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   Uznesenia zo zasadnutia MsZ dňa 17. 6. 2014. 
 

 

 

UZNESENIE č. 509/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

schvaľuje 

 

Program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 17.6. 2014  v doplnenom  

a zmenenom znení 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 510/2014 

 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

určuje 

a) Miroslavu Kováčovú za zapisovateľku zápisnice 

b) Mgr. Pavla Oršulu  za overovateľa ( uznesenia a zápisnice) 

 

volí 

Návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda:  Bc. Anton Hajnovič 

Člen:   Mgr. Dana Horná 

Člen:   Mgr. Milan Oršula 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 
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UZNESENIE č. 511/2014 

 

 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy: 

Daniel Miklaš   k bodu rôzne 

Jozef Gombarčik  k bodu rôzne 

Eduard Gombarčik  k bodu č.9 

Ing. Marián Šimka  k bodu rôzne 

 

 

UZNESENIE č. 512/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

berie na vedomie  
 

správu o činnosti MsR a MsÚ od posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Novákoch konaného dňa 25.3. 2014 

 

 

 

UZNESENIE č. 513/2014 

 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Dôvod uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 3 Zásad o hospodárení majetku 

mesta Nováky a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších 

predpisov mesta na dobu neurčitú časti parc. reg. CKN č. 508 v k. ú. Nováky vo výmere cca 2 

m
2
 na vybudovania a umiestnenie studne na ručné čerpanie na náklady žiadateľov - 

Spoločenstvo vlastníkov bytov Dom 52, Čerešňová 52, 972 71 Nováky je, že žiadatelia sa 

starajú o verejnú zeleň na časti parc. reg. CKN č. 508 v k. ú. Nováky a zároveň im bola 

výstavba studne doporučená z dôvodu vlhkosti v pivničných priestoroch, nakoľko je celý 

pozemok podmočený 
 

 

Schvaľuje: 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú pre Spoločenstvo vlastníkov bytov Dom 52, 

Čerešňová 52, 972 71 Nováky, na časti parc. reg. CKN č. 508 v k. ú. Nováky vo výmere cca 2 

m
2
 za cenu 1€/rok na vybudovania a umiestnenie studne na ručné čerpanie na náklady 

žiadateľov.  
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Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 514/2014 

 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

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

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že žiadateľ má záujem odkúpiť byty v 

zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do osobného vlastníctva.   
 

 

Schvaľuje: 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú pre p. Jaroslava Zemka, trvale bytom 

M.R.Štefánika 116, 972 71 Nováky, byt č. 11 v zmysle čl. 6 ds. 3 Zásad o hospodárení s 

majetkom mesta Nováky a v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov žiadateľov.  

 

 
Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1  

Neospravedlnený: 0 

 

UZNESENIE č. 515/2014 

 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

Schvaľuje: 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na priznanie práva uloženia, údržby a 

rekonštrukcie inžinierskych sietí umiestnených na časti parc. reg. CKN č. 1427/2 v rozsahu 

vyznačenom v geometrickom pláne č. 115/2014 zo dňa 04. 04. 2014, vypracovaného 

spoločnosťou Geoslužba Prievidza, s. r. o. Prievidza, v prospech Mesta Nováky, ako 
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oprávneného z vecného bremena a PHARMAKO, spol. s r. o., Ul. Andreja Hlinku 16, 972 

71  Nováky, ako povinného z vecného bremena, ako bezodplatné a časovo neobmedzené 

vecné bremeno in rem (k stavbe osvetlenie priechodu pre chodcov). 
 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 516/2014 

 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Schvaľuje: 

 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na priznanie práva uloženia, údržby verejnej 

kanalizácie na časti parc. reg. CKN č. 173/3 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 

8/2014-PD zo dňa 22.01.2014, vypracovanej spoločnosťou Geodézia LMPD, s.r.o. Prievidza, 

v prospech Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, ako oprávneného z 

vecného bremena a Mesta Nováky, ako povinného z vecného bremena, ako bezodplatné a 

časovo neobmedzené vecné bremeno in rem 
 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 517/2014 

 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

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

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že žiadateľ má záujem odkúpiť byty v 

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

- 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: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1  

Neospravedlnený: 0 
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UZNESENIE č. 518/2014 

 

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 odkúpiť 

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

 

 

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 – 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 podielového vlastníctva pána 

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

Štefánika 116/13,  v podiele ½ , 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 - preplatok v sume 381, 17 € plus 

úhrada pohľadávky na nájomnom a službách s ním spojené v sume 1 993, 78 €.  

