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 Z á p i s n i c a   č. 17/2017 

z mestského zastupiteľstva dňa 27. 02. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok zasadnutia: 15,15 h 

Ukončenie zasadnutia: 18,35 h 

 

Prítomní: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Bc. Kačenák, Mgr. Horná, p. Hvojníková,                          

Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

 

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. Informácia o činnosti Mestského úradu od zasadnutia Mestského zastupiteľstva 19. 12. 2016 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky o podmienkach pri nájme a financovaní 

Futbalového štadióna v Novákoch 

8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 5/2015 a č. 9/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

9. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Mestská správa majetku 

10. Vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská správa majetku 

11. Informatívna správa o schválených rozpočtových opatreniach primátorom mesta 

12. Schválenie rozpočtových opatrení na rok 2017 č. 1/2017 – č. 6/2017 

13. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt na dobu neurčitú 

14. Odpis pohľadávky na nájomnom za byt a služby s ním spojené 

15. Závery zo zasadnutia komisie výstavby 

16. Interpelácie a rôzne - žiadosť Olympijského klubu Prievidza 

  - rozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby na rok 2017 

17. Záver 

 

 

K bodu 1 

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

zúčastňuje 11 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 27. 02. 2017 

v doplnenom znení. 
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Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Bc. Kačenák, Mgr. Horná, p. Hvojniková, Ing. Zgančík,                          

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 516/2017. 

 

Primátor mesta menoval overovateľov zápisnice – Ing. Martin Zgančík, Peter Miština – 

a zapisovateľku zápisnice – Ing. Andrea Ďubašáková. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie menovanie overovateľov zápisnice z rokovania Mestského 

zastupiteľstva dňa 27. 02. 2017 

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

komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda: Mgr. Dana Horná 

Člen:  Miroslava Hvojniková 

Člen:  Ing. Peter Balák 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 517/2017. 

 

 

K bodu 3 

V zmysle rokovacieho poriadku vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy. 

Primátor upozornil, že diskusný príspevok v zmysle rokovacieho poriadku trvá 5 minút.  

 

Rokovaciu miestnosť opustili Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, p. Miština. 

 

Ing. Marián Šimka – informoval o návšteve v kancelárii prednostu MsÚ, bol nútený 

dokumentovať stretnutie na mobilný telefón, prednosta zavolal príslušníkov Mestskej polície. 

Konanie prednostu MsÚ má riadne zdokumentované. Informoval o nevýhodne uzatvorených 

zmluvách.  

Primátor upozornil Ing. Mariána Šimku na ukončenie diskusného príspevku v zmysle 

rokovacieho poriadku. Ing. Marián Šimka odpovedal, že má veľmi závažné veci a bude hovoriť. 

Poslanecký návrh Ing. Baláka, aby bolo Ing. Šimkovi poskytnutých 5 minút na ukončenie 

diskusného príspevku. 

Za: p. Včelík, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Zdržal sa: Bc. Kačenák, p. Jakubis, p. Hvojniková 

 

Má podozrenie, a myslí že má aj dôkazy, že prieskumné konanie (BMS energy) bolo 

zmanipulované. Na verejné obstarávanie bola oslovená firma, ktorá nemala oprávnenie. BMS 

energy urobila práce na verejné obstarávanie na práce bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Dovtedy platila zmluva podpísaná bývalým primátorom na 664 eur. Primátor Daniš tú istú 

zmluvu podpísal o 700 tis. korún drahšiu. Dnes išiel dať konkrétne podanie do kancelárie 

hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór ma slovne napádal, chcel ma fyzicky napadnúť, zavolal 

na mňa príslušníkov Mestskej polície. Má podozrenie, že hlavný kontrolór kryje nekalú 

činnosť, ktorá sa deje na Mestskom úrade. 

 

Ing. Dušan Šimka – primátor a prednosta nedovolia diskutovať občanom, maximálne 5 minút 

a dosť. Všetko sme odovzdali celoštátnym médiám, toto všetko sa dozvie celá Slovenská 

republika, o činnosti primátora, prednostu a hlavného kontrolóra. Dva roky ste zavádzaní, 

klamaní, nemáte pravdivé informácie o konaní mesta, čas ukáže, ako sa to bude napĺňať. 

Program hospodárskeho rozvoja mesta prerokovali všetky mestá a obce v okrese Prievidza. 
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Nerokovali ste o programe rozvoja mesta, malo to byť schválené do konca roka 2015. Je 

porušený zákon. Mesto prichádza o peniaze činnosťou primátora a prednostu. S firmou JML 

uzavreli zmluvu na poradenskú činnosť, po podpise zmluvy poslali 2 500 eur, po firme sa asi 

zľahla zem, mesto sa s touto firmou súdi. Peniaze dali dopredu. 

Poslanecký návrh Ing. Baláka, aby boli Ing. Šimkovi poskytnuté 3 minúty na ukončenie 

diskusného príspevku. 

Za: p. Včelík, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

 

Návrh na odpísanie pohľadávky MFK z dôvodu zániku občianskeho združenia. Mám 

podozrenie z premysleného konania, primátor v roku 2015, keď futbalový klub nevykazuje 

žiadnu činnosť, účelovo poslal MFK dotáciu, mesto týmto prišlo o 9 230,80  eur.  

 

Rokovania sa zúčastňujú Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, p. Miština. 

 

Hlasovanie za návrh: 

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

poriadku Msz v Novákoch, bod V./17: 

Ing. Dušan Šimka, Ing. Marián Šimka 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 518/2017. 

