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 Z á p i s n i c a   č. 13/2016 

z mestského zastupiteľstva dňa 03. 06. 2016 

 

 

 

 

Začiatok zasadnutia: 14,30 h 

Ukončenie zasadnutia: 15,25 h 

 

 

Prítomní: p. Jakubis, Ing. Lovecký, Bc. Kačenák, Mgr. Horná, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                       

Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

 

Ospravedlnení: p. Balaj, p. Hvojníková 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania, menovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

schválenie členov návrhovej komisie 

3. Vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy v zmysle Rokovacieho poriadku 

4. Rozsudok Okresného súdu v právnej veci SPORT SERVICE, s. r. o. proti mestu Nováky 

5. Záver 

 

 

K bodu 1 

Primátor mesta otvoril rokovanie a privítal prítomných. Konštatoval, že rokovania sa na úvod 

zúčastňuje 9 poslancov, mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

 

K bodu 2 

Schválenie programu rokovania, menovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

schválenie členov návrhovej komisie 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 03. 06. 2016 

v doplnenom znení. 

Za: p. Jakubis, Ing. Lovecký, Bc. Kačenák, Mgr. Horná, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                       

Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 304/2016. 

 

Z rokovania MsZ je ospravedlnená Mgr. Horná. 

 

Primátor mesta menoval overovateľov zápisnice – Ing. Peter Bošiak, Ing. Peter Balák – 

a zapisovateľku zápisnice – Ing. Andrea Ďubašáková. 

 

Predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda – Ing Martin Zgančík, členovia –                              

Ing. Jozef Lovecký, p. Peter Miština 
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Poslanecký návrh Ing. Zgančíka, aby sa hlasovalo jednotlivo za overovateľov a návrhovú 

komisiu. 

Hlasovanie:  

Za: p. Jakubis, Ing. Lovecký, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, 

p. Miština 

Poslanecký návrh schválený. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie menovanie overovateľov zápisnice z rokovania Mestského zastupiteľstva 

dňa 03. 06. 2016 

Za: p. Jakubis, Ing. Lovecký, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, 

p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 305/2016. 
 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh na schválenie zloženia návrhovej komisie a schvaľuje návrhovú 

komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda: Ing. Martin Zgančík 

Člen:  Peter Miština 

Člen:  Ing. Jozef Lovecký 

Za: p. Jakubis, Ing. Lovecký, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, 

p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 306/2016. 

 

 

K bodu 3 

V zmysle rokovacieho poriadku vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy. 

Ing. Dušan Šimka - vystúpil k Rozsudku Okresného súdu v právnej veci SPORT SERVICE,                    

s. r. o. proti mestu Nováky. Primátor upozornil občana, aby diskutoval z miesta. Má dôvodné 

podozrenie, že primátor, prednosta a právnik mesta pripravili podvod, ako dostať z mesta 

140 000 eur, po dohode s podnikateľom p. Kováčom. Upozornil, že ak mesto dobrovoľne 

zaplatí, v pondelok dáva trestné oznámenie menovite na poslancov MsZ a vedenie mesta. Súd 

vychádzal z krivej výpovede Vladimíra Zaťka. Uviedol, že na tohto človeka dáva trestné 

oznámenie cez generálnu prokuratúru a národnú kriminálnu agentúru. Zmluva hovorí, že každá 

práca naviac musí byť opatrená písomným dodatkom. Je ľahko preukázateľné, že mesto malo 

uhradené všetko čo bolo potrebné. Ponúkol dať fundované podklady na odvolanie, pretože nie je 

odvolanie ako odvolanie, JUDr. Lukačovič môže zakamuflovať čokoľvek. 

 

 

K bodu 4 

O rozsudku Okresného súdu v právnej veci SPORT SERVICE, s. r. o. proti mestu Nováky 
informoval RNDr. Daniš, primátor mesta. Zo stanoviska právneho zástupcu mesta – založiť 

ďalšiu obranu mesta v odvolacom konaní na tom, že práce navyše na diele neboli odsúhlasené 

písomným dodatkom neobstoja pred odvolacím súdom, keďže práce navyše na diele boli 

nesporne vykonané, aj keď na základe ústnej dohody. Pravdepodobnosť úspechu mesta Nováky 

vo veci v prípade odvolania proti rozsudku prvostupňového súdu je nízka. Odvolací súd nebude 

vykonávať ďalšie dôkazy vo veci, pretože skončením konania na prvom stupni sa považuje 

dokazovanie za skončené. Odvolací súd bude iba posudzovať, či súd prvého stupňa vec správne 

právne posúdil. 
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Diskusia: 

Ing. Peško, hlavný kontrolór – bývalý primátor dával do pozornosti, že na všetky práce naviac 

musí byť uzatvorená nová zmluva a na jej základe sa práce môžu zaplatiť a súdny spor je o tom, 

že boli vykonané práce naviac, ktoré si Sport service nárokuje zaplatiť. Toto nie je pravda. 

