 

 

Schvaľuje: 

VZN č. 2/2014 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov  pre voľby do Európskeho 

parlamentu  v doplnenom znení 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

UZNESENIE č. 477/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za rok 2013 

 

 

 

UZNESENIE č. 478/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky na I. polrok 2014 
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Schvaľuje: 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky na I. polrok 2014 v predloženom 

znení. 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 
 

UZNESENIE č. 479/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

poslanecký návrh – žiadosť na kontrolu v ZŠ v zmysle §18f odst. h. zákona 369/1990 Zb. 

 

Schvaľuje v zmysle zákona  369/1990 Zb. §18d 

 

Vykonanie kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami ZŠ za roky 2011-2013 
 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

UZNESENIE č. 480/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

návrh primátora mesta Nováky  na uskutočnenie kontroly výberových konaní na ZŠ 

 

Schvaľuje  v zmysle zákona  369/1990 Zb. §18f odst.  h 
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Uskutočniť kontrolu výberových konaní na práce, tovary a služby, vrátane personálnych 

výberových konaní za roky 2011, 2012 a 2013. 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   5 

Proti:   1  

Zdržal sa:  2  

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 481/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

Kontrolu plnenia uznesení od posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 

16.12.2013 

 

 

UZNESENIE č. 482/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

Odporúčanie hlavného kontrolóra vyplývajúce z rozpravy k správe HK o činnosti uhradiť 

firme Sport Service, s.r.o. sumu 5 841,06 €, čím by Mesto splnilo svoje zmluvné záväzky. 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra : po účtovnej stránke nie je nárok na realizáciu 

 

 

 

Schvaľuje : 

 

1. Rozpočtové opatrenia za rok 2014 v zmysle § 14 ods. 2.b, Zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení  nasledovne:  

a. V programe 13, podprogram 2  Správa a evid. bytov a nebyt. priest.: 

 

635 006 Údržba Budov, objektov alebo ich častí   -  5 841,06 € 

b. V programe 9 podprograme 2 Futbalový štadión 

717002 Výmena škvárového ihriska za umelý trávnik  + 5 841,06 € 
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Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   3 

Proti:   1  

Zdržal sa:  4  

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 

 

 

UZNESENIE č. 483/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh Správy o plnení opatrení a úloh v zmysle PHSR pre roky 2008 - 2013 

 

 

Schvaľuje: 

Správu o plnení opatrení a úloh v zmysle PHSR pre roky 2008 – 2013 v predloženom znení. 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

UZNESENIE č. 484/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

návrh Termínov  zasadnutí a plán práce MsR a MsZ na rok 2014 
 

 

Schvaľuje: 

 

Termíny zasadnutí a plán práce MsR a MsZ na rok 2014 v upravenom znení 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 
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Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

UZNESENIE č. 485/2014 
 

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: 

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. 1634/72 – zastav. plocha o výmere 71 m
2  

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

CKN č. 1634/36), zameraná geometrickým plánom č. 229/2013 zo dňa 17. 01. 2014, 

vyhotoveným GEOMAP Prievidza, s. r. o., J. Kráľa 1713/1A, 972 01  Bojnice, overeným 

Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, dňa 31. jan. 2014 pod č. 78/2014,                   

za cenu 3, 30 €/ m
2  

, do vlastníctva pána Petra Rybanského, trvale bytom 972 71  Nováky, 

ul. Lehotská 446/125.   

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 486/2014 
 

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 vyriešenia prístupu a rozšírenia záhrady vo vlastníctve žiadateľov parc. reg. CKN 

č. 1449.  
 

 

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 – parc. reg. CKN č. 1447/1, 
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záhrada o výmere 110 m
2 

, v celosti v  k. ú. Nováky, zameraná geometrickým plánom č. 208-

141/2002, vyhotoveným Geodéziou, a. s., prevádzka 208 Prievidza dňa 16. 07. 2002 pod č. 

769/2002, do vlastníctva Antona Hajnoviča a manž. Michaely Hajnovičovej, rod. 

Grnáčovej, obaja trvale bytom Nám. SNP 125, 972 71  v zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 05. 