 

 

K bodu 4 

Informáciu o činnosti Mestského úradu od zasadnutia Mestského zastupiteľstva 19. 12. 

2016 predložil Mgr. Oršula, prednosta MsÚ.  

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie informáciu o činnosti Mestského úradu od zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva 19. 12. 2016. 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 519/2017. 

 

 

K bodu 5 

Kontrolu plnenia uznesení predložil Ing. Peško, hlavný kontrolór. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 520/2017. 

 

 

K bodu 6 

Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 predložil Ing. Peško, hlavný kontrolór. 

 

P. Miština - kontrolovali ste aj zmluvy, v elektronických médiách sa uvádza, že mesto za 

poradenské služby minulo 63 tis. eur, ale vo vašej správe je suma nižšia. Ing. Peško – zmluva 
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je podpísaná na určitú sumu ohraničená časovým obdobím. Venoval som zvýšenú pozornosť 

zmluvám s BMS energy a Jablko. Firma Jablko dostala zálohu tak, ako bola uzavretá zmluva. 

Takéto zmluvy sa uzatvárali aj za bývalého vedenia. Keďže mesto nie je spokojné s plnením, 

dáva pripomienky k integrovanému plánu rozvoja mesta., čo je podklad k spracovaniu plánu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Mgr. Oršula – pripravujeme prezentáciu koncepcie 

integrovaného plánu rozvoja mesta. Fakturácia môže nastať (BMS energy) až po ukončení 

a odovzdaní služby a dokumentácie. Mesto zaplatilo za tri kritizované zmluvy 17 190 eur 

s DPH. P. Miština – je kritizované aj zmluva týkajúca sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. Táto zmluva nebola predmetom kontroly. Ing. Peško – v čase prípravy plánu nebola táto 

zmluva podpísaná. Mesto Nováky malo zmluvu na 664 eur, nedá sa to porovnať so zmluvou 

uzatvorenou s JKBOZ. Zmluva sa uzatvárala po vykonaní protipožiarnej kontroly 

a bezpečnostnom audite, zistených bolo 83 nedostatkov. Dá sa to nazvať ako dlhodobo 

zanedbaný stav. Zmluva je na 12 mesiacov od účinnosti zmluvy alebo max. na 20 tis. eur, 

kontrolou fakturácie bolo uhradených 9 875,12 eur. Okrem služby BTS a technika je tam 

kontrola požiarnych zariadení, dodanie materiálu. Ing. Peško sa vyjadril k návšteve Ing. 

Mariána Šimku – informoval ho, že sa pripravuje na zasadnutie MsZ, a k dispozícii mu bude 

nasledujúci deň.  

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za rok 2016. 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 521/2017. 

 

 

K bodu 7 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky o podmienkach pri nájme a financovaní 

Futbalového štadióna v Novákoch predložila Ing. Hajsterová, vedúca ekonomického 

oddelenia. V zákonom stanovenej lehote neboli doručené pripomienky k zverejnenému návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky, ktorý upravuje podmienky pri prenájme 

a financovaní Futbalového štadióna. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na 

www.novaky.sk od 10. 02. 2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Nováky o podmienkach pri prenájme a financovaní Futbalového štadióna v Novákoch. 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 1/2017 o podmienkach pri 

prenájme a financovaní Futbalového štadióna v Novákoch v predloženom znení. 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 522/2017. 

 

 

K bodu 8 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 5/2015 a č. 9/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta predložila 

Mgr. Mištinová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu. V zákonom 

stanovenej lehote neboli doručené pripomienky k zverejnenému návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Nováky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta 

Nováky č. č. 5/2015 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o poskytovaní dotácií 

http://www.novaky.sk/
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z rozpočtu mesta Nováky. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na 

www.novaky.sk od 10. 02. 2017. Dôvodom zmeny je zosúladenie VZN s návrhom VZN 

o financovaní Futbalového štadióna. 

 

Ing. Zgančík – v § 3 v bode 1.5 treba uviesť celý názov ekonomickej komisie. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie dôvodovú správu k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Nováky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nováky č. 5/2015 

a Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky 

MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné 

záväzné nariadenie mesta Nováky č. 5/2015 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky v doplnenom znení. 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 523/2017. 

 

 

K bodu 9 

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Mestská správa majetku predložil Mgr. Oršula, 

prednosta MsÚ.  

Na zasadnutí MsZ dňa 19. 12. 2016 nebol dodatok k zriaďovacej listine schválený. Na Okresnú 

prokuratúru bol podaný podnet na preskúmanie zákonnosti uznesenia č. 320/2016 zo dňa 27. 

06. 2016, týkajúci sa vymenovania a odvolávania riaditeľa príspevkovej organizácie. Na 

základe protestu prokurátora je potrebné doplnkom zosúladiť zriaďovaciu listinu s § 11 (4) l) a 

§ 12 ods. (7) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie protest prokurátora proti uzneseniu MsZ v Novákoch č. 320/2016 zo 

dňa 27. 06. 2016 

MsZ vyhovuje protestu prokurátora vydaného dňa 07. 02. 2017 Okresnou prokuratúrou 

Prievidza proti uzneseniu MsZ v Novákoch č. 320/2016 zo dňa 27. 06. 2016 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 524/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie dôvodovú správu k zmene zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie 

Mestská správa majetku 

MsZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mestská správa 

majetku zo dňa 27. 06. 2016; dodatok č. 1 tvorí nedielnu súčasť tohto uznesenia.  

