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 Z á p i s n i c a   č. 20/2017 

z mestského zastupiteľstva dňa 27. 04. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok zasadnutia: 15,30 h 

Ukončenie zasadnutia: 21,22 h 

 

Prítomní: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, 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. Vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy v zmysle Rokovacieho poriadku  

4.  Informácia o činnosti Mestského úradu od zasadnutia Mestského zastupiteľstva 27. 02. 2017 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Schválenie záverečného účtu mesta za rok 2016 a hodnotiaca správa plnenia programového 

rozpočtu mesta za rok 2016, Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu 

7. Schválenie vyhodnotenia hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2016 

8. Schválenie výročnej správy mesta Nováky za rok 2016 

9. Schválenie správy o inventarizácii majetku mesta k 31. 12. 2016 

10. Schválenie zverejnenia zoznamu daňových dlžníkov na dani z nehnuteľnosti a miestnom 

poplatku za KO a DSO k 31. 12. 2016 

11. Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 7/2017 

12. Schválenie rozpočtových opatrení č. 8 – č. 13 na rok 2017 

13. Žiadosť o vydanie súhlasu pre súkromnú MŠ o zaradenie do systému škôl 

14. Schválenie rozdelenia finančných prostriedkov pre športové kluby na rok 2017 

15. Uzatvorenie nájomných zmlúv na nebytové priestory pre záujmové organizácie v meste 

16. Závery zo zasadnutia komisie výstavby 

17. Financovanie súvisiace s prípravnými prácami rekonštrukcie Domu služieb 

18. Interpelácie a rôzne - voľba člena ekonomickej komisie, 

 - schválenie komisie na prešetrovanie sťažností 

19. Záver 

 

 

K bodu 1 

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

zúčastňuje 8 poslancov (ospravedlnení p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Miština), mestské 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

 

K bodu 2 

Schválenie programu rokovania, menovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

schválenie členov návrhovej komisie 
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Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 27. 04. 2017 

v doplnenom znení. 

Za: p. Včelík, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, 

Ing. Balák 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 553/2017. 

 

Primátor mesta menoval overovateľov zápisnice – Mgr. Dana Horná, Ing. Jozef Lovecký – 

a zapisovateľku zápisnice – Ing. Andrea Ďubašáková. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie menovanie overovateľov zápisnice z rokovania Mestského 

zastupiteľstva dňa 27. 04. 2017 

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

komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda: Ing. Martin Zgančík 

Člen:  p. František Verný 

Člen:  Ing. Peter Balák 

Za: p. Včelík, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, 

Ing. Balák 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 554/2017. 

 

 

K bodu 3 

V zmysle rokovacieho poriadku vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy. 

 

P. Igor Hudec – vystúpil kvôli hluku od spoločnosti Cargo, nákladná doprava bola presunutá 

z Prievidze do Novák. Hluk sa odráža od budov, požiadal vedenie mesta o pritvrdenie v riešení 

situácie ohľadom hlučnosti. Primátor upozornil na dĺžku diskusného príspevku 5 minút.  

Primátor mesta – mal rokovania na ŽSR a Cargo. Vyrozumenie od spoločnosti Cargo bude 

zaslané p. Hudecovi. 

 

P. Štangová – vystúpila k zriadeniu súkromnej materskej školy v Novákoch. Má pocit, že pre 

deti sa okrem materského centra pred 11 rokmi neurobilo nič. Chce dať mestu alternatívu 

výberu. Informovala o metóde výučby, ktorú má záujem zaviesť v súkromnej materskej škole. 

Požiadali o projekt EÚ, dostali pozitívnu hodnotiacu správu, ale nemajú súhlas od mesta. 

 

P. Štanga – zapojili sa do projektu z EÚ, do projektu sa zapojilo aj mesto Nováky. Aby mohli 

dostať príspevok, musí byť škôlka zaradená do siete škôl. 

 

Zasadnutia sa zúčastňuje p. Jakubis. 

 

Mgr. Oršula, prednosta MsÚ, reagoval na vystúpenie p. Štangovej – mesto z podielových daní 

sa bude musieť deliť aj so súkromnou MŠ. Vytvárate pre 15 detí novú alternatívu výučby. 

Mesto projektom rozšíri kapacitu MŠ na 150 detí, chceme pre deti vytvoriť kvalitnejší život, 

v roku 2015 to bola aj požiadavka poslancov. Pred podaním žiadosti o NFP ste vedeli, že 

podmienku zaradenia do siete je nutné splniť. Mesto si háji svoje záujmy, potrebujeme naše 

zariadenie zrekonštruovať a energeticky zefektívniť, ale nechceme ísť proti Vám. 

Rokovaciu miestnosť opustil Ing. Bošiak. 
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Ing. Dušan Šimka – celé Slovensko malo možnosť vidieť problém, ktorý bol, výstavba 

umelého trávnika. Primátor mesta nepodal odvolanie premyslene, cielene, organizovane. 

