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 Z á p i s n i c a   č. 19/2017 

z mestského zastupiteľstva dňa 24. 03. 2017 

 

 

 

 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16,00h 

Ukončenie zasadnutia: 16,05 h 

 

Prítomní: p. Včelík. p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič,                           

Ing. Balák 

 

Program:  

1. Otvorenie 

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

schválenie členov návrhovej komisie 

3. Schválenie žiadosti o NFP projektu „Modernizácia a obnova budov Mestského úradu 

a Obradnej siene Nováky“ 

4. Záver 

 

 

K bodu 1 

Zástupca primátora mesta, Ing. Bošiak, otvoril rokovanie a privítal prítomných. Konštatoval, 

že rokovania sa na úvod zúčastňuje 7 poslancov (ospravedlnení: Ing. Lovecký, Mgr. Horná,                         

p. Verny, p. Miština), 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 24. 03. 2017 

predloženom znení 

Počet prítomných poslancov: 7 

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

Ing. Balák 

Návrh bol prijatý uznesením č. 549/2017. 

 

Zástupca primátora mesta menoval overovateľov zápisnice – Bc. Anton Hajnovič, Ing. Peter 

Balák – a zapisovateľku zápisnice – Ing. Andrea Ďubašáková. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie menovanie overovateľov zápisnice z rokovania Mestského zastupiteľstva 

dňa 24. 03. 2017, návrh na schválenie zloženia návrhovej komisie a schvaľuje návrhovú komisiu 

v nasledovnom zložení: 

Predseda: František Včelík 

Členovia: Roman Jakubis, Bc. Ján Kačenák 
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Počet prítomných poslancov: 7 

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

Ing. Balák 

Návrh bol prijatý uznesením č. 550/2017. 

 

 

K bodu 3 

Schválenie žiadosti o NFP projektu „Modernizácia a obnova budov Mestského úradu 

a Obradnej siene Nováky“ predložil Mgr. Oršula, prednosta MsÚ. Súčasťou podkladov do 

výzvy – žiadosti o pridelenie nenávratného finančného príspevku musí byť uznesenie mestského 

zastupiteľstva o schválení predkladaného projektu. 

 

Bc. Hajnovič – je budova mestského úradu historická budova? Mgr. Oršula – nie je zapísaná 

v zozname národných kultúrnych pamiatok. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie Dôvodovú správu k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na projekt s názvom „Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene 

Nováky“. 

Počet prítomných poslancov: 7 

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

Ing. Balák 

Návrh bol prijatý uznesením č. 551/2017. 

 

Bc. Hajnovič – je budova mestského úradu historická budova? Mgr. Oršula – nie je. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na projekt 

s názvom „Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene Nováky“, kód 

výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19. 

Maximálna výška celkového spolufinancovania vyššie uvedeného projektu zo strany mesta je                  

24 914,80 € z celkových oprávnených výdavkov 498 295,89 €, pričom výška neoprávnených 

výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej 

úspory energie na vykurovanie a/alebo vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu 

finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu je 0 €. 

Počet prítomných poslancov: 7 

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

Ing. Balák 

Návrh bol prijatý uznesením č. 552/2017. 

 

 

K bodu 4 

Ing. Bošiak poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.  

 

 

Ing. Peter Bošiak       Mgr. Milan Oršula 

zástupca primátora mesta      prednosta MsÚ 

 

Ing. Peter Balák       Bc. Anton Hajnovič 

overovateľ        overovateľ 