 

Dodatok č. 1 

 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mestská správa majetku                                        

zo dňa 27. 06. 2016 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch v zmysle ustanovenia § 11, ods. 4 písm. l) a § 12, ods. 7 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mení 

zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Mestská správa majetku zo dňa 27. 06. 2016 

nasledovne: 

 

http://www.novaky.sk/
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1. V článku III. ods. 2 sa pôvodné znenie v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým 

znením: 

Riaditeľa vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo Nováky na návrh primátora, 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny zo stávajú v nezmenenej podobe, nie sú týmto 

dodatkom č. 1 dotknuté. 

 

 

Zmena zriaďovacej listiny MSM Nováky, p. o. m. bola schválená uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Novákoch č........... zo dňa a nadobúda účinnosť .................. 

 

 

v Novákoch .......................... 

 

 

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu zriaďovateľa :    ___________________________ 

                                                                                                    RNDr. Daniel Daniš 

                                                                                                primátor mesta Nováky 

 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 525/2017. 

 

Primátor mesta podpísal uznesenie č. 525/2017. 

 

 

K bodu 10 

Vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská správa majetku predložil RNDr. 

Daniš, primátor mesta. Mesto Nováky dňa 11. novembra 2016 vyhlásilo výberové konanie na 

obsadenie pracovného miesta „riaditeľ, riaditeľka Mestskej správy majetku, p. o.“. Výberové 

konanie sa uskutočnilo dňa 14. decembra 2016. Po vyhodnotení výsledkov komisia určila toto 

poradie uchádzačov: 1. Ing. arch. Miloslav Šimánek 2. Mgr. Katarína Dvorská 3. Ing. Ivan 

Hrubina 4. Mgr. Ján Skurčák. Na základe odporučenia komisie, primátor mesta Nováky 

predkladá na schválenie riaditeľa Mestskej správy majetku, p. o. Ing. arch. Miloslava Šimáneka. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie dôvodovú správu k vymenovaniu riaditeľa príspevkovej organizácie 

Mestská správa majetku. 

MsZ schvaľuje na návrh primátora mesta vymenovanie Ing. arch. Miloslava Šimáneka za 

riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská správa majetku. 

Za: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, p. Miština 

Zdržal sa: p. Včelík, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Hvojniková, Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Návrh nebol prijatý. 
 

Ing. Bošiak – musíme sa vyjadriť, čo teraz. 

Poslanencký návrh Ing. Zgančíka, aby bola príspevková organizácia zrušená, pretože 

poslancom vyhovuje nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. 

Hlasovanie za návrh: 

Za: Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 
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Proti: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, p. Miština 

Zdržal sa: p. Hvojniková, Ing. Balák 

Návrh nebol prijatý. 
 

Ing. Lovecký navrhol nové výberové konanie. Ing. Bošiak – výberové konanie bolo vyhlásené, 

ak je to v osobe, tak si to povedzme. Ing. Lovecký – nie je to o tom, že nechceme príspevkovú 

organizáciu, je to o človeku. Ing. arch. Šimánek – môžem sa znova zapojiť do výberového 

konania? Ing. Lovecký – čo nám bráni vyhlásiť nové výberové konanie? Ing. Kmeťová – 

komisia doporučila poradie uchádzačov. Šanca sa má dať aj iným uchádzačom v zmysle 

poradia.  

 

 

K bodu 11 

Informatívnu správu o schválených rozpočtových opatreniach primátorom  mesta od                

14. 12. – 31. 12. 2016 predložila Ing. Hajsterová, vedúca ekonomického oddelenia. Informácia 

o schválených rozpočtových opatreniach je predložená v zmysle bodu 4.5.13 Pravidiel 

rozpočtového hospodárenia mesta Nováky. V období od 14. 12. 2016 do 31. 12. 2016 boli 

schválené primátorom mesta rozpočtové opatrenia č. 103/2016 – č. 115/2016, týkajúce sa 

rozpočtových presunov medzi položkami. Z limitu 15 000 € ostalo primátorovi 22 €. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie informáciu o schválených rozpočtových opatreniach primátorom mesta 

od 14. 12. 2016 - 31. 12. 2016 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 526/2017. 

 

 

K bodu 12 

Schválenie rozpočtových opatrení na rok 2017 č. 1/2017 – č. 6/2017 predložila Ing. 

Hajsterová, vedúca ekonomického oddelenia. Požiadavky na rozpočtové opatrenie boli 

predložené v zmysle bodu 4.5.8 Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta.  