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

UZNESENIE č. 519/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

návrh na odpredaj prebytočného majetku mesta formou OVS v zmysle zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

 

Schvaľuje: 

spôsob prevodu prebytočného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 

nehnuteľnosti zapísanej na Okresnom úrade Prievidza, katastrálny odbor, v k. ú. Nováky, na 

lista vlastníctva č. 4148 
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- byt č. 49, vchod č. 5, 6. poschodie bytového domu sup. č. 1, na Ul. M. R. Štefánika, súpisné 

číslo 1, na parc. reg. CKN č. 391/2 v k. ú. Nováky na základe znaleckého posudku č. 01/2014 

vyhotoveného dňa 14. 01. 2014.  

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 520/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

 

Schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

MESTO  NOVÁKY 
                                                                                                                                           

                                                               Nám. SNP 349/10       tel. 046 / 5121 522 

                                                                                                                        fax 046 / 5461 219 
 

 

                                                                                                 Vyvesené dňa: …............... 

                                                                                      

                                                                                                                         Zvesené dňa: …..................         

 

 
 

v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mesta 

 

v y h l a s u j e 

 

Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov,                         o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej 

zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti v k. ú. Nováky:  

Stavby :     Byt č. 49, vchod č. 5, 6. poschodie bytového domu č. súp. 1, na parc.č. 391/2,          

                   k.ú. Nováky - spoluvlastnícky podiel 1/1, zapísaný na LV č. 4148, na Okresnom 

úrade  

                   Prievidza, katastrálny odbor.  

Pozemky : parc. reg. C KN č. 391/2   - zastavané plochy a nádvoria o výmere 380 m2 - 

spoluvlastnícky   

                   podiel 2725/219569   

B. Vlastníci:        
Mesto Nováky       

C. Ťarchy:        
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Záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebyt. priestorov podľa § 15 zák. 182/1993 Zb. -

VZ 368/07.  

 

I. Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 

1. Vyhlasovateľ: 

Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71  Nováky, zastúpené Ing. Dušanom Šimkom, 

primátorom mesta, IČO: 318 361, DIČ: 2021211775 

 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže: 

 

Predaj nehnuteľnosti v k. ú. Nováky a to: 

 

2.1 Byt č. 49, vchod č. 5, 6. poschodie bytového domu č. súp. 1, na parc.č. 391/2, k.ú. 

Nováky - spoluvlastnícky podiel 1/1, zapísaný na LV č. 4148, na Okresnom úrade Prievidza, 

katastrálny odbor, postavený na parc. reg. C KNč. 391/2   - zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 380 m2 - spoluvlastnícky  podiel 2725/219569. Záložné právo v prospech vlastníkov 

bytov a nebyt. priestorov podľa § 15 zák. 182/1993 Zb. -VZ 368/07.  - (príloha č. 1) 

2.2 Cieľom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej 

zmluvy             na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti uvedenej v bode 2. 1 s víťazom súťaže.  

2.3 Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená Znaleckým posudkom č. 01/2014 zo 

dňa 14. 01. 2014.  

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti spolu predstavuje sumu 5 100, 00 € 

 

3. Popis a rozsah predmetu obchodnej verejnej súťaže:  

3.1 Byt v bytovom dome s 8. NP, nachádzajúci sa v zastavanom území mesta Nováky 

neďaleko št. cesty I/64 prechádzajúcej centrom mesta smer Prievidza - Partizánske. 

3.2 Bytový dom je postavený na betónových základových pásoch, tvorený je stenovým 

prefabrikovaným systémom so zaveseným silikátovým obvodovým plášťom hrúbky 25 cm s 

izoláciou z penového polystyrénu vo vnútri, nosné stenové prvky majú hrúbku 15 cm, okenné 

výplne sú zo zdvojených drevených okien, schody sú s povrchovou úpravou liate terazzo, 

zastrešenie tvorí plochá strecha s povlakovou izoláciou, ktorá bola kompletne 

zrekonštruovaná v roku 2005 , klampiarske konštrukcie sú nové z pozinkovaného plechu, 

vnútorné omietky sú vápenné hladké, vstupné vchodové dvere sú drevené so zasklením. V 

dome sa nachádza výťah. 

Uvažujem so životnosťou 100 rokov.   

3.3 Byt je užívaný podľa potvrdenia Mestského úradu v Novákoch od roku 1970. Nachádza sa 

na šiestom poschodí. 