11. 2002, ktorá bola uzatvorená v zmysle uznesenia č. 19 zo dňa 26. 11. 2001 v bode C/1b. 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1  

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 487/2014 
 

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, že žiadateľ má záujem uviesť 

právny stav do súladu so skutkovým stavom, nakoľko pri výstavbe garáží v tejto lokalite 

došlo k ich posunutiu oproti vytýčenému stavu.  

 

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 – ako diel 3 z parc. reg. CKN č. 

372/2 – zastav. plochy o výmere 6  m
2
, v  k. ú. Nováky a odkúpenie nehnuteľnosti do majetku 

mesta Nováky  – ako diel 1 z parc. reg. CKN č. 372/19 – novovytvorená parc. reg. CKN  č. 

372/62 – zastav. plocha o výmere 4 m
2 

, v k. ú. Nováky, zamerané geometrickým plánom   č. 

36319830-080/13, vypracovaným spoločnosťou GeRYS plus, s. r. o., SNP 22, Bánovce    nad 

Bebravou, dňa 07. 11. 2013, overeného Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, dňa 

15. nov. 2013 pod číslom 1115/2013, za cenu 3, 30  €/ m
2  

, do vlastníctva Antona Rajnohu a 

manž. Štefánie, trvale bytom 972 71  Nováky, ul. Hviezdoslavova 15/2A, za účelom 

uvedenia právneho stavu do súladu so skutkový stavom, nakoľko pri výstavbe garáží v tejto 

lokalite došlo k ich posunutiu oproti vytýčenému stavu.  

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 
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UZNESENIE č. 488/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvodom 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, formou zmluvy o 

budúcej kúpnej zmluve:  
 

 

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, formou zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve:  

- novovytvorenej parc. reg. CKN č. 10/1- zastav. plocha o výmere 70  m
2
 , v celosti v k. ú. 

Nováky a novovytvorenej parc. reg. C KN č. 9/21 – zastav. plocha o výmere 62  m
2
 , v celosti 

v k. ú. Nováky, zamerané geometrickým plánom č. 165/2013 zo dňa 21. 11. 2013, 

vypracovaným spoločnosťou GEOing, s. r. o., Šumperská 60, 971 01  Prievidza, do 

vlastníctva Michaela Kohútová, Jilemnického 144/10, 972 26  Nitrianske Rudno,                   

za cenu 27, 24 €/ m
2
 .  

- novovytvorenej parc. reg. CKN č. 9/22 – zastav. plocha o výmere 250  m
2 

, v celosti v k. ú. 

Nováky, zameraná geometrickým plánom č. 165/2013 zo dňa 21. 11. 2013, vypracovaným 

spoločnosťou GEOing, s. r. o., Šumperská 60, 971 01  Prievidza do vlastníctva Ľuboša 

Karaka, trvale bytom Andreja Hlinku 459/10, 972 71  Nováky, za cenu 27, 24 €/ m
2 

.  

- novovytvorenej parc. reg. CKN č. 9/23 – zastav. plocha o výmere 15  m
2 

, v k. ú. Nováky, 

zameraná geometrickým plánom č. 165/2013 zo dňa 21. 11. 2013, vypracovaným 

spoločnosťou GEOing, s. r. o., Šumperská 60, 971 01  Prievidza,  v podiele ½ do vlastníctva 

Ľuboša Karaka, trvale bytom Andreja Hlinku 459/10, 972 71  Nováky, za cenu 27, 24 €/ m
2  

a 

v podiele ½ do vlastníctva Michaela Kohútová, Jilemnického 144/10, 972 26  Nitrianske 

Rudno, za cenu 27, 24 €/ m
2
 za týchto podmienok:  

- ukončiť stavbu do 3 rokov od uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

- stanoviť termín uzatvorenia kúpnej zmluvy dohodnutého obsahu do 3 rokov od uzatvorenia 

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,  

- v prípade nedodržania termínu je možné predĺženie termínu o 1 rok s finančnou sankciou  

- v prípade nedodržania predĺženého termínu budú budúci kupujúci povinný odovzdať 

pozemok mestu v pôvodnom stave bez akýchkoľvek tiarch, t. j. bez rozostavanej stavby.  