 

Rozpočtové opatrenie č. 1: presun finančných prostriedkov z dôvodu potreby účtovania 

telefónnych hovorov na položku 632 005 – na základe Metodického usmernenia MF SR; presun 

finančný prostriedkov z dôvodu potreby účtovania telefónnych hovorov na položku 

632 005.Rozpočet SOÚ Stavebného úradu sa nezmenil; MŠ - zmena v rozpočtovej klasifikácii; 

ZUŠ - zmena v rozpočtovej klasifikácii; MsÚ - zmena v rozpočtovej klasifikácii; MsP - zmena 

v rozpočtovej klasifikácii; CVČ - zmena v rozpočtovej klasifikácii; ZŠ - zmena v rozpočtovej 

klasifikácii;  

 

Rozpočtové opatrenie č. 2: pôvodný predpoklad prípravy ÚPN ZaD č.6 do fázy prípravy na 

schvaľovanie v MsZ bol do konca roku 2016. Z dôvodu obsiahlosti navrhovaných zmien v ÚPN 

sa termíny týchto činností presunuli na rok 2017 a niektoré výdavky budú z toho dôvodu 

hradené až v roku 2017. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3: presun finančných prostriedkov na základe doporučenia DHZ 

Nováky z dôvodu zakúpenia 2 ks penových hydrantov, ktoré budú použité na povodňový vozík 

a požiarne vozidlo pre potreby výjazdov.  
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Rozpočtové opatrenie č. 4: presun rozpočtových prostriedkov z deratizácie objektov, 

všeobecného materiálu, vodného a stočného a rutinnej a štandardnej údržby pre byty 

a nebytové priestory do energií, vodného a stočného na futbalový štadión, z dôvodu 

vyúčtovania nákladov na energie, vodného a stočného za rok 2016 pre futbalový štadión.  

Rozpočtové opatrenie č. 5: presun rozpočtových prostriedkov z podpoložky Palivo, mazivá a 

oleje MsP na podpoložku vrátenie príjmov z minulých rokov CHD, potrebnej na úhradu 

vrátenia pomernej časti príspevku z ÚPSVaR na zriadenie chránenej dielne.  

 

Rozpočtové opatrenie č. 6: dotácie pre športové kluby na rok 2017 a na tabule pre športovcov 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie požiadavky na rozpočtové opatrenia č. 1 - č. 6 na rok 2017 v súlade s 

ustanovením § 14 ods. 2 Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 527/2017. 

 

MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 1 – č. 6 na rok 2017 v súlade s ustanovením § 14 ods. 

2 Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení  

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 528/2017. 

 

 

K bodu 13 

Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt na dobu neurčitú predložila Ing. Kmeťová, 

vedúca oddelenia vnútornej správy. Žiadatelia majú záujem odkúpiť byt v zmysle ustanovenia 

§ 9a ods. 8 písm. a) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

K predmetnému bytu sa neviažu žiadne pohľadávky. Na základe Zákona č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov § 16 ods. 1 „byt, ktorého nájomcom je fyzická 

osoba môže vlastník domu previesť do vlastníctva len tomuto nájomcovi, ak nie je nájom bytu 

dohodnutý na určitý čas.“ 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie dôvodovú správu k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na 

byt č. 8 v Novákoch, M. R. Štefánika 116/13 

MsZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú pre Juraja Svitka a manželku 

Marcelu, na byt č. 8 v Novákoch, M. R. Štefánika 116/13 v zmysle č. 6 ods. 3 Zásad 

o hospodárení s majetkom mesta Nováky, za nezmenených zmluvných podmienok. 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 529/2017. 

 

 

K bodu 14 

Odpis pohľadávky na nájomnom za byt a služby s ním spojené predložila Ing. Kmeťová, 

vedúca oddelenia vnútornej správy. Súdny exekútor podal podnet na zastavenie exekúcie 
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z dôvodu, že povinný zomrel a dedičské konanie bolo zastavené z dôvodu nemajetnosti 

povinného, pohľadávka sa stáva nevymožiteľnou. Na základe uznesenia Okresného súdu 

Prievidza je uvedená nevymožiteľná istina vo výške 1 834,29 €. V účtovníctve MsÚ je vedená 

pohľadávka vo výške 1 881,17 €, kde je započítaný aj súdny poplatok. Návrh na odpis 

pohľadávky je v plnej výške 1 881,17 €. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie dôvodovú správu k odpísaniu pohľadávky, povinný: Pavol Zelieska, nar. 

02. 08. 1966, zomr. 20. 07. 2012. 

MsZ schvaľuje odpísanie pohľadávky vo výške 1 881,17 eur, povinný: Pavol Zelieska, nar. 02. 

08. 1966, zomr. 20. 07. 2012. 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 530/2017. 

 

 

K bodu 15 

Závery komisie výstavby predložila Ing. Trojanová, vedúca oddelenia výstavby a rozvoja 

mesta. 

 

- žiadosť JUDr. Evy Modoryovej s manž. MUDr. Vojtechom Modorym, ktorí požiadali 

o odkúpenie mestského pozemku na ul. Chemikov – časť parcely 169/1 z dôvodu výstavby 

rodinného domu. Lokalita nie je urbanisticky ani architektonicky vhodná na výstavbu 

rodinného domu. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie žiadosť JUDr. Evy Modoryovej s manž. MUDr. Vojtechom 

Modorym (bytom ul. Mateja Bela 962, 972 71  Nováky), ktorí požiadali o odkúpenie 

mestského pozemku na ul. Chemikov – časť parcely 169/1 (lokalita za Jednotou) z dôvodu 

výstavby rodinného domu. 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 531/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje odpredaj časti parcely C-KN č. 169/1 v k.ú. Nováky za účelom výstavby 

rodinného domu. 

Proti: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič,                       

Ing. Balák, p. Miština 

Zdržal sa: Bc. Kačenák, Mgr. Horná, p. Hvojniková 

Návrh nebol prijatý. 