Hovoril o relácii a stanovisku experta na samosprávu. Žiadna ústna zmluva pre samosprávu 

nestačí. Štatutárny zástupca má povinnosť chrániť majetok mesta. Mesto bolo vyfaulované 

jednak kvôli rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zrejme odvahou, z nevedomosti, komunálnej 

legislatívy, uznal akože ústnu zmluvu. Primátor upozornil na ukončenie diskusného príspevku.  

Ďalej Ing. Šimka hovoril o preukázateľne krivej výpovedi p. Vladimíra Zaťka.  

Primátor odobral slovo a upozornil na ukončenie diskusie. Rozprava sa neuskutočňuje v bode 

vystúpenie občana. 

Ing. Balák – bolo by žiadúce, aby mohol Ing. Šimka dohovoriť. 

Poslanecký návrh p. Verneho na poskytnutie 5 minút na ukončenie príspevku: 

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

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 555/2017. 

 

Ďalej informoval o podaní žiadosti u hlavného kontrolóra. Opustil priestor pre diskutujúceho, 

primátor upozornil na ukončenie príspevku. Ing. Šimka pokračoval v príspevku. Má dôvodné 

podozrenie, že organizovaná skupina primátor, prednosta a hlavný kontrolór vedome 

podvádzajú občanov mesta. Po vypršaní časového limitu primátor ukončil príspevok. 

Prednosta MsÚ reagoval na diskusný príspevok. Ing. Dušan Šimka bol primátorom upozornený 

na nerušenie zasadnutia MsZ, lebo bude vykázaný z miestnosti. Prednosta – spor týkajúci sa 

Sportservicu sa ťahá od roku 2011. Za štyri roky ste neboli schopní zargumentovať to, čo tu 

dnes tvrdíte. Práce vykonané naviac boli uznané a faktúry boli zaplatené. Primátor znova 

upozornil Ing. Dušana Šimku. Prednosta – faktúra za 81 tis. eur obsahovala položky, ktoré boli 

v zmysle zmluvy. V roku 2012 ste presviedčali poslancov, že mesto nemá finančné prostriedky 

a museli sme predať infocentrum, aby sme vyplatili p. Domaníka, dlh 66 tis. €. Na ďalšom MsZ 

ste povedali, že chemická zaplatila 140 tis. €. Poslancov ste zaviedli, že mesto nemá finančné 

prostriedky na vyplatenie dlhu. Kontrola NKÚ, ktorá bola v roku 2013, vytkla, že zmluvy, ktoré 

boli podpísané, nechránia dostatočne majetok mesta. Fabulujete a zavádzate občanov. 

 

Ing. Lovecký dal poslanecký návrh, aby mohol Ing. Dušan Šimka zareagovať v bode rôznom. 

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

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 556/2017. 

 

Ing. Marián Šimka – veľkoobjemové kontajnery na jar nebudú občanom k dispozícii, je to 

neuveriteľné. Šafárenie na mestskom úrade pokračuje. Kde sa čerpajú úvery? Nič sa nerobí. 

Mesto Nováky si robí srandu z občanov ale aj z Najvyššieho kontrolného úradu. V liste na NKÚ 

hlavný kontrolór dokázateľne klame, zavádza, ohovára a osočuje a bude to musieť mať právnu 

dohru. Informoval o podaniach u hlavného kontrolóra voči vedeniu a zamestnancom mesta. 

Primátor upozornil na ukončenie diskusného príspevku. Ing. Marián Šimka pokračoval. 

Náčelník MsP požiadal o upustenie od konania, ktorým narúša rokovanie mestského 

zastupiteľstva. 

Ing. Lovecký dal poslanecký návrh, aby Ing. Marián Šimka mohol pokračovať v bode rôznom. 

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

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 557/2017. 

 

Prednosta MsÚ – sme posledná samospráva v okolí, ktorá má cenu za odpady takú akú má. 

Zabudli ste povedať, že dane z nehnuteľnosti za pôsobenia Vášho brata za zvýšili na sumu, 



Strana 4 z 23 

 

ktorú nám podnikatelia ešte teraz vykrikujú, a finančné prostriedky boli investované do týchto 

častí. Váš brat tu robil ľúbivú politiku, aby nemuseli ľudia platiť zvýšené poplatky, bola 

zvýšená podnikateľom daň z nehnuteľnosti. Investície mesta sú zverejnené na stránke mesta. 

Za rok 2015 to bolo približne 400 tis. eur.  

Primátor reagoval na vystúpenia, pretože Ing. Dušan Šimka nerešpektuje rokovací poriadok 

a ruší zasadnutie pokrikmi, požiadal o opustenie miestnosti a náčelníka MsP o vyvedenie Ing. 

Dušana Šimku z miestnosti. Primátor mesta vyhlásil prestávku – 16,36 h – 16,45 h. 

 

Rokovania sa zúčastňuje Ing. Bošiak. 

 

Primátor mesta – príspevky bratov Šimkovcov osočujú a znevažujú prácu zamestnancov úradu. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy v zmysle Rokovacieho 

poriadku Msz v Novákoch, bod V./17. 

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

Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Verny, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 558/2017. 