3.4. Ohodnocovaný byt je v pôvodnom stave, ktorého prvky dlhodobej ako aj krátkodobej 

životnosti sú vzhľadom na nerealizovanú údržbu v zlom stave. Podlahy v kuchyni a v izbe sú 

z PVC, v príslušenstve je keramická dlažba. Na stenách sú stierkové omietky, keramický 

obklad za kuchynskou linkou a v časti nedokončenej prestavby kúpeľne. Okná a balkónové 

dvere sú pôvodné zdvojené drevené. Dvere vchodové  ako aj vnútorné sú náterové plné.   WC 

je samostatné, v kuchyni chýba kuchynská linka, je len osadená obyčajná vodovodná batéria.  

Vykurovanie ako aj príprava teplej úžitkovej vody sú riešené pre jednotlivé byty z centrálneho 

zdroja. Ako vykurovacie telesá sú použité oceľové rebrové radiátory, napojené na rozvodný 

systém v stúpačkách s termostatickými ventilmi a digitálnymi pomerovými meračmi spotreby 

tepla. 
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3.5 Elektroinštalácia je pôvodná s Al rozvodmi a s poistkovými automatmi, rozvod teplej a 

studenej vody je pozinkovaným oceľovým potrubím, kanalizácia do zvislých rozvodov je z 

PVC, TV rozvod je pod omietkou.    

3.6 Byt pozostáva z jednej obytnej miestností.  

3.7 K ohodnocovanému bytu patrí príslušenstvo : predsieň, kuchyňa, WC a loggia.    

3. 8 Spoločné zariadenia : el. rozvodňa č.4 v suteréne, rozvodňa č.7 na prízemí, kúpeľne č.6 

na šiestom a siedmom poschodí, spoločné televízne káblové rozvody, bleskozvod, komíny, 

vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne prípojky a to aj v prípade, že sú 

umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu, v ktorom je ohodnocovaný byt 

umiestnený. 

3.9 Spoločné časti : základy domu, strecha, chodby, vstup, miestnosť výmenníkovej stanice 

bez technologického zariadenia, obvodové múry,  priečelia, vchod, schodisko, stropy, 

vodorovné  a zvislé nosné a izolačné konštrukcie.    

3. 10 Priečka oddeľujúca ohodnocovaný byt od susediaceho bytu je v podielovom 

spoluvlastníctve vlastníka ohodnocovaného bytu a vlastníka susediaceho bytu. 

Spoluvlastnícky podiel je 50% t.j. 1/2. 

Priečka oddeľujúca pivnicu ohodnocovaného bytu od susediacej pivnice je v podielovom 

spoluvlastníctve vlastníka ohodnocovaného bytu a vlastníka bytu, ktorému prislúcha 

susediaca pivnica. Spoluvlastnícky podiel je 50% t.j. 1/2. 

3.11 Miestnu obhliadku predmetu súťaže je možné vykonať po predchádzajúcom 

dohovore na telefónnom čísle: 046/51 21 522 (Ing. Gombarčíková), 046/51 21 516 (Ing. 

Podivinská).  

3.12 Oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu súťaže (list vlastníctva, kópia 

katastrálnej mapy, znalecký posudok, príp. inými písomnosťami viažucími sa na 

predmet súťaže) je možné osobne priamo na adrese vyhlasovateľa súťaže, Oddelení 

výstavby a rozvoja mesta Nováky (1. poschodie, č. d. 13) 

 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

Meno a priezvisko: Ing. Lenka Gombarčíková 

Číslo telefónu: 046/5121 522 

E-mail: gombarcikova@novaky.sk 

Meno a priezvisko: Ing. Lucia Podivinská  

Číslo telefónu: 046/5121 516 

E-mail: podivinska.vystavba@novaky.sk 

 

 

4. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (príloha č. 3.1 – 

3.7): 

 

Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka musí 

obsahovať:  

 

4.1 Názov PO, sídlo, IČO, DIČ navrhovateľa – ak ide o právnickú osobu, bankové spojenie, 

číslo účtu. 

Právnické osoby sú povinné predložiť spolu so súťažným návrhom výpis z obchodného 

registra alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži – nie starší ako 

1 mesiac. Doklad musí byť predložený ako originál alebo v overenej fotokópii. 

4.2 Názov FO, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, bankové spojenie, 

číslo účtu, IČO, DIČ – ak ide o fyzickú osobu (podnikateľa).Fyzické osoby – podnikatelia sú 

mailto:podivinska.vystavba@novaky.sk
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povinní predložiť spolu     s návrhom originál resp. overenú fotokópiu výpisu živnostenského 

oprávnenia - nie staršie ako 1 mesiac. 

4.3 Meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, číslo účtu, 

rodné číslo – ak ide o fyzickú osobu. Fyzická osoba musí najneskôr v deň podávania 

súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov. 