 

- návrh na zrušenie uznesenia č. 424/2016 MsZ v Novákoch (t.j. prenájom pozemku na 

vybudovanie studne), z dôvodu schváleného uznesenia č. 489/2016 MsZ zo dňa 19. 12. 2016 

– nájom oddychovej zóny, v rámci ktorej bude zrealizovaná studňa. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie predložený návrh na zrušenie uznesenia č. 424/2016 MsZ v Novákoch 

(t.j. prenájom pozemku na vybudovanie studne), ktorým bola schválená nájomná zmluva so 

spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 99/13 na ul. 
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Štúrovej v Novákoch zastúpených p. Ivanom Hvojníkom na prenájom časti mestskej parcely 

vo výmere cca 3 m 2 na obdobie 20 rokov za cenu 1,- Eura ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu schváleného uznesenia č. 489/2016 MsZ zo dňa 19. 12. 2016 – nájom oddychovej 

zóny, v rámci ktorej bude zrealizovaná studňa. 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 532/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ ruší uznesenie č. 424/2016 zo dňa 26. 09. 2016. 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 533/2017. 

 

- návrh na zrušenie uznesenia č. 513/2014 MsZ v Novákoch (uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

dobu neurčitú na vybudovanie a umiestnenie studne na ručné čerpanie na náklady žiadateľov), 

z dôvodu nepodpísania nájomnej zmluvy 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie predložený návrh na zrušenie uznesenia č. 513/2014 MsZ v Novákoch, 

v ktorom MsZ schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú pre Spoločenstvo 

vlastníkov bytov Dom 52 Čerešňová 52 na časť parcely C-KN č. 508 vo výmere 2 m2 na 

vybudovanie a umiestnenie studne na ručné čerpanie na náklady žiadateľov.  

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 534/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ ruší uznesenie č. 513/2014 zo dňa 17. 06. 2014. 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 535/2017. 

 

- vecné bremeno na zabezpečenie prístupu k domu č. 663 a zrealizovanie rekonštrukcie mostíka 

cez Lelovský potok spoločnosť MPM Group, s. r. o.; usporiadanie vlastníckych práv 

k mostíkom ponad Lelovský potok v prospech mesta 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie Žiadosť spoločnosti MPM Group, s.r.o (prevádzka spoločnosti 

Lelovská 663, 972 71  Nováky, IČO 45514011)  o riešenie opravy vjazdu mostíku cez Lelovský 

potok k domu s. č. 663 v miestnej časti Horné Lelovce.  

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 536/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje zriadenie budúceho vecného bremena ako práva prechodu a prejazdu 

k domu s.č. 663 na ul. Lelovskej na časť pozemkov parc. C-KN č. 911/1, C-KN č. 878/1 

(vedených v neidentickom stave ako parc. E-KN č. 1-50, 1-51 a 1-52 vo vlastníctve mesta 

Nováky v liste vlastníctva č. 3070 v k.ú. Nováky) a súčasne na čas nevyhnutný k výkonu 
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stavebných prác práva opravy vjazdu mosta nachádzajúceho sa na citovaných 

nehnuteľnostiam nad Lelovským potokom ako neodplatného časovo neobmedzeného vecného 

bremena „in rem“ v prospech oprávnených z vecného bremena, ktoré bude spočívať 

v povinnosti povinného z vecného bremena mesta Nováky ako vlastníka nehnuteľnosti strpieť 

na týchto nehnuteľnostiach právo oprávnených z vecného bremena spočívajúce v práve vstupu, 

prejazdu a prechodu do domu s.č. 663 za súčasnej povinnosti údržbových prác mostíka 

a príslušného vodného toku pod mostíkom vrátane zimnej údržby zabezpečenia prístupu 

a celoročne zabezpečenia odvozu komunálneho a separovaného odpadu z miestnej 

komunikácie z dôvodu vlastníctva investora dotknutého mostíka v rozsahu vyznačenom 

geometrickým plánom po realizácii stavby. 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 537/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ žiada prednostu Mestského úradu v Novákoch, aby vykonal všetky potrebné právne úkony 

potrebné k usporiadaniu vlastníckych práv k mostíkom ponad Lelovský potok v prospech mesta 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 538/2017. 

 

- nájom medzi Mestom Nováky a Jozefom Ezechiášom s manž. Martinou a Ivanom 

Radosom s manž. Alenou na časť mestského pozemku parc. C-KN č. 1728/1 za účelom 

umiestnenia vodomernej šachty 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie žiadosť p. Jara Ševčíka (bytom 972 22  Horné Vestenice 144), ktorý 

požiadal o zrušenie nájomcu v nájomnej zmluve zo dňa 13. 12. 2013 na časť mestského 

pozemku č. 1728/1, na ktorom je vybudovaná vodomerná šachta k rodinným domom.  

Zámer prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa na úradnej 

tabuli mesta a webovej stránke mesta odo dňa 10. 02. 2017. 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 539/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje nájom medzi Mestom Nováky a Jozefom Ezechiašom s manž. Martinou, Ing. 

PaedDr. a Ivanom Radosom s manž. Alenou na prenájom časti verejného priestranstva mestskej 

parcely C-KN č. 1728/1 vo výmere 2 m2 k umiestnenej vodomernej šachte, ktorá sa uzatvára 

na dobu určitú na 99 rokov za cenu ročného nájomného vo výške 1,- € ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu pokračovania v nájme s vlastníkmi rodinných domov, ktorým 

slúži vodomerná šachta  a v súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom mesta Nováky tretia 

hlava článok 6 odsek 2b z dôvodu nájmu nad 5 rokov. 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 540/2017. 