 

 

K bodu 4 

Informáciu o činnosti Mestského úradu od zasadnutia Mestského zastupiteľstva 27. 02. 

2017 predložil Mgr. Oršula, prednosta MsÚ.  

 

Ing. Balák – na základe sťažností viacerých občanov sa zaujímal o umiestňovanie 

veľkoobjemových kontajnerov. 

Mgr. Oršula – mesto vie nájsť finančné prostriedky, ide o to, ako sa ľudia správajú, do 

kontajnerov nepatrí stavebný odpad. Vo veľkoobjemových kontajneroch má byť objemový 

odpad, nemá tam byť zeleň a stavebný odpad. Už nevieme vyvážať stavebný odpad za                             

3 eur/tona, v súčasnosti je to 45 eur/tona. Na úrade neevidujeme podnet, že je problém 

s neosadením veľkoobjemových kontajnerov. Odpad môžu občania vyviesť na zberný dvor 

bezplatne. Ak budú podnety, kontajnery budú osadené. Ing. Zgančík – pri príprave rozpočtu na 

rok 2017 tieto činnosti mala plniť príspevková organizácia. Mgr. Oršula – počítali sme s tým, 

že príspevková organizácia bude zvážať odpad na objednávku a tým získame kontrolu nad tým, 

čo sa vyváža. V prvom polroku nebudú veľkoobjemové kontajnery umiestnené. Ing. Balák – 

odpad aj tak skončí v komunálnom odpade alebo na čiernych skládkach. Ing. Zgančík – ak 

chceme veľkoobjemové kontajnery teraz riešiť, musíme meniť rozpočet. Nemôžeme prijať 

niečo, čo nie je kryté v rozpočte. Mgr. Oršula – ak Vás informovali občania, prečo ste 

neinformovali mesto, požiadavka mohla byť riešená v ekonomickej komisii, bolo by 

schvaľované rozpočtové opatrenie. Všetci komunikujú len na zastupiteľstve. Do budúceho 

zastupiteľstva treba schváliť finančné prostriedky. 

Ing. Kmeťová – jedna vec je to, čo je povinné spraviť mesto, a druhá, čo by mali robiť občania. 

Kontajnery sú označené nápisom, čo tam patrí, informácia o odpadoch je na stránke, vo 

videotexte. Mgr. Oršula – príjem z poplatkov za komunálny odpad, ktoré platia občania je 

približne 160 – 170 tis. eur, náklady predstavujú približne 350 tis. eur. Keby sme mali vyrovnať 

náklady a príjmy, poplatok by predstavoval cca 30 eur. V minulosti to bolo vyrovnané 

zvýšením dane z nehnuteľnosti pre podnikateľov. Ing. Zgančík – mesto neplánovalo likvidovať 

veľkoobjemový odpad, malo to byť zabezpečované činnosťou prísť, naložiť, zaviesť. 

Likvidovali by sme len odpad, ktorý by vyprodukovali len občania mesta.  
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Hlasovanie za návrh: 

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

zastupiteľstva 27. 02. 2017. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                      

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 559/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie informáciu o programe primátora od zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva 27. 02. 2017. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                      

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 560/2017. 

 

 

K bodu 5 

Kontrolu plnenia uznesení predložil Ing. Peško, hlavný kontrolór. Poslancov informoval 

o vyhodnotení uznesenia č. 544/2017. 

Ing. Zgančík požiadal o predloženie štatútu neziskovej organizácie. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                      

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 561/2017. 

 

 

K bodu 6 

Schválenie záverečného účtu mesta za rok 2016 a hodnotiaca správa plnenia 

programového rozpočtu mesta za rok 2016, Stanovisko hlavného kontrolóra mesta 

k záverečnému účtu.  
 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu predložil Ing. Peško, hlavný 

kontrolór, s výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

 

Záverečný účet mesta za rok 2016 a hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu 

mesta za rok 2016 predložila Ing. Hajsterová, vedúca ekonomického oddelenia. Materiál je 

predkladaný v súlade s § 5 a nasl. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Súčasťou záverečného 

účtu je Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2016. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k predloženému Záverečnému účtu 

mesta Nováky za rok 2016 
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Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                      

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 562/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie 

a) Dôvodovú správu k návrhu Záverečného účtu mesta Nováky za rok 2016. 

b) Hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2016. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                      

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 563/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje 

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

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Záverečný účet mesta 

Nováky za rok 2016 v zmysle predložených materiálov s výrokom: 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 

 

Bežné príjmy    +4 208 057 EUR 

Bežné výdavky   +3 844 695 EUR 

Bilancia bežného rozpočtu     +363 362 EUR 

Kapitálové príjmy      +280 852 EUR 

Kapitálové výdavky      +521 195 EUR 

Bilancia kapitálového rozpočtu    -240 343 EUR 

Finančné operácie príjmové     +708 711 EUR 

Finančné operácie výdavkové    +392 982 EUR 

Bilancia finančných operácií     +315 729 EUR 

Príjmy celkom   +5 197 620 EUR 

Výdavky celkom:    +4 758 872 EUR 

Bilancia rozpočtu celkom    +438 748 EUR 

 

b) Prevod do rezervného fondu mesta  vo výške 250 484,67 EUR. 