- budúci kupujúci sa zaväzujú zrealizovať stavbu „Centrum obchodu a služieb“ podľa 

zastavovacej štúdie, ktorú vypracoval Ing. Arch Marián Minarovič: dátum september 2010. 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 
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Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 489/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvodom zámeru 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 

pozemkov v záhradkárskej osade Sad č. 2 ZO SZZ 24-1 v Novákoch, nakoľko na uvedenom 

pozemku sa nachádza záhrada v užívaní žiadateľky a záhradná chatka v jej vlastníctve. 
 

 

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 pozemku KN-E 

parc.č. 799/3, diel č. 41 k parc. reg. KN-C č. 2081/29 o výmere 30 m
2
 a diel č. 42 k parc. reg. 

KN-C č. 2081/30 o výmere 18 m
2
 podľa geometrického plánu č. A-147/2002 vypracovaného 

spoločnosťou GEOSLUŽBA Prievidza s.r.o. dňa 17.10.2003, do vlastníctva Jany Šimkovej, 

trvale bytom 972 71  Nováky, Bernolákova 632/13, za účelom majetkoprávneho 

vysporiadania pozemkov v záhradkárskej osade Sad č. 2 ZO SZZ 24-1 v Novákoch, nakoľko 

na uvedenom pozemku sa nachádza záhrada v užívaní žiadateľky a záhradná chatka v jej 

vlastníctve. Cenu za 1 m
2 
stanoviť vo výške kúpnej ceny od SPF Bratislava. 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

UZNESENIE č. 490/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvodom zámeru odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že žiadateľ má záujem 

odkúpiť byty v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do osobného vlastníctva. 
 

 

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 – nehnuteľnosť:  
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 byt č. 36, podkrovie, bytového domu sup. č. 116, na Ul. M. R. Štefánika, číslo 

orientačné 13, obec Nováky, stojaci na parc. reg. C KN č. 135/2 v k. ú. Nováky, 

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 

súpisné číslo 116 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. reg. CKN č. 135/2, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 690 m
2
  v k. ú. Nováky, vo veľkosti 2611/153201 

 byt č. 37, podkrovie, bytového domu sup. č. 116, na Ul. M. R. Štefánika, číslo 

orientačné 13, obec Nováky, stojaci na parc. reg. C KN č. 135/2 v k. ú. Nováky, 

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 

súpisné číslo 116 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. reg. CKN č. 135/2, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 690  m
2
  v k. ú. Nováky, vo veľkosti 2558/153201  

 byt č. 38, obec Nováky, stojaci na parc. reg. C KN č. 135/2 v k. ú. Nováky, 

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 

súpisné číslo 116 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. reg. CKN č. 135/2, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 690  m
2
   v k. ú. Nováky, vo veľkosti 2720/153201 

 byt č. 39, podkrovie, bytového domu sup. č. 116, na Ul. M. R. Štefánika, číslo 

orientačné 13, obec Nováky, stojaci na parc. reg. C KN č. 135/2 v k. ú. Nováky, 

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 

súpisné číslo 116 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. reg. CKN č. 135/2, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 690 m2  v k. ú. Nováky, vo veľkosti 2919/153201 

do vlastníctva spoločnosti NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71  Nováky, IČO:    

31 576 052, na základe Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 17. 11. 1997        

v celkovej sume 23 644, 35 €, ktorá bola stanovená podľa čl. III. písm. A ods. 1) predmetnej 

zmluvy. Kúpna cena bude vyplatená vo forme splátkového kalendára a to nasledovne:  

 

1. mesiac: 6 000, 00 € 

2. mesiac: 6 000, 00 € 

3. mesiac: 6 000, 00 € 

4. mesiac: 5 644, 35 € 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

UZNESENIE č. 491/2014 
 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

Dôvodom zámeru odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že žiadateľ má záujem 

odkúpiť byty v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do osobného vlastníctva.  
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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 – nehnuteľnosť:  

 byt č. 41, podkrovie, bytového domu sup. č. 116, na Ul. M. R. Štefánika, číslo 

orientačné 13, obec Nováky, stojaci na parc. reg. C KN č. 135/2 v k. ú. Nováky, 

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 

súpisné číslo 116 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. reg. CKN č. 135/2, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 690 m2  v k. ú. Nováky, vo veľkosti 2933/153201, do vlastníctva 

pána Igora Abrahama a Eleny Piešovej, obaja trvale bytom 972 71  Nováky, Ul. M. R. 