 

- zámer rekonštrukcie Domu služieb. V zmysle vypracovaného energetického auditu je 

budova Domu služieb z energetického hľadiska neefektívna. Najvýhodnejším spôsobom súťaže 
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pre túto investíciu je forma dodávky služby na energie. To znamená, že mesto nebude 

obstarávať dodávku stavebných prác a technológie, ale súťažiť službu na dodávku energii do 

predmetného objektu s čo najvyššou úsporou s tým, že celá navrhovaná investícia by sa splácala 

z úspor. 

 

Hlasovanie za návrh:  

MsZ berie na vedomie zámer rekonštrukcie Domu služieb. 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 541/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje zámer rekonštrukcie Domu služieb. Pripraviť návrh podmienok koncesnej 

zmluvy respektíve podmienky systému EPC. Predložiť do najbližšieho rokovania MsZ náklady 

súvisiace s prípravnými prácami ako PD, inžiniering a pod..  

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 542/2017. 

 

 

K bodu 16 

Rôzne a interpelácie 

 

Žiadosť o poskytnutie daru – Olympijský klub Prievidza predložila Mgr. Mištinová, vedúca 

oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu. Žiadosť o poskytnutie daru 

Olympijskému klubu Prievidza bola prerokovaná a odsúhlasená  na zasadnutí Komisie športu 

dňa 16. 01. 2016. V zmysle „Štatútu“ vyhlasovatelia zabezpečia vo svojich rozpočtoch finančné 

prostriedky na udelenie ceny.  

 

Mgr. Horná – je v poriadku, že ideme schvaľovať niečo, čo sa už uskutočnilo? Mgr. Oršula – 

akcia sa uskutočnila, finančné plnenie nebolo. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie žiadosť Olympijského klubu. 

MsZ schvaľuje pre Olympijský klub Prievidza, ul. Olympionikov 4, 971 01  Prievidza finančný 

dar vo výške 500 €, na základe podpísaného „Štatútu ocenenia k vyhláseniu najúspešnejších 

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

play okresu Prievidza“ na akciu vyhlásenia najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov 

a funkcionárov športu v zmysle zásad poskytovania darov na reprezentačné, propagačné a 

sociálne účely z rozpočtu mesta Nováky. 

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

Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Neprítomní: Ing. Bošiak 

Návrh bol prijatý uznesením č. 543/2017. 

 

Bc. Kačenák odovzdal primátorovi mesta Ďakovný list od Klubu rýchlostnej kanoistiky za 

dlhoročnú podporu klubu. 

 

Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby na rok 2017 predložil          

Bc. Kačenák. Prerozdelená bola čiastka vo výške 165 000 eur nasledovne: 
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  KRK   Iskra   Šípky   KVP   TK   Lyžiari   Karate   MK    RMK   SPOLU  

                 Šampion      

Činnosť šport.klubov/           

náklady na súťaže 8 200,00  1 100,00 10 000,00 1 020,00 4 000,00 500,00  338,00 25 158,00 

Odmeny a mzdy 8 650,00   10 000,00 560,00  500,00   19 710,00 

Organizácia šport. 
podujatí 1 500,00  130,00  360,00 470,00  400,00 162,00 3 022,00 

Prevádzky 

šport.zariadení 6 050,00  1 170,00 68 500,00 3 000,00 1 750,00    80 470,00 

Sústredenia 3 600,00    550,00 1 550,00 600,00   6 300,00 

Šport. náradie a 

výstroj 1 500,00    1 010,00 1 230,00  600,00  4 340,00  

Navrhovaná dotácia            

na rok 2017 celkom 29 500,00 26 000,00 2 400,00 88 500,00 6 500,00 9 000,00 1 600,00 1 000,00 500,00 165 000,00 

 

Ing. Zgančík požiadal o udelenie slova pre prezidenta FK ISKRA, či majú pripravené 

zapoložkovanie sumy 26 000 eur. 

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

Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

 

P. Hvojnik – na zasadnutí výboru bola odsúhlasená čiastka posunutá do komisie, rozpoložkujú 

na základe odsúhlasenej čiastky. 

 

Poslanecký návrh Ing. Zgančíka, aby sa o každej dotácii hlasovalo jednotlivo. 

 

Hlasovanie za návrh: 

Za: Bc. Kačenák, p. Jakubis, Ing. Zgančík Ing. Bošiak, p. Miština 

Proti: p. Včelík, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, Bc. Hajnovič 

Zdržal sa: p. Hvojniková, Ing. Balák 

Návrh nebol prijatý. 

 

Ing. Zgančík upozornil na skutočnosť, že v prípade, že tento bod rokovania nebude schválený, 

bude pozastavené financovanie klubov do najbližšieho zastupiteľstva.  

 

Poslanecký návrh Bc. Hajnoviča na prerozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby:  

 

  KRK   Iskra   Šípky   KVP   TK   Lyžiari   Karate   MK    RMK   SPOLU  

                 Šampion      

Činnosť šport.klubov/           

náklady na súťaže 6 700,00 7 200,00 1 100,00 9 000,00 1 020,00 4 000,00 500,00  338,00  

Odmeny a mzdy 6 650,00 13 000,00  9 000,00 560,00  500,00    

Organizácia šport. 

podujatí 1 500,00 6 200,00 130,00  360,00 470,00  1 000,00 162,00  

Prevádzky 

šport.zariadení 5 050,00  1 170,00 65 500,00 3 000,00 1 750,00     

Sústredenia 3 600,00 600,00   550,00 1 550,00 600,00    

Šport. náradie a 
výstroj 1 500,00 5 500,00   1 010,00 1 230,00  3 000,00   

Navrhovaná dotácia            

na rok 2017 celkom 25 000,00 32 500,00 2 400,00 83 500,00 6 500,00 9 000,00 1 600,00 4 000,00 500,00 165 000,00 



Strana 14 z 16 

 

            
Ing. Bošiak – nevidí priestor, aby sa finančné prostriedky implementovali do posilňovne, máme 

tu konkurenčné prostredie, nehrozí, aby občania mesta prišli o takúto formu poskytovania 

služieb. 