 

c)  Zaradenie do rozpočtu mesta na rok 2017 ako príjmovú finančnú operáciu: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na dopravné detí s povinnou školskou 

dochádzkou v sume 3 116,00 EUR 

- nevyčerpaný kapitálový transfer na protipovodňové aktivity v meste , Brod a Lelovský 

potok  v sume  88 315,00 EUR  

- nevyčerpaný kapitálový transfer zo ŠR na Dostavbu telocvične ZŠ Pribinova v sume                          

55 000,00 EUR 

- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov na Spoločný obecný úrad- 

prebytok hospodárenia SOÚ v sume 11 931,84 EUR  

- finančná zábezpeka na verejné obstarávanie - projekt BRO v sume 29 900,00 EUR                                                        

 

d) Hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2016. 

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

Hajnovič, Ing. Balák 
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Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 564/2017. 

 

 

K bodu 7 

Schválenie vyhodnotenia hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2016 predložila                                        

Ing. Hajsterová, vedúca ekonomického oddelenia. Výsledky vyhodnotenia hospodárenia ZŠ, 

ZUŠ a CVČ za rok 2016 sú prenesené do záverečného účtu mesta za rok 2016. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2016. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 565/2017. 

 

Hlasovanie za návrh:  

MsZ schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2016.  

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 566/2017. 

 

 

K bodu 8 

Schválenie výročnej správy mesta Nováky za rok 2016 predložila Ing. Hajsterová, vedúca 

ekonomického oddelenia. Správa je vypracovaná v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v platnom znení a Metodickým usmernením MF SR k obsahu výročnej správy 

a konsolidovanej výročnej správy subjektov verejnej správy. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie Výročnú správu mesta Nováky za rok 2016. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 567/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje Výročnú správu mesta Nováky za rok 2016.  

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 568/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke mesta Nováky za rok 

2016. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  
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Návrh bol prijatý uznesením č. 569/2017. 

 

 

K bodu 9 

Schválenie správy o inventarizácii majetku mesta k 31. 12. 2016 predložila Ing. Hajsterová, 

vedúca ekonomického oddelenia. Materiál bol vypracovaný na základe inventarizácie zmysle                      

§ 29 nasl. zákona č.431/2002 o účtovníctve v znení neskorších noviel. Pri vykonaní fyzických 

a dokladových inventúr majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31. 12. 2016 

neboli zistené na Mestskom úrade, v rozpočtových organizáciách Základná škola, Základná 

umelecká škola a Centrum voľného času rozdiely medzi fyzickým a účtovným stavom majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov mesta k 31. 12. 2016. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 570/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov mesta k 31. 12. 2016. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 571/2017. 

 

 

K bodu 10 

Schválenie zverejnenia zoznamu daňových dlžníkov na dani z nehnuteľnosti a miestnom 

poplatku za KO a DSO k 31. 12. 2016 predložila Ing. Hajsterová, vedúca ekonomického 

oddelenia. Mesto Nováky ako správca v zmysle Mesto Nováky ako správca v zmysle § 52 ods. 

2 a.) a 3 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní zverejňuje zoznam daňových dlžníkov 

podľa stavu k 31. decembru 2016, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov na miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné presiahla: 1 600 eur 

právnické osoby, 160 EUR fyzické osoby – podnikateľ, 160 EUR fyzické osoby. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie zoznam daňových dlžníkov na dani z nehnuteľnosti, ostatných 

miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO k 31. 12. 2016. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 572/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov na dani z nehnuteľností, ostatných 

daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k 31. 12. 2016 
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Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 573/2017. 

 

 

K bodu 11 

Informatívnu správu rozpočtovom opatrení schválenom primátorom mesta č. 7/2017 

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 20. 02. 2017 do 31. 03. 2017 bolo schválené 

primátorom mesta rozpočtové opatrenia č. 7/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie informáciu o schválených  rozpočtových opatreniach primátorom mesta 

od 20. 02. 2017 - 31. 03. 2017 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 574/2017. 

 

 

K bodu 12 

Schválenie rozpočtových opatrení na rok 2017 č. 8/2017 – č. 13/2017 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. 8: propagácia akcií - kultúra, internet Dom kultúry – kancelárie. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 9: vrátené vstupné Mestský ples. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 10: nákup technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motor. 

vozidiel 4 ks. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 11: v roku 2016 došlo k uhradeniu správnych poplatkov, ktoré sa 

začiatkom roku 2017 museli vrátiť, nakoľko sa za vydané stanoviská nemuseli uhrádzať. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 12: účasť na súťaži Děčín, ČR – 15. - 17. jún 2017 – ZUŠ. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 13: potreba dofinancovania dotácie pre FK Iskra do 17 500,-- € na rok 

2017. 