Súdny spor bol o tom, že bolo treba zaplatiť faktúru vo výške 81 453,28 €. Prílohou k faktúre bol 

zisťovací protokol. Predmetom faktúry sú veci, ktoré boli skutočne dodané a práce, ktoré boli 

zrealizované. V zmluve v bode 5.3 nie je uvedené, že dodatky musia byť písomné. Preto Sport 

service sa opiera o to, že boli vykonané ústne dodatky k zmluve o dielo a k jednotlivým faktúram 

dodali zisťovacie protokoly, ktoré boli mestom podpísané. Informácia z roku 2013 – bolo 

povedané, že súdny spor je len o tom, že chcú preplatiť práce, na ktoré mala byť zmluva. Ale 

práce už boli zaplatené, chceli zaplatiť materiál, ktoré na umelej tráve sú. P. Miština – otázka na 

bývalého primátora, či mala byť zaplatená faktúra vo výške 81 453,28 €. Ing. Šimka – 

jednoznačne nie. Ing. Zgančík – bol hlavný kontrolór na pojednávaniach pred vynesením 

rozsudku? Ing. Peško – vypovedal len ako svedok, vypovedal len k uvedenej faktúre. Faktúra so 

zisťovacím protokolom, ktorý nebol podpísaný mestom, bola vrátená firme Sportservice, na 

úrade zostala len faktúra. Zisťovací protokol č. 10 bol poskytnutý JUDr. Lukačovičom, 

zisťovacie protokoly boli poskytnuté k poslednému rokovaniu. JUDr. Lukačovič – obrana bola 

zameraná na to, či nenastala duplicita fakturovaných položiek od firmy Sport service. Ing. 

Zgančík – kto dal vypracovať znalecký posudok? Ing. Peško – v zmysle dohody mesto s firmou 

Sport service. Znalecký posudok bol hraný na stranu Sport service, obsahoval presne tie položky, 

ktoré boli zaplatené. Ing. Bošiak – nebavíme sa o prácach naviac, veci ktoré boli dodané sú na 

ihrisku. JUDr. Lukačovič – mesto Nováky práce naviac dohadovalo ústne, ale následne sa 

odsúhlasovali a preberali, a zaplatili sa faktúry. Bc. Hajnovič si myslí, že by mesto malo využiť 

všetky opravné prostriedky.  

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie 

a) Rozsudok Okresného súdu Prievidza vydaného dňa 14. 04. 2016, č. k. 14Cb/136/2012 

v právnej veci SPORT SERVICE, s. r. o. proti mestu Nováky o zapl. 81.453,28 eur s prísl. 

b) Písomné stanovisko právneho zástupcu mesta Nováky 

Za: p. Jakubis, Ing. Lovecký, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, 

p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 307/2016. 
 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ odporúča primátorovi mesta podať riadny opravný prostriedok – odvolanie proti Rozsudku 

Okresného súdu Prievidza vydaného dňa 14. 04. 2016. č. k. 14Cb/136/2012 v právnej veci 

SPORT SERVICE, s. r. o. proti mestu Nováky o zapl. 81.453,28 eur s prísl. 

Za: Bc. Kačenák, Ing. Lovecký, Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Zdržal sa: p. Jakubis, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, p. Miština 

Návrh nebol prijatý. 
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Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie vystúpenie občana prihláseného do rozpravy v zmysle Rokovacieho 

poriadku Msz v Novákoch,, bod V./17 a odporúčania v ďalšom konaní v súdnom spore 

Ing. Dušan Šimka k bodu 2 Rozsudok Okresného súdu v právnej veci SPORT 

SERVICE, s. r. o. proti mestu Nováky 

Za: p. Jakubis, Ing. Lovecký, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, 

p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 308/2016. 
 

 

K bodu 4 

Primátor mesta RNDr. Daniš poďakoval prítomným poslancom účasť a ukončil rokovanie.  

 

 

 

 

 

RNDr. Daniel Daniš       Mgr. Milan Oršula 

  primátor mesta        prednosta MsÚ 

 

 

 

 

Ing. Peter Bošiak       Ing. Peter Balák 

    overovateľ           overovateľ 