4.4 Presná identifikácia predmetu žiadosti o kúpu. 

4.5 Návrh kúpnej ceny za nehnuteľnosti (stavba + pozemok), ktorá sa musí rovnať, alebo byť 

vyššia ako minimálna navrhovaná kúpna cena. 

4.6 Spôsob úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa 

naraz, do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami a to na 

základe fotokópie kúpnej zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ 

najneskôr do 10 dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností. Originál kúpnej zmluvy vyhlasovateľ odovzdá kupujúcemu 

najneskôr do 10 dní od zaplatenia kúpnej ceny. 

4.7 Vyhlásenie navrhovateľa, že v prípade, ak neuhradí v lehote dohodnutej v bode 4.6 (tzn. 

do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami) kúpnu cenu, má sa 

za to, že obe strany od zmluvy odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje. 

4.8 Vyhlásenie navrhovateľa podľa príloh, ktoré sú súčasťou podmienok účasti v súťaži a sú 

súčasťou materiálov uverejnených vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na 

www.novaky.sk, úradnej tabuli mesta a v regionálnej tlači. 

4.9 Záväzok kupujúceho uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho 

poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako aj 

náklady na vyhotovenie znaleckého posudku. 

4.10 Návrh kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou súťažných podmienok, doplnený o chýbajúce 

údaje, podpísaný navrhovateľom. 

 

5. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 

 

5.1 Právnické osoby sú povinné predložiť spolu so súťažným návrhom výpis z obchodného 

registra alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži – nie starší ako 

1 mesiac. Doklad musí byť predložený ako originál alebo v overenej fotokópii. 

5.2 Fyzická osoba musí najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov. 

Fyzické osoby – podnikatelia sú povinní predložiť spolu s návrhom originál resp. overenú 

fotokópiu výpisu živnostenského oprávnenia - nie staršie ako 1 mesiac. 

5.3 Navrhovatelia sú povinní predložiť čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade 

právnickej osoby) o tom, že navrhovateľ nemá záväzky voči mestu Nováky – príloha. 

5.4 Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. 

5.5 Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty stanovenej vo vyhlásení súťaže                      

na predkladanie návrhov.  

5.6 Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty 

stanovenej             vo vyhlásení súťaže na predkladanie návrhov. 

5.7 Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú doručené po 

termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté. 

5.8 Súťažný návrh môže byť doručený v písomnej forme  v zabezpečenej obálke so spätnou 

adresou              v termíne do ….................. do 10
00

 hod. (vrátane) na adresu: Mesto 

Nováky, Mestský úrad Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71  Nováky, doporučenou 

zásielkou, alebo osobne prostredníctvom podateľne MsÚ Nováky s označením „Cenová 

ponuka – obchodná verejná súťaž Ul. M. R. Štefánika 1/5  byt. č. 49 – NEOTVÁRAŤ“.  

V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia 

poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 
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5.9 Všetky podklady a prílohy potrebné k vypracovaniu súťažného návrhu sú súčasťou 

vyhlásenia OVS a je možné ich stiahnuť z internetovej stránky mesta www.novaky.sk alebo si 

ich môžu záujemcovia prevziať osobne na oddelení výstavby a rozvoja mesta Nováky ( 

príloha č. 3). 

5.10 Výsledky vyhodnotenia súťaže budú uverejnené na úradnej tabuli mesta, ako aj na 

internetovej stránke v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 

5.11 Úspešnému navrhovateľovi bude v lehote do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej 

verejnej súťaže odoslaný list s oznámením jej výsledku. 

5.12 Vyhlasovateľ a úspešný navrhovateľ uzatvoria kúpnu zmluvu do 30 dní odo dňa 

vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže. V prípade, že návrh kúpnej zmluvy 

predložený vyhlasovateľom nebude víťazným navrhovateľom podpísaný v lehote 30 dní odo 

dňa schválenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže , platí 

domnienka, že víťazný navrhovateľ sa vzdal práva na uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

5.13 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú 

súťaž. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy písomne vyrozumení. 

Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta. 

5.14 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Odmietnutie 

predložených návrhov oznámi vyhlasovateľ navrhovateľom do 15 dní od rozhodnutia o 

odmietnutí. 

5.15 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z 

hľadiska vyhlásených požiadaviek, vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže. 

5.16 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho 

návrhu.            V prípade jej predĺženia uverejní túto zmenu na úradnej tabuli mesta a na 

internetovej stránke mesta. 

5.17 Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto 

obchodnej verejnej súťaži a navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou 

v súťaži. 