Štefánika 116/13, na základe Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa                    

23. 09. 2005, v celkovej sume, ktorá bola stanovená podľa čl. III. písm. A ods. 1) predmetnej 

zmluvy ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.  

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 492/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti parc. reg. 

EKN č. 214/6 v k. ú. Nováky s povinnosťou mesta Nováky 

Schvaľuje: 

 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti parc. reg. EKN č. 

214/6 v k. ú. Nováky s povinnosťou mesta Nováky ako budúceho povinného z vecného 

bremena a vlastníka pozemku parc. reg. EKN č. 214/6, strpieť na časti tohto pozemku 

umiestnenie elektroenergetického zariadenia na pozemku, jeho prvádzka – vykonávanie 

povolenej činnosti (distribúcia elektriny) a a prístup k nemu v zmysle zákona č. 251/2012 Z. 

z. o energetike pre stavbu: "7515 - Nováky-Záhradkárska osada č.1 pri jazere – Rozšírenie 

NNK pre záhradkárske chatky“  v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, na 

základe žiadosti spoločnosti EUB, s.r.o . Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš  

pre investora Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 

47  Žilina SSE-D, na stavbu „7515 - Nováky-Záhradkárska osada č.1 pri jazere – Rozšírenie 

NNK pre záhradkárske chatky“predmetom ktorej bude uloženie nového NN podzemného 

vedenia.  Uvedené vecné bremeno bude zriadené bezodplatne na dobu neurčitú  in rem.   
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Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 493/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

predĺženie nájomnej zmluvy je, že Mesto Nováky má záujem o zachovanie prenájmu 

nebytových priestorov s doterajším nájomcom, nakoľko nepriaznivá hospodárska situácia sa 

podpísala na dopyte po voľných nebytových priestoroch.  

Nakoľko mesto v príjmovej časti rozpočtu počíta už s finančnými prostriedkami získaných z 

nájmu nebytových priestorov, je v záujme mesta i jeho obyvateľov udržať si doterajšieho 

platiaceho nájomcu i ponúkané služby. 

Uvedený nájomca platí dohodnutý nájom pravidelne a plní podmienky v zmysle uzatvorenej 

nájomnej zmluvy. 

Schvaľuje: 

predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte č. 456 na ul. Andreja Hlinku                      

v Novákoch pre spoločnosť Elko Computers Prievidza, spol. s r.o., Bojnická cesta 5,7, 

Prievidza, IČO: 31 619 479, ktorá prevádzkuje značkovú predajňu ORANGE Slovensko a to 

na dobu neurčitú v zmysle tretej hlavy – Prenechávanie majetku mesta do užívania, čl. 6, 

bodu 2.a), b) Dodatku č. 2  k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta Nováky za 

nasledovných podmienok: 

- výpovedná lehota 2 mesiace 

- prenajímaná plocha je 36,5 m
2
 

- cena nájmu 55,20 €/m
2
 za rok t.j. celkový nájom je 2014,80 € za rok 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1  

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 494/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

návrh  na schválenie prísediacich Okresného súdu Prievidza za mesto  Nováky na volebné 

obdobie  r. 2014- 2018 :  
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Schvaľuje: 

prísediacich Okresného súdu Prievidza za mesto  Nováky na volebné obdobie  r. 2014- 2018 :  
 

1/ JUDr. Eva  MODORYOVÁ, bytom  Nováky,  Ul. Mateja Bela č. 962/1, vedúca   oddelenia  Mestského úradu 

Nováky,  prísediaca od roku 1981,                    

 

2/  Ing.  Ľubica  TÜRKOVÁ, bytom Nováky, Nám. SNP  č. 125, samostatne zárobkovo   činná  osoba, 

prísediaca od roku  1996, 

 

3/  Miroslav  LACKOVIČ, bytom Nováky, UL. Pribinova 130/16, technický námestník    Vepos, s.r.o. Nováky  

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č.495/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

poslanecký návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov na športové organizácie program 

9 podprogram 9.1a prerozdelenie finančných prostriedkov na program 1 podprogram 1.3 