 

Mgr. Horná – prečo bolo VZN o financovaní futbalového štadióna podané na prešetrenie na 

prokuratúru? Ing Zgančík – na základe pripomienok právnika, nemôže byť VZN „šité“ na jeden 

subjekt. Rozpočtové opatrenie č. 13 sa týka mechanizmu VZN o dotáciách.  

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie požiadavku na rozpočtové opatrenia č. 8 na rok 2017 v súlade s 

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

samosprávy a doplnení niektorých. 
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Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 575/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8 nasledovne: 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) Zákona 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

nasledovne:  

Program /podprogram/ prvok: 10/1 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 002  -850,00 eur 

  

Program /podprogram/ prvok: 10/1 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia:  637 003 +600,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok: 10/1 

Funkčná klasifikácia:  08.2.0  

Ekonomická klasifikácia:  632 004 +250,00 eur 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 576/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie požiadavku na rozpočtové opatrenia č. 9 na rok 2017 v súlade s 

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

samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zmenou rozpočtovej klasifikácie. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 577/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9 nasledovne: 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) Zákona 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

nasledovne:  

Program /podprogram/ prvok: 10/1 

Funkčná klasifikácia:  08.2.0  

Ekonomická klasifikácia:  637 005  -140,00 eur 

  

Program /podprogram/ prvok: 10/1 

Funkčná klasifikácia:  08.2.0  

Ekonomická klasifikácia:  637 018 +140,00 eur 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  
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Návrh bol prijatý uznesením č. 578/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie požiadavku na rozpočtové opatrenia č. 10 na rok 2017 v súlade s 

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

samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zmenou rozpočtovej klasifikácie. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 579/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 10 nasledovne: 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) Zákona 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

nasledovne:  

Program /podprogram/ prvok: P5/ PP1 

Funkčná klasifikácia:  03.1.0   

Ekonomická klasifikácia:  633 001 -300,00 eur 

  

Program /podprogram/ prvok: P5/PP1 

Funkčná klasifikácia: 03.1.0   

Ekonomická klasifikácia:  633 004   +300,00 eur 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 580/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie požiadavku na rozpočtové opatrenia č. 11 na rok 2017 v súlade s 

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

samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zmenou rozpočtovej klasifikácie. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 581/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 11 nasledovne: 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) Zákona 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

nasledovne:  

Program /podprogram/ prvok: P3/ PP3 

Funkčná klasifikácia:  06.2.0   

Ekonomická klasifikácia:  637 011 -120,00 eur 

  

Program /podprogram/ prvok: P3/PP3 

Funkčná klasifikácia:  06.2.0   

Ekonomická klasifikácia:  637 018  +120,00 eur 
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Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 582/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie požiadavku na rozpočtové opatrenia č. 12 na rok 2017 v súlade s 

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

samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zmenou rozpočtovej klasifikácie. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 583/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 12 nasledovne: 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) Zákona 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

nasledovne:  

Program /podprogram/ prvok: 08/4 /1 

Funkčná klasifikácia:  09.5.0   

Ekonomická klasifikácia:  637 004   -1 700,00 eur 

  

Program /podprogram/ prvok: 08/4 /1 

Funkčná klasifikácia:  09.5.0  

Ekonomická klasifikácia: 633009-1Učebné pomôcky   +300,00 eur 

  634004 Prepravné a nájomné dopravných prostr.  

     +1 300,00 eur 

  637015 Poistenie        +100,00 eur 

 Spolu:   +1 700,00 eur 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 584/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie požiadavku rozpočtové opatrenia č. 13 na rok 2017 v súlade s 

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

samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zmenou rozpočtovej klasifikácie. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 585/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 13 nasledovne: 

Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) Zákona 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

nasledovne:  

Program /podprogram/ prvok: 13/2 
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Funkčná klasifikácia: 06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 635006  -4 500 eur 

  

Program /podprogram/ prvok: 9/2 

Funkčná klasifikácia:  08.1.0   

Ekonomická klasifikácia:  642001  +4 500 eur 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 586/2017. 

 

 

K bodu 13 

Žiadosť o vydanie súhlasu pre súkromnú MŠ o zaradenie do systému škôl predložila Mgr. 

Mištinová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu. Mesto Nováky ako 

zriaďovateľ MŠ, financovanie MŠ zabezpečuje z rozpočtu mesta a požiadalo o dotáciu na prístavbu 

a rozšírenie kapacity materskej školy o 45 miest, a mohli by MŠ navštevovať aj deti mladšie ako tri 

roky. Podľa údajov žiadateľa materská škola bude mať 1 triedu s kapacitou 15 detí. Zaradením do 

siete škôl a školských zariadení vzniká obci povinnosť podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o 

rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov financovať činnosť školského zariadenia. Súkromná škola môže 

poskytovať vzdelávanie a ďalšie služby za úhradu v zmysle § 1 ods. 6 zákona č. 597/2009 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.  

Ing. Lovecký – komisia kultúry a vzdelávania neodporúča túto žiadosť schváliť. Je rozdiel 

rozšíriť MŠ o 45 alebo 15 miest. Mgr. Horná – čo bude súčasťou rekonštrukcie MŠ? Mgr. 