5.18 Vyhlasovateľ upozorňuje navrhovateľov obchodnej verejnej súťaže, že v prípade, 

ak s úspešným navrhovateľom obchodnej verejnej súťaže nebude uzavretá zmluva z 

dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo z 

iných dôvodov, na základe ktorých on spôsobil neuzavretie kúpnej zmluvy, je možnosť 

uzavretia zmluvy s ďalším navrhovateľom v poradí, ktoré určila komisia vo svojom 

vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže. 
 

6. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov 

 

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom:  

Minimálna navrhovaná kúpna cena za nehnuteľnosti 5 100, 00 €.  

 

7. Uzávierka na podávanie súťažných návrhov:  

 

Súťažné návrhy je možné podávať do 30 dní od zverejnenia   do  10
00

 hod. (vrátane) 

 

     Prílohy: 

1. Čiastočný výpis z LV č. 4148 

2. Fotografie objektu 

3. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy (3. 1 – 3. 7) 

 

                                                                                                    Ing. Dušan Šimka 

                                                                                                       primátor mesta 
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Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1 

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 521/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

dôvod uzatvorenia zmluvy o zriadení....vecného bremena je majetkoprávne vysporiadanie 

uloženia, údržby a rekonštrukcie elektrickej, plynovej a vodovodnej prípojky prechádzajúce 

cez majetok mesta  

 

 

Schvaľuje: 

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

vlastníka pozemku parc. reg. CKN č. 1386 v k. ú. Nováky strpieť právo oprávneného z 

vecného bremena – Andreu Valentovú, rod. Stupalovú trvale bytom Jesenského 1513/8, 

972 71  Nováky a manžela Miloša Valenta, trvale bytom Pravotice 86, 956 35  Pravotice, 

spočívajúce v práve uloženia, údržby a rekonštrukcie elektrickej, plynovej a vodovodnej 

prípojky a kanalizácie sietí vedených cez parc. reg. CKN č. 1386 v k. ú. Nováky  v rozsahu 

vyznačenom geometrickým plánom č. 27/2014 vyhotoveným spoločnosťou GEOMETRA, 

Ing. Dana Gašparovičová, Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza dňa 14. 04. 2014 v 

prospech vlastníka parc. reg. CKN č. 1363/13, parc. reg. CKNč. 1363/11 a vlastníka 

rodinného domu postaveného na parc. reg. 1363/32 v k. ú. Nováky, ako oprávneného z 

vecného bremena, ako bezodplatné a časovo neobmedzené vecné bremeno 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. 522/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

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

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

zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa – vysporiadanie nehnuteľnosti k 

dedičskému konaniu.  

Schvaľuje: 

odpredaj majetku mesta, podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov pozemkok parc. reg. E KN č. 324/1 rozdelený na 

diel 1, novovytvorený  pozemok parc. reg. C KN č. 1052/2, zastavané plochy, vo výmere 3 m
2
 

a diel 2, novovytvorený  pozemok parc. reg. C KN č. 1052/10, zastavané plochy, vo výmere 2 

m
2
 , súčasne pozemok parc. reg. E KN č. 327/1 rozdelený na diel 6, novovytvorený pozemok 

parc. reg. C KN č. 1052/7, zastavané plochy, vo výmere 2 m
2
 a diel 7 novovytvorený 

pozemok parc. reg. C KN č. 1052/3, zastavané plochy, vo výmere 39 m
2
, zamerané 

geometrickým plánom vyhotoveným spoločnosťou GEOMETRA, Ing. Dana Gašparovičová, 

Námestie slobody 22, 971 01  Prievidza, č. 40/2014 zo dňa 29. 05. 2014, do vlastníctva: Ing. 

Káposztásová Radoslava, Nitrianske Sučany 478, 972 21 za cenu 3,30 €/m
2
. 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 523/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 

Dôvodovú správu k doplneniu uvedeného uznesenia 

 

Schvaľuje: 

doplnenie uznesenia č. 165/2012 zo zasadnutia MsZ dňa 21. 02. 2012 v časti súhlasí, takto:  

3. So zriadením záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 1, 

katastrálne územie Nováky, Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor, ktorých 

výlučným vlastníkom je záložca (Mesto Nováky, v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom, 

prmátorm mesta, so sídlom: Námestie SNP 39/10, 972 71  Nováky, IČO: 00318361) v 

podiele 1/1 k celku a to: 

a) Bytový dom číslom súpisné 205 postavený na parc. reg. CKN č. 145/6 

    Popis stavby: Novostavba nájomných bytov 14 B. J.  

b) parc. reg. CKN č. 145/6, zast. plochy a nádvoria o výmere 367 m
2
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c) parc. reg. CKN č. 145/7, zast. plochy a nádvoria o výmere 444 m
2 

.  