Kultúrne služby  

 

  

Schvaľuje: 

 

1. prerozdelenie finančných prostriedkov na športové organizácie program 9 

podprogram 9.1 podpoložka 642001 v nasledovnom znení: 

 

Schválený rozpočet na 
rok 2014 

  

bežné výdavky 139 443,00 

NÁVRH KOMISIE  na rok 
2014 

Karate 
klub 

KRK 
Nováky 

MFK Nováky Šípky KVP TK Lyžiari 
Celkový 

súčet 

Činnosť športových 
klubov/ náklady na 
súťaže 

2 407,00 8 000,00 19 220,00 200,00 24 000,00 930,00 5 550,00 60 307,00 

Odmeny a mzdy 300,00 2 514,00 0,00 0,00 18 000,00 460,00 0,00 21 274,00 

Organizácia športových 
podujatí 

0,00 1 500,00 5 000,00 300,00 1 200,00 200,00 457,00 8 657,00 

Prevádzky športových 
zariadení 

0,00 6 468,00 30,00 500,00 24 000,00 3 207,00 1 000,00 35 205,00 

Sústredenia 600,00 2 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 4 600,00 

Športové náradie a 
výstroj 

200,00 1 000,00 5 200,00 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 9 400,00 



20 

 

Investičné akcie rok 2013               

Energie        0,00      

Celkom za návrh 3 386,65 21 982,00 29 489,00 990,00 67 200,00 5 797,00 9 507,00 138 351,65 

Rozdiel oproti schválenému rozpočtu -1 091,35 

  

2. prerozdelenie finančných prostriedkov na športové organizácie program 1 

podprogram 1.3 Kultúrne služby podpoložka 642001 v nasledovnom znení: 

 

Schválený rozpočet na rok 2014 bežné výdavky 5 770,00 

Matica slovenská 960,00 

Rybársky zväz 1 260,00 

Slovenský zväz záhradkárov 1 045,00 

MC Nováčik 570,00 

Dychová hudba, Nováky- energie kino- v prípade, že zaslali novú žiadosť 500,00 

Dychová hudba, Nováky 750,00 

FS Marínka 500,00 

Združenie na podporu kultúry Hornej Nitry 100,00 

Celkom za návrh 5 685,00 

Rozdiel oproti schválenému rozpočtu -85,00 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

UZNESENIE č. 496/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

poslanecký návrh na navýšenie finančných prostriedkov na základe uznesenia z januára    

457/2014 čiastka 2898 €---a z decembra 449/2013  

 

Schvaľuje: 

navýšenie finančných prostriedkov na športové organizácie program 9 podprogram 9.1 

podpoložka 642001 v nasledovnom znení: 

 

pre KVP  z čiastky 67 200 € na čiastku 73 200 €  ( navýšenie o 6 000 €) 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   7 
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Proti:   0 

Zdržal sa:  1  

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

UZNESENIE č. 497/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

poslanecký návrh na krátenie finančných prostriedkov 

 

Schvaľuje: 

Krátenie finančných prostriedkov na športové organizácie program 9 podprogram 9.1 

podpoložka 642001 v nasledovnom znení: 

 

pre MFK Nováky  z čiastky 29 489  € na čiastku 23 489 €  (krátenie o 6 000 €) 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   6 

Proti:   1  

Zdržal sa:  1  

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

UZNESENIE č. 498/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

poslanecký návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov na športové organizácie program 

9 podprogram 9.1, 

  

Schvaľuje: 

 

prerozdelenie finančných prostriedkov na športové organizácie program 9 podprogram 9.1 

podpoložka 642001 v nasledovnom znení: 

 

Schválený rozpočet na 
rok 2014 

  

bežné výdavky 139 443,00 

NÁVRH KOMISIE  na rok 
2014 

Karate 
klub 

KRK 
Nováky 

MFK Nováky Šípky KVP TK Lyžiari 
Celkový 

súčet 

Činnosť športových 
klubov/ náklady na 
súťaže 

2 407,00 8 000,00 19 220,00 200,00 24 000,00 930,00 5 550,00 60 307,00 

Odmeny a mzdy 300,00 2 514,00 0,00 0,00 18 000,00 460,00 0,00 21 274,00 

Organizácia športových 
podujatí 

0,00 1 500,00 5 000,00 300,00 1 200,00 200,00 457,00 8 657,00 
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Prevádzky športových 
zariadení 