Oršula – rozšírenie, zateplenie, dôjde aj k energetickému zvýhodneniu, zakúpenie interiérového 

vybavenia, nové vonkajšie herné zariadenie. Mgr. Horná – keby sme mali súkromnú materskú 

školu, bolo by to prínosom. Pokiaľ sú v tejto fáze dva projekty, ich projekt a náš, ktorý má 

rozšíriť a zveľadiť MŠ, dáme šancu našej škôlke. Ak dáme súhlas súkromnej MŠ o zaradenie 

do siete škôl, môžeme predpokladať, že si ohrozíme našu dotáciu. Ing. Lovecký – pokiaľ grant 

dostaneme, skvalitní to život detí v MŠ. Mgr. Horná – aby odpoveď z mesta išla v pozitívnom 

zmysle, aby sme ich nedemotivovali. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie žiadosť Súkromnej materskej školy Makulienka, Partizánska 277,                            

972 71  Nováky 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 587/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje v zmysle ustanovenia §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 16 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

žiadosť Súkromnej materskej školy Makulienka, Partizánska 277, 972 71 Nováky, súhlasí so 

zaradením tejto súkromnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení k 01. 09. 2018. 

Zdržal sa: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  
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Návrh nebol prijatý. 

 

Primátor vyhlásil prestávku – 19,05 h – 19,20 h. 

 

K bodu 14 

Schválenie rozdelenia finančných prostriedkov pre športové kluby na rok 2017 predložila 

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

Bc. Hajnovič požiadal o zmenu rozdelenia položiek, celková čiastka sa nemení. Ing. Zgančík 

dal návrh, aby sa o jednotlivých dotáciách hlasovalo jednotlivo. Navrhol, aby finančná čiastka 

bola ponechaná v P9PP1, aby po splatení dlhu bola podaná nová žiadosť – týka sa MK 

Šampion. V čase podania žiadosti mala žiadateľka voči mestu dlh.  

 

Hlasovanie za návrh: 

Hlasovanie o dotáciách pre športové kluby jednotlivo. 

Za: p. Jakubis, Ing. Zgančík 

Zdržal sa: Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Proti: p. Včelík 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh nebol prijatý. 

 

Ing. Zgančík dal poslanecký návrh, aby sa hlasovalo anblok bez MK Šampion. Ing. Zgančík 

dal pozmeňujúci návrh MK Šampion z 3 000 eur na 0. 

 

Hlasovanie za návrh: 

Hlasovanie za rozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby anblok, pre MK Šampion 

0 eur. 

Za: p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny Ing. Zgančík, Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Zdržal sa: p. Včelík, Ing. Bošiak 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 588/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh prerozdelenia finančných prostriedkov pre športové kluby na rok 

2017. 

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

Ing. Balák 

Zdržal sa: p. Včelík 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 589/2017. 
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Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby na rok 2017 

v pozmenenom znení:  

  KRK    Iskra    Šípky    KVP    TK    Lyžiari    Karate    MK     RMK    SPOLU   

                Šampion      

Činnosť šport.klubov/ 

náklady na súťaže  
8 200,00 €  

  

7 200,00 €  

  

1 000,00 €  

  

9 000,00 €  

  

1 020,00 €  

  

4 000,00 €  

  

500,00 €  

   

338,00 €  

  

32 258,00 €  

Odmeny a mzdy  8 650,00 €  13 000,00 €    10 000,00 €  560,00 €    500,00 €     32 710,00 €  

Organizácia šport. podujatí  1 500,00 €  6 200,00 €      295,00 €       162,00 €  8 157,00 €  

Prevádzky šport.zariadení  6 050,00 €    1 000,00 €  68 000,00 €  3 000,00 €  1 250,00 €       81 300,00 €  

Sústredenia  3 600,00 €  600,00 €      550,00 €  1 075,00 €  600,00 €     6 425,00 €  

Šport. náradie a výstroj  1 000,00 €  2 800,00 €      175,00 €  175,00 €       4 150,00 €  

Navrhovaná dotácia  

na rok 2017 celkom  
  

29 000,00 €  

  

29 800,00 €  

  

2 000,00 €  

  

87 000,00 €  

  

5 600,00 €  

  

6 500,00 €  

  

1 600,00 €  

 

0 € 

  

500,00 €  

  

165 000,00 €  

 

Za: p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny Ing. Zgančík, Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Zdržal sa: p. Včelík, Ing. Bošiak 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 590/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov pre FK ISKRA. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny Ing. Zgančík, Bc. Hajnovič, Ing. 