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnený: 1  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 524/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, majetkoprávne vysporiadanie 

pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, bytový dom súpisné číslo 1644.  
 

 

Schvaľuje: 

odpredaj majetku mesta, podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom odkúpenia pozemku zastavaného 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

uzatvorenej medzi Mestom Nováky a žiadateľom, zo dňa 30. 11. 2010, v zmysle ktorej bola 

cena za nehnuteľnosť uhradená – pozemok pod bytovým domom súpisné číslo 1644, vo 

vlastníctve žiadateľa, spoločnosť PATIO, s.r.o, so sídlom A. Hlinku 86, 972 71 Nováky, 

IČO: 44 059 116, parc. reg. CKN č. 173/9, zastavaná plocha o výmere 442 m
2
 , v celosti v k. 

ú. Nováky, zameraná geometrickým plánom č. 113/2012-PD, vyhotoveným dňa 20. 12. 2012, 

spoločnosťou GEO DVA, a. s., Sasinková ul. č. 9, 010 50 Žilina.  

 
Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 9 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2  

Neospravedlnený: 0 
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UZNESENIE č. 525/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  
 

Informáciu o plnení uznesení od posledného zasadnutia MsZ 

 

UZNESENIE č. 526/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

návrh na zmenu uznesenia č. 493/2014 v časti Schvaľuje - cena nájmu 

 

Schvaľuje zmenu nasledovne: 

 

Pôvodná cena: 

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

Nová cena: 

- cena nájmu 46,218 €/m
2
 za rok t.j. celkový nájom je 1689 € za rok 

 
Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 9 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 527/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

 
Správa o činnosti MsÚ na úseku soc. pomoci za rok 2013  
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UZNESENIE č. 528/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

a) Dôvodovú správu k návrhu Záverečného účtu hospodárenia mesta za rok 2013 

b) Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky mesta  Nováky za rok 2013 

c) Stanovisko hlavného kontrolóra k predloženému Záverečnému účtu mesta Nováky za 

rok 2013 

Schvaľuje: 

 

a) V zmysle § 16 ost. 10 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v platnom znení  Záverečný účet mesta Nováky za rok 2013 v zmysle 

predložených materiálov s výrokom :  

 celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 

Bežné príjmy    3 650 837 EUR 

Kapitálové príjmy       142 399 EUR 

Príjmové finančné operácie  1 069 762 EUR 

Príjmy spolu               4 862 998 EUR 

 

 

Bežné výdavky     3 307 552 EUR 

Kapitálové výdavky       830 891 EUR 

Výdavkové finančné operácie      181 657 EUR   

Výdavky spolu               4 320 100 EUR 

 

Rozdiel príjmy  -   výdavky:               542 898 EUR 

 

b) Prevod do rezervného fondu mesta vo výške 253 050,51 EUR 

c) Zaradenie do rozpočtu mesta na rok 2014 ako príjmovú finančnú operáciu:  

 Nepoužitú dotáciu na vzdelávacie poukazy  vo výške 544 eur 

 Nepoužitú dotáciu na dopravné detí s povinnou škol. dochádzkou vo výške 

2983 eur    

 Nepoužitú dotácia na navýšenie miezd v školstve vo výške  533,27 eur 

 Nepoužitý grant z nadácie Pontis na projekt Zelené Nováky vo výške  5 481 eur 

 Prebytok hospodárenia SOÚ za rok 2013 vo výške 31 341,25  eur 

 Nepožité FP na investičné akcie - uzn. MsZ č.452/2013 vo výške 247 990,95 eur  

d) Hodnotiacu správu k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky za rok 2013 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 9 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 2  

Neospravedlnený: 0 
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UZNESENIE č. 529/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

Schvaľuje: 

 

Výročnú správu mesta Nováky za rok 2013 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

UZNESENIE č. 530/2014 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

mesta  k 31.12.2013 

 

 

UZNESENIE č. 531/2014 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

Na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest  v znení neskorších predpisov 

 

konštatuje  

že podľa uznesenia č. 338/2013 zo dňa 11.6.2013 bol minimálny plat primátora na základe §3 

ods. 1 cit. zákona vo výške určenej priamo zákonom, čo po uplatnení priemernej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013 znamená – od 1.1.2014 sumu  1789 eur    

( slovom: jedentisícsedemstoosemdesiatdeväť eur) 

 

 

Poslanecký návrh Miroslava Gogolu, aby bol minimálny plat primátora zvýšený: 

 Predkladateľ: Miroslav Gogola 

 Znenie návrhu: „ Zvýšiť plat primátora  - na základe §4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. 