Ing. Zgančík vystúpil ako funkcionár Klubu rýchlostnej kanoistiky. Je mu ľúto, že to dospelo 

k takémuto stavu. Nedovolí si zadefinovať, do akých položiek treba športovým klubom 

finančné prostriedky rozdeliť. Preto vyzval predsedu FK ISKRA. P. Hajnovič rozdeľuje 

finančné prostriedky a nezahlasoval za rozpočet na rok 2017. P. Hajnovič zobral KRK 5 000 

eur v dobe, keď sa navýšila suma na šport o 13 000 eur. Je krátenie finančných prostriedkov 

pre KRK zato, že KRK spolupracuje s mestom, zapožičiava ZŠ zvukovú aparatúru, že v roku 

2016 rodičia a funkcionári odpracovali 800 hodín na zveľaďovaní majetku mesta, je to odmena 

zato, že odchovanec KRK bol v roku 2016 strieborní na OH v Riu. Dotácia od mesta pre KRK 

tvorí 43 % príjmov KRK. KRK robil reklamu mestu Nováky na OH.  

P. Hvojniková – prečo boli krátené finančné prostriedky pre FK ISKRA oproti žiadosti?                          

Bc. Kačenák – vychádzali sme z minuloročného stanovenia finančných prostriedkov na komisii 

športu. Ing. Lovecký – prečo nie sú finančné prostriedky FK ISKRA rozpoložkované.                               

Bc. Kačenák – odpoveď už dal p. Hvojník, že počká, aké finančné prostriedky budú schválené.                       

Ing. Bošiak – prečo je navrhnutých pre Champion gym 4 000 eur? Ing. Lovecký – je to 

novovzniknutý klub, ktorý chce vykonávať činnosť. P. Včelík – pri meste vznikol mestský klub, 

zaznamenali sme nárast mládeže, potrebujeme podporu na činnosť a súťaže. 20 rokov som to 

robil bez finančných prostriedkov. Mestské priestory som si udržiaval sám. P. Miština – 

požiadal o udelenie slova prezidentovi FK ISKRA. 

Za: všetci 

P. Hvojnik – vypoložkovaná je suma 32 500 eur. To čo sa tu deje pokladá za kontraproduktívne. 

Peňazí do športu je skutočne dosť, nikdy sme si nesadli, aby nenastalo na MsZ to, čo tu je dnes. 

Keď návrh, ktorý predložil poslanec Hajnovič neprejde, aj my budeme musieť siahnuť ku 

kráteniu. 

Ing. Zgančík – ako vieme zabezpečiť, že finančné prostriedky navrhované do materiálneho 

vybavenie MK Champion nebudú používané na podnikateľská činnosť? Čo spravíme, keď 

príde žiadosť od majiteľa novej posilňovne? Bc. Hajnovič – požiadavka z tohto klubu bola vo 

výške 4 000 eur. Ing. Zgančík – v priestoroch prebieha podnikateľská činnosť. Ing. Peško – 

verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, 

je povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi (zákon                             

č. 357/2004). Ing. Bošiak – FK ISKRA na prevádzku zariadení finančné prostriedky nežiada?                       

Ing. Zgančík – prostredníctvom VZN sú nastavené podmienky na prevádzku futbalového 

štadióna. Ing. Bošiak požiadal o udelenie slova p. Mariánovi Mištinovi. 

P. Miština – navýšili sa finančné prostriedky na šport, mrzí ho, že sa tu tvoria skupiny a po 

meste sú šumy. Je smola, že zástupcovia FK ISKRA nemajú v komisii športu svojho zástupcu. 

Prenájom bazéna stojí mesto 80 000 eur. Títo zástupcovia tu nie sú, aby si obhajovali tieto 

finančné prostriedky. Mgr. Horná – nepamätá si, žeby sa jeden rok schvaľovali finančné 

prostriedky na šport bezbolestne napriek tomu, že každý rok sa zvyšujú finančné prostriedky 

do športu. Každý klub funguje na inom základe. Bc. Kačenák – sumou 26 000 eur má FK 

ISKRA zabezpečenú činnosť. FK ISKRE bolo z požiadavky krátená položka športové náradie 

a výstroj.  

 

Prestávka v rokovaní od 17, 45 h do 18,05 h. 

 

Ing. Zgančík požiadal o udelenie slova pre prezidenta KRK. 

P. Oršula, prezident KRK, poďakoval poslancom MsZ, ktorí v minulom období hlasovali za 

vybudovanie novej budovy. Poďakoval aj občanom, ktorí súhlasili s vybudovaním. Máloktorý 
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klub sa môže pochváliť takými výsledkami ako KRK. To čo sa tu deje, pokladá za účelové, aby 

niekoho potrestali za to, čo robí. V novom zákone o športe sú aj ukazovatele, ktoré sú 

merateľné. Každý šport má za sebou dva mesiace, dva mesiace platíme energie. Peniaze od 

mesta sú prvé peniaze, s ktorými počítame. Nemyslí si ako prezident FK že športy sa dohodnú. 