0,00 6 468,00 30,00 500,00 24 000,00 3 207,00 1 000,00 35 205,00 

Sústredenia 600,00 2 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 4 600,00 

Športové náradie a 
výstroj 

200,00 1 000,00 5 200,00 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 9 400,00 

Investičné akcie rok 2013               

ZMENA     -6 000,00   6 000,00      

Celkom za návrh 3 386,65 21 982,00 23 489,00 990,00 73 200,00 5 797,00 9 507,00 138 351,65 

Rozdiel oproti schválenému rozpočtu -1 091,35 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   7 

Proti:   1  

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 499/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

poslanecký návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov na program 1 podprogram 1.3 

Kultúrne služby  

 

 

Schvaľuje: 

 

prerozdelenie finančných prostriedkov na športové organizácie program 1 podprogram 1.3 

Kultúrne služby podpoložka 642001 v nasledovnom znení: 

 

Schválený rozpočet na rok 2014 bežné výdavky 5 770,00 

Matica slovenská 960,00 

Rybársky zväz 1 260,00 

Slovenský zväz záhradkárov 1 045,00 

MC Nováčik 570,00 

Dychová hudba, Nováky- energie kino- v prípade, že zaslali novú žiadosť 500,00 

Dychová hudba, Nováky 750,00 

FS Marínka 500,00 

Združenie na podporu kultúry Hornej Nitry 100,00 

Celkom za návrh 5 685,00 

Rozdiel oproti schválenému rozpočtu -85,00 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 
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Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

UZNESENIE č. 500/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

poslanecký návrh na zrušenie uznesení k prerozdeleniu finančných prostriedkov na športové 

organizácie program 9 podprogram 9.1 podpoložka 642001 v nasledovnom znení: 

 

 

Ruší: 

 

uznesenia č. 495/2014, 496/2014, 497/2014, 498/2014 

 

 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1  

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

UZNESENIE č. 501/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

poslanecký návrh na úpravu finančných prostriedkov po prepočte úpravy krátenia o 5% 

a úpravu o 6 000 € u KVP a MFK 

 

Schvaľuje: 

prerozdelenie finančných prostriedkov na športové organizácie program 9 podprogram 9.1 

podpoložka 642001 v nasledovnom znení: 

 

Schválený rozpočet na 
rok 2014 

  

bežné výdavky 139 443,00 

NÁVRH KOMISIE  na rok 
2014 

Karate 
klub 

KRK 
Nováky 

MFK Nováky Šípky KVP TK Lyžiari 
Celkový 

súčet 

Činnosť športových 
klubov/ náklady na 
súťaže 

2 407,00 8 000,00 19 220,00 200,00 24 000,00 930,00 5 550,00 60 307,00 

Odmeny a mzdy 300,00 2 514,00 0,00 0,00 18 000,00 460,00 0,00 21 274,00 



24 

 

Organizácia športových 
podujatí 

0,00 1 500,00 5 000,00 300,00 1 200,00 200,00 457,00 8 657,00 

Prevádzky športových 
zariadení 

0,00 6 468,00 30,00 500,00 24 000,00 3 207,00 1 000,00 35 205,00 

Sústredenia 600,00 2 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 4 600,00 

Športové náradie a 
výstroj 

200,00 1 000,00 5 200,00 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 9 400,00 

Investičné akcie rok 2013               

ZMENA     -6 000,00   6 000,00      

Celkom za návrh 3 332,00 21 982,00 22 928,00 950,00 73 200,00 5 797,00 9 507,00 137 696,00 

Rozdiel oproti schválenému rozpočtu -1 747,00 

 

KVP   čiastku    67 200 €  + 6 000€  na čiastku 73 200 €  ( navýšenie o 6 000 €) 

MFK Nováky čiastku  28 928 €  - 6 000€ na čiastku 22 928 €  (krátenie o 6 000 €) 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   7 

Proti:   1  

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

UZNESENIE č. 502/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh na 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: 

 

Schvaľuje: 

 

Rozpočtové opatrenia za rok 2014 v zmysle § 14 ods. 2.b, Zákona č. 583/2004 Z.z. 