v znení neskorších predpisov   o 70% 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   1  

Proti:   5 

Zdržal sa:  2  
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Ospravedlnený: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

Návrh nebol prijatý 

 

 

Poslanecký návrh Dany Hornej, aby bol minimálny plat primátora zvýšený: 

 Predkladateľ: Dana Horná 

 Znenie návrhu: „ Zvýšiť plat primátora  - na základe §4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. 

v znení neskorších predpisov   o 30% 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   1  

Proti:   2  

Zdržal sa:  5 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

Návrh nebol prijatý 

 

Keďže ďalšie návrhy v tejto veci neboli predložené, Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

podľa zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov – o plate primátora nerozhodlo. 

Preto na základe § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 cit. zákona patrí primátorovi minimálny  plat vo 

výške určenej priamo zákonom - v sume 1789,- eur ( slovom: 

jedentisícsedemstoosemdesiatdeväť eur) 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 532/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh na rozpočtové opatrenie na rok 2014 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: 

 

Presun finančných prostriedkov v zmysle Uznesenia č. 452/2013 bod 5  

v rámci Programu 11, podprogram 7, prvok č. 2 Výstavba verejného osvetlenia 

„Rek. verejného osvetlenia Chemická kolónia“ do „Osvetlenia priechodov pre 

chodcov ulica A. Hlinku“  

710   Rekonštrukcia verejného osvetlenia Chemická kolónia ........ –      3 729,- €   

710   Osvetlenie priechodov pre chodcov ......................................   +     3 729,- €    
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            SPOLU ......................................................................................      0,- € 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1  

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

UZNESENIE č. 533/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh na rozpočtové opatrenie na rok 2014 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. Presun medzi podpoložkami v rámci Programu 8, podprogram 4,  

      prvok 1 – Základná umeleckej škole nasledovne: 

        

      633001 -  Interiérové vybavenie    .......................................................      –    400,-€ 

     633004 -  Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ..............................      –    500,-€ 

   637002 -  Konkurzy a súťaže ..............................................................       –    600,-€ 

      716       -  Prípravná a projektová dokumentácia  .............................         + 1 500,-€ 

      SPOLU ............................................................................................                   0,-€ 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 534/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  
Mesto Nováky, so sídlom v Novákoch, Nám. SNP 349/10 v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so 
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zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov vydáva v úplnom znení túto  

 

Schvaľuje: 

 

Z R I A Ď O V A C I U      L I S T I N U 
Úplné znenie 

 
1. Úvodné ustanovenia  
 
Zriaďovateľ:                                                     Mesto Nováky 
Názov:                                                               Základná umelecká škola, Chemikov 
956/34, Nováky 
Sídlo:                                                              Nováky, Chemikov 956/34 
Identifikačné číslo:                                          36126861 
Súčasťou školy sú elokované pracoviská:      ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom 
       ZŠ s MŠ Nitrianske Sučany 
       ZŠ s MŠ Nitrica 
 
Výchovný a vyučovací jazyk:                           slovenský 
 
v predloženom znení 
 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

UZNESENIE č. 535/2014 

 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Návrh na zrušenie uznesení MsZ  schvaľujúcich VZN o určení miest na vylepovanie 

volebných plagátov    

 

 

Ruší nasledovné uznesenia : 

 

VZN č. 4/2005  – schválené na zasadnutí MsZ  –  6.9.2005 

                              Uznesenie č.18 - E/1  

VZN č. 3/2006 – schválené na zasadnutí MsZ – 19.4.2006 

                             Uznesenie č. 22 – B/13 

VZN č. 6/2006 – schválené na zasadnutí MsZ – 10.10.2006 

 Uznesenie č. 25 – B/2 
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VZN č. 5/2009 – schválené na zasadnutí MsZ  – 21.4.2009 

 Uznesenie č. 26 

VZN č. 4/2010 –  schválené na zasadnutí MsZ – 12.4.2010 

 Uznesenie č. 35 

VZN č. 6/2010 – schválené na zasadnutí MsZ – 26.10.2010 

                              Uznesenie č. 39 – B/15 

VZN č. 1/2012 – schválené na zasadnutí MsZ – 17.1.2012 

 Uznesenie č. 138 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

UZNESENIE č. 536/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Žiadosť Evy Matouškovej , M. R. Štefánika 116, 972 71 Nováky o finančný dar. 