Nedohodnú, každý chce pre seba najviac. 

 

Hlasovanie za návrh: 

Za: p. Včelík, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Proti: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, p. Miština 

Zdržal sa: p. Hvojniková 

Návrh nebol prijatý. 

 

Mgr. Horná – ak hľadáme finančné prostriedky, ako uspokojiť požiadavky KRK, FK ISKRA, 

KVP, aby sme ubrali z finančných prostriedkov klubu lyžiarov. V tomto klube nefunguje 

novácke dieťa, sídlo majú v Kamenci pod Vtáčnikom. Hľadáme finančné prostriedky klubom, 

kde športujú deti z Novák. 

Poslanecký návrh Mgr. Hornej na rozdelenie finančných prostriedkov športovým klubom 

nasledovne: 

  KRK   Iskra   Šípky   KVP   TK   Lyžiari   Karate   MK    RMK   SPOLU  

                 Šampion      

Navrhovaná dotácia            

na rok 2017 celkom 29 500,00 32 000,00 2 400,00 85 500,00 6 500,00 3 000,00 1 600,00 4 000,00 500,00 165 000,00 

 

Hlasovanie za návrh: 

Za: p. Včelík, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Proti: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak 

Zdržal sa: p. Hvojniková, p. Miština 

Návrh nebol prijatý. 

 

Pôvodný návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby: 

  KRK   Iskra   Šípky   KVP   TK   Lyžiari   Karate   MK    RMK   SPOLU  

                 Šampion      

Činnosť šport.klubov/           

náklady na súťaže 8 200,00  1 100,00 10 000,00 1 020,00 4 000,00 500,00  338,00 25 158,00 

Odmeny a mzdy 8 650,00   10 000,00 560,00  500,00   19 710,00 

Organizácia šport. 

podujatí 1 500,00  130,00  360,00 470,00  400,00 162,00 3 022,00 

Prevádzky 

šport.zariadení 6 050,00  1 170,00 68 500,00 3 000,00 1 750,00    80 470,00 

Sústredenia 3 600,00    550,00 1 550,00 600,00   6 300,00 

Šport. náradie a 
výstroj 1 500,00    1 010,00 1 230,00  600,00  4 340,00  

Navrhovaná dotácia            

na rok 2017 celkom 29 500,00 26 000,00 2 400,00 88 500,00 6 500,00 9 000,00 1 600,00 1 000,00 500,00 165 000,00 

 

Hlasovanie za návrh: 

Za: Bc. Kačenák, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, p. Miština 

Proti: p. Včelík, Ing. Lovecký, Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Zdržal sa: p. Jakubis, p. Hvojniková, Mgr. Horná 

Návrh nebol prijatý. 
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Poslanecký návrh Ing. Zgančíka na rozdelenie finančných prostriedkov športovým klubom 

nasledovne: 

  KRK   Iskra   Šípky   KVP   TK   Lyžiari   Karate   MK    RMK   SPOLU  

                 Šampion      

Navrhovaná dotácia            

na rok 2017 celkom 29 500,00 29 000,00 2 400,00 88 000,00 6 000,00 7 000,00 1 600,00 1 000,00 500,00 165 000,00 

 

Hlasovanie za návrh: 

Za: Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, p. Miština 

Proti: p. Včelík, Ing. Lovecký, Bc. Hajnovič 

Zdržal sa: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Hvojniková, Mgr. Horná, Ing. Balák 

Návrh nebol prijatý. 

 

Poslanecký návrh Ing. Bošiaka na vykonanie kontroly v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení § 18 f) ods. 1, písm. a) a písm. h): 

a) preveriť, či spôsob a postup prevodu hnuteľného a nehnuteľného majetku z majetku mesta 

na KCMN, n. o. nebol, resp. bol vykonaný v súlade v tej dobe s platnými Zásadami 

o hospodárení s majetkom mesta, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákonom                                      

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

b) preveriť, či správa z rokovania správnej rady KCMN, n. o. z roku 2015 obsahuje vo svojom 

vyjadrení spôsob, ako sa bude nakladať s nadobudnutým majetkom z roku 2007 pri zmene 

názvu organizácie, ktorý bol doplnený o slovo „v likvidácii“ 

c) preveriť, či vyššie uvedená správa obsahuje dôvod likvidácie predmetnej organizácie a či 

správna rada vecne a včas informovala štatutára mesta, v tomto prípade primátora ako 

zriaďovateľa organizácie, o zámere konať tak, ako konala a to uvedenie KCMN, n. o. do 

likvidácie 

 

Hlasovanie za návrh: 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Bc. Kačenák, p. Hvojniková, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, 

Bc. Hajnovič, p. Miština 

Zdržal sa: Mgr. Horná, Ing. Balák 

Návrh bol prijatý uznesením č. 544/2017. 

 

 

K bodu 17 

Primátor mesta RNDr. Daniš poďakoval prítomným poslancom a zamestnancom mestského 

úradu za účasť a ukončil rokovanie.  

 

 

 

 

RNDr. Daniel Daniš       Mgr. Milan Oršula 

  primátor mesta        prednosta MsÚ 

 

 

 

Ing. Martin Zgančík       Peter Miština 

      overovateľ         overovateľ 