Balák 

Zdržal sa: Ing. Bošiak 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 591/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé položky pre FK ISKRA: 

  Iskra   

    

Činnosť šport.klubov/ 
náklady na súťaže  

  

6 000,00 €  

Odmeny a mzdy  13 000,00 €  

Organizácia šport. podujatí  6 200,00 €  

Prevádzky šport.zariadení    

Sústredenia  600,00 €  

Šport. náradie a výstroj  4 000,00 €  

Navrhovaná dotácia  

na rok 2017 celkom  
  

29 800,00 €  

 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny Ing. Zgančík, Bc. Hajnovič,                    

Ing. Balák 

Zdržal sa: Ing. Bošiak 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 592/2017. 
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K bodu 15 

Uzatvorenie nájomných zmlúv na nebytové priestory pre záujmové organizácie v meste 
predložila Ing. Kmeťová, vedúca vnútornej správy. Prenájom nebytových priestorov z dôvodu 

osobitného zreteľa pre Mestský klub dôchodcov, Základnú organizáciu zväzu zdravotne 

postihnutých, Slovenský rybársky zväz, Slovenský zväz včelárov, Slovenského zväzu 

záhradkárov, Klub amatérskeho kickboxu, Folklórny súbor Marinka. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv na nebytové priestory pre 

záujmové organizácie v meste 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 593/2017. 

 

MsZ schvaľuje 

- uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte č. 330 na ulici Rastislavovej 

v Novákoch, k.ú. Nováky, parc. č. 256/1, pre amatérsky kickboxový club, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu prenajímania 

nebytových priestorov pre záujmovú organizáciu v meste Nováky, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2022  

- prenajímaná plocha 132,07 m2 

- cena nájmu 1,00 € ročne, nájomné je splatné do 30.06. daného roka 

 

- uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte č. 118 na ulici M. R. Štefánika 

v Novákoch, k.ú. Nováky, parc. č. 127/1, pre Mestský klub dôchodcov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu prenajímania 

nebytových priestorov pre záujmovú organizáciu v meste Nováky, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2022  

- prenajímaná plocha 196,64 m2 

- cena nájmu 1,00 € ročne, nájomné je splatné do 30.06. daného roka 

 

- uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte č. 118 na ulici M. R. Štefánika 

v Novákoch, k.ú. Nováky, parc. č. 127/1, pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu 

zdravotne postihnutých Nováky, IČO: 00698172, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu prenajímania nebytových 

priestorov pre záujmovú organizáciu v meste Nováky, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2022  

- prenajímaná plocha 61 m2 

- cena nájmu 1,00 € ročne, nájomné je splatné do 30.06. daného roka 

 

- uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte č. 118 na ulici M. R. Štefánika 

v Novákoch, k.ú. Nováky, parc. č. 127/1, pre Slovenský rybársky zväz Nováky, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu 

prenajímania nebytových priestorov pre záujmovú organizáciu v meste Nováky, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2022 

- prenajímaná plocha 56,73 m2 

- cena nájmu 1,00 € ročne, nájomné je splatné do 30.06. daného roka 
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- uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte č. 118 na ulici M. R. Štefánika 

v Novákoch, k.ú. Nováky, parc. č. 127/1, pre Slovenský zväz včelárov Nováky, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu 

prenajímania nebytových priestorov pre záujmovú organizáciu v meste Nováky, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2022 

- prenajímaná plocha 50 m2 

- cena nájmu 1,00 € ročne, nájomné je splatné do 30.06. daného roka 

 

- uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte č. 118 na ulici M. R. Štefánika 

v Novákoch, k.ú. Nováky, parc. č. 127/1, pre Slovenský zväz záhradkárov Nováky, IČO: 

42375126, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 

Zb. z dôvodu prenajímania nebytových priestorov pre záujmovú organizáciu v meste Nováky, 

za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2022 

- prenajímaná plocha 44,30 m2 

- cena nájmu 1,00 € ročne, nájomné je splatné do 30.06. daného roka 

 

- uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte č. 9 na ulici M. R. Štefánika 

v Novákoch, k.ú. Nováky, parc. č. 411/1, pre Občianske združenie Marinka, IČO: 42285330, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. 

z dôvodu prenajímania nebytových priestorov pre záujmovú organizáciu v meste Nováky, za 

podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2022 

- prenajímaná plocha 24 m2 

- cena nájmu 1,00 € ročne, nájomné je splatné do 30.06. daného roka 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 594/2017. 

 

 

K bodu 15 

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

mesta. 

 

- Koncepcia tepelného hospodárstva je podporným dokumentom k zámeru rekonštrukcie 

tepelných rozvodov v meste 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie Koncepciu tepelného hospodárstva zverejnenú na webovej stránke 

mesta, ktorá je podporným dokumentom k zámeru rekonštrukcie tepelných rozvodov v meste.  

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 595/2017. 

 

- zámer rekonštrukcie centrálneho zdroja tepla – mesto má záuejm podať žiadosť o NFP 

vo výzve – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla, kde pri celkovej výške 

oprávnených nákladov na cca 1 800 000 eur s DPH sa predpokladá spoluúčasť mesta vo výške 

15 %, minimálna výška žiadaného príspevku nie je stanovená, maximálna výška na podnik 
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a projekt je 6 mil. eur. Rozsah plánovanej rekonštrukcie na jednotlivých existujúcich trasách 

rozvodov tepla je v dĺžke 2 346 m. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie zámer komplexnej rekonštrukcie centrálneho zdroja tepla 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 596/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje vypracovanie tepelno-energetického auditu, ktorý bude slúžiť ako podklad pri 

schvaľovaní podávania žiadosti o NFP vo výzve – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

rozvodov tepla (Operačný program Kvalita životného prostredia, 4. Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov 

centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple). 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 597/2017. 