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

v platnom znení  nasledovne:  

a. športové organizácie program 9 podprogram 9.1,podpoložka 642001  

Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu v nasledovnom znení: 

 

 Zo sumy 139 443 € na sumu 137 696 € krátenie -  1 747 € 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 
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UZNESENIE č. 503/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh na 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: 

 

Schvaľuje: 

 

Rozpočtové opatrenia za rok 2014 v zmysle § 14 ods. 2.b, Zákona č. 583/2004 Z.z. 

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

v platnom znení  nasledovne:  

a. program 1 podprogram 1.3 Kultúrne služby 08.2.0.9.  podpoložka 642001  

Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu v nasledovnom znení: 

 

 Zo sumy 5 770 € na sumu 5 685 € krátenie -  85 € 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 504/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh na 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: 

 

Schvaľuje: 

 

Rozpočtové opatrenia za rok 2014 v zmysle § 14 ods. 2.b, Zákona č. 583/2004 Z.z. 

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

v platnom znení  nasledovne:  

a. športové organizácie program 9 podprogram 1 08.4.0. podpoložka 642001  

Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu v nasledovnom znení: 

 

 Zo sumy 3 048 € na sumu 4 880 € navýšenie +  1 832 € 

 

Počet poslancov: 11 
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Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

UZNESENIE č. 505/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Informáciu o výzve vyhlásenej Úradom vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadosti  

na projekt v rámci programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného 

dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva, 

financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009 -2014 pre obnovu kultúrnych pamiatok 

a o príprave žiadosti  na projekt „Oživenie kultúrnych hodnôt regiónu horná Nitra 

prostredníctvom obnovy historickej budovy kúrie v Novákoch“. 

 

Schvaľuje: 

Vypracovanie a podanie žiadosti na projekt „Oživenie kultúrnych hodnôt regiónu horná 

Nitra prostredníctvom obnovy historickej budovy kúrie v Novákoch“, v rámci výzvy 

vyhlásenej Úradom vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadosti  na projekt 

v  programe SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora 

rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva, financovaného 

z Finančného mechanizmu EHP 2009 -2014 pre obnovu kultúrnych pamiatok, kde je  

- celková výška nákladov na projekt: 491 740 EUR 

- celková výška oprávnených výdavkov: 488 740 EUR 

- výška spolufinancovania projektu 76 311 EUR   
 Zabezpečenie spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov mesta.   

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 
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UZNESENIE č. 506/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Žiadosť o zaslanie finančných prostriedkov Olympijskému klubu Prievidza na akciu 

vyhlásenia najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a funkcionárova športu o Cenu 

krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza 

 

Schvaľuje: 

dar Olympijskému klubu Prievidza vo výške 500 €  v zmysle platného „Štatútu ocenenia 

k vyhláseniu najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a funkcionárov o Cenu 

krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza“ na akciu vyhlásenia najúspešnejších 

športovcov, trénerov, kolektívov a funkcionárova športu o Cenu krištáľového páva a Ceny fair 

play okresu Prievidza 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 507/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

informáciu z pracovného rokovania poslancov MsZ k problematike prevádzkovania 

Národného centra vodného póla v Novákoch združením právnických osôb s  Ing.arch. 

Tomášom Gálom, PhD. riaditeľom správy majetku Energo Chemica Trading a návrh 

primátora mesta na spolufinancovanie prevádzky NCVP 

 

Schvaľuje: 

Spolufinancovanie  prevádzky Národného centra vodného póla Mestom Nováky vo výške 

25 000 € v roku 2014 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   4 

Proti:   3  

Zdržal sa:  1  

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 
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UZNESENIE č. 508/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Predžalobné výzvy k úhrade faktúr od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej 

spoločnosti, a.s. , ktoré neuhradila spoločnosť Telovýchovná jednota NCHZ Nováky, IČO: 

00686727 v sume 6487,45 € a náklady na prerušenie dodávok vody verejným vodovodom. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka                                                                                   Ing. Ján Martina 

  primátor mesta                                                                                       prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslava Gogola 

overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


