
PRIMÁTOR MESTA     NOVÁKY  

            Ing. Dušan Šimka

V zmysle zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení,
zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene

Mestského úradu Nováky

na 31. augusta 2022 (streda) o 16,00 hod.

Program schválený na zasadnutí MsZ dňa 24.08.2022

1. Otvorenie
2. Vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy
3. Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta na rok 2022.
4. Schválenie úveru 2022
5. Použitie rezervného fondu 2022
6. Schválenie oprávnenia primátora mesta k uzatvoreniu zmluvy na realizáciu stavebných

prác  projektu  „Zvýšenie  kapacity  a podpora  inkluzívneho  vzdelávania  materskej  školy
v meste Nováky“

7. Schválenie oprávnenia primátora mesta k uzatvoreniu zmluvy na realizáciu stavebných
prác projektu „Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ul. Štúrova a Chemikov v meste Nováky“

8. Oprávnenie primátora k uzatvoreniu Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo so spoločnosťou
VERÓNY  OaS  s.r.o.  na  realizáciu  stavebných  prác  projektu  na  Zníženie  energetickej
náročnosti budovy Základnej školy Nováky na ul. J.C. Hronského

9. Zmena VZN o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov a 
dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území 
mesta Nováky

10. Materiály z oddelenia VaRM
11. Informácie primátora mesta
12. Kontrola plnenia uznesení a informácia o vykonaných kontrolách
13. Informatívna správa o výsledkoch vykonaných kontrol za I. polrok 2022
14. Informácia o rozpočtových opatreniach primátora
15. Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I. polrok 2022 vrátane Monitorovacej správy 

programového plnenia rozpočtu za I. polrok 2022
16. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za I. polrok 2022
17. Konsolidácia mesta za rok 2021, Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2021
18. Prepočet miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok

2023
19. Rôzne
20. Záver



Materiál uvedú:
K bodu 1, 11 primátor mesta
K bodu 12,13 hlavný kontrolór mesta
K bodu 3-5,14,15,17,18 vedúca ekonomického oddelenia
K bodu 16                   riaditeľky škôl
K bodu 9                     vedúca oddelenia vnútornej správy
K bodu 6-8,10             vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní.

Ing. Dušan Šimka
  primátor mesta