 

Schvaľuje: 

Žiadosť Evy Matouškovej , M. R. Štefánika 116, 972 71 Nováky o finančný dar vo výške 

1600 €, ktorý použije na reprezentáciu mesta a dofinancovanie súťaže Miss Fitnes USA, 

konanej 17.8.2014 v Los Angeles a Miss Fitness Colorado a Miss Fitnes Arizona, ktoré sa 

uskutočnia v mesiaci september 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   7 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1  

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 537/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Žiadosť Klubu vodného póla Nováky o zaradenie dotácie  vo výške 6 000 €  účelovo na 

odmeny a mzdy. 
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Schvaľuje: 

Žiadosť Klubu vodného póla Nováky o zaradenie dotácie  vo výške 6 000 € účelovo na 

odmeny  a mzdy 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 538/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Poslanecký návrh Petra Mištinu. 

 

Schvaľuje: 

Rekonštrukcia ulice Trenčianskej P 7 PP 2  

710 52 000 € 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 8 

Za:   3  

Proti:   2  

Zdržal sa:  3  

Ospravedlnení: 3  

Neospravedlnený: 0 

 

Navrhnuté uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

 

UZNESENIE č. 539/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Poslanecký návrh predsedu KKaŠ Milana Oršulu na zmenu v uznesení č. 501/2014 

 

. 

 

Schvaľuje: 

Úpravu finančných prostriedkov na činnosť nasledovným klubov: 
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 Karate klub    2 232,00 € 

 MFK Nováky  11 698,00 € 

 Šípky:        150,00 € 

 

Konštatuje: 

Že, tabuľka, kde sú zohľadnené schválené zmeny v uzneseniach je nasledovná: 

 

Schválený rozpočet na 
rok 2014 

  

bežné výdavky 139 443,00 

Prerozdelenie fin. 
prostriedkov na dotácie 
17.6.2014 

Karate 
klub 

KRK 
Nováky 

MFK Nováky Šípky KVP TK Lyžiari 
Celkový 

súčet 

Činnosť športových 
klubov/ náklady na 
súťaže 

2 232,00 8 000,00 11 698,00 150,00 24 000,00 930,00 5 550,00 52 560,00 

Odmeny a mzdy 300,00 2 514,00 0,00 0,00 24 000,00 460,00 0,00 27 274,00 

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 

Investičné akcie rok 2013               

ZMENA              

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 

 

 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 7 

Za:   6 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1 

Ospravedlnení: 4  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

UZNESENIE č. 542/2014 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Poslanecký návrh  Petra Mištinu. 
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Schvaľuje: 

 

Z príležitosti životného jubilea 105 rokov udelenie   ocenenia   „čestný občan mesta Nováky“  

Jozefovi Daniškovi. 

 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 6 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1  

Ospravedlnení: 5  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka                                                                                      Ing. Ján Martina 

 primátor mesta                                                                                          prednosta MsÚ 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Oršula 

overovateľ 
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UZNESENIE č. 540/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Poslanecký návrh predsedu KKaŠ Milana Oršulu.  

 

Schvaľuje: 

 

krátenie finančných prostriedkov na KCMN n. o. program 10 podprogram 10.1 Kultúrne 

služby podpoložka 642002 v nasledovnom znení: 

 

Podujatia- náklady súvisiace s nimi/ náklady na činnosť  - 1 500 € 
 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 6 

Za:   4  

Proti:   0 

Zdržal sa:  2  

Ospravedlnení: 5  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

 

Primátor mesta Ing. Dušan Šimka pozastavil výkon uznesenia č. 540/2014 podľa § 13 

ods. 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 541/2014 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

berie na vedomie  

Poslanecký návrh predsedu KKaŠ Milana Oršulu na prerozdelenie prostriedkov 

 

Schvaľuje: 

 

prerozdelenie finančných prostriedkov na KCMN n. o. program 10 podprogram 10.1 Kultúrne 

služby podpoložka 642002 v nasledovnom znení: 

 

Schválený rozpočet na rok 2014 bežné výdavky 100 000,00 

Mzdy odvody zamestnancov a pracovníkov na dohody 37 200,00 

Energie- voda, teplo elektrika 30 000,00 

Podujatia- náklady súvisiace s nimi 28 500,00 

Nákup zariadenia na digitalizáciu kina (spolufinancovanie dotácie 12.500) 2 800,00 
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Celkom za návrh 98 500,00 

Rozdiel oproti schválenému rozpočtu -1 500,00 

 

 

Počet poslancov: 11 

Počet prítomných: 6 

Za:   4 

Proti:   0 

Zdržal sa:  2  

Ospravedlnení: 5  

Neospravedlnený: 0 

 

 

 

 

Primátor mesta Ing. Dušan Šimka pozastavil výkon uznesenia č. 541/2014 podľa § 13 

ods. 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