 

- žiadosť p. Ľuboša Karaka o predĺženie lehoty Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo 

dňa 06. 06. 2014 z dôvodu riešenia komplikácií pri riešení dopravnej situácie v tejto časti mesta 

v súvislosti s výstavbou objektu „Kaskády“ v lokalite bývalej tržnice na námestí. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie žiadosť p. Ľuboša Karaka (A. Hlinku 459/10, 972 71  Nováky), ktorý 

požiadal o predĺženie lehoty Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 6.6.2014 

z dôvodu riešenia komplikácií pri riešení dopravnej situácie v tejto časti mesta v súvislosti 

s výstavbou objektu „Kaskády“ v lokalite bývalej tržnice na námestí. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 598/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje predĺženie lehoty plnenia v zmysle čl. IV. Čas plnenia štvrtý odsek Zmluvy 

o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 6.6.2014 a Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej 

zmluvy zo dňa 15. 11. 2016 medzi Mestom Nováky a p. Ľubošom Karakom za účelom 

realizácie stavby „Centrum obchodu a služieb“ a dodatočného doriešenia komunikačných 

plôch pre peších – predĺženie termínu o 1 rok so zmluvnou pokutou 100,- Eur za každý začatý 

mesiac dokončovania stavby.  

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 599/2017. 

 

- žiadosť Ľubomíra Smondeka s manž. Máriou o zriadenie vecného bremena na prípojky 

inžinierskych sietí ku kolaudačnému konaniu. 
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Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie žiadosť Ľubomíra Smondeka s manž. Máriou (Nám. SNP, 972 71  

125/11 Nováky), ktorí požiadali o zriadenie vecného bremena na prípojky inžinierskych sietí 

ku kolaudačnému konaniu. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 600/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Nováky ako povinného 

z vecného bremena a vlastníka pozemku parc. reg. C-KN č. 1637/9 (druh pozemku ostatné 

plochy o výmere 225 m2) a E-KN č. 59 (ostatné plochy vo výmere 3118 m2) v k.ú. Nováky, 

v celosti strpieť právo oprávneného z vecného bremena Ľubomíra Smondeka s manž. Máriou 

(bytom Nám. SNP 125/11, 972 71  Nováky) – vlastníkov pozemku C-KN č. 1637/4 v k.ú. 

Nováky - ako bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“, 

spočívajúce v práve uloženia, údržby a opravy inžinierskych sietí vedených z pozemku parc. 

reg. C-KN č. 1637/4 vo vlastníctve oprávnených na pozemky parc. reg. CKN č. 1637/9 a E-KN 

č. 59 v k.ú. Nováky a právo vstupu, prejazdu a prechodu za účelom zabezpečenia 

prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcie inžinierskych sietí v 

rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom číslo 34341897-18/2017, zo dňa 28. 03. 2017, 

vyhotoveným spoločnosťou GEOMETRA – Ing. Dana Gašparovičová, 971 01 Prievidza, 

Námestie Slobody 22, overeným Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, dňa 

06.04.2017 pod číslom 346/2017.  

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 601/2017. 

 

- požiadavka SSE – Distribúcia, a. s. - Zmluva o zriadení bezodplatného vecného bremena na 

podklade porealizačného geometrického plánu s vyznačením existujúcich sietí na parc. č. 145 

na ul. Kukučínovej 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie požiadavku SSE – Distribúcia, a.s. (Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  

Žilina), ktorá predložila MsÚ na schválenie cez MsZ Zmluvu o zriadení bezodplatného vecného 

bremena na podklade porealizačného geometrického plánu s vyznačením existujúcich sietí na 

parc. č. 145/1 na ul. Kukučínovej, kde bolo vykonané vrezanie ERZ a vybudované pripojenie 

pre 14 bytových jednotiek a s tým spojené uloženie zemného káblového vedenia. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 602/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje zámer zriadenia odplatného vecného bremena na časť pozemku parc. C-KN č. 

145/1 v k.ú. Nováky vo výške podľa znaleckého posudku v prospech SSE-Distribúcia, a.s. (Pri 

Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina) spočívajúceho v práve uloženia a trvalého prístupu za účelom 

údržby, opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí. 
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Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 603/2017. 

 

- žiadosť p. Rastislava Uhliara s manž. Katarínou o prenájom časti z pozemku parc. č. 

469/1, na ktorom sa nachádza mestská studňa. 

 

P. Včelík – pokiaľ je studňa určená pre hasičov, nemôže sa prenajať, musí byť zachovaný 

prístup techniky. Ing. Zgančík dal návrh na stiahnutie bodu z rokovania, pretože nie je určená 

výmera, geometrický plán. Ing. Balák – touto problematikou sa zaoberajú na komisii výstavby 

už dva a pol roka, tento mestský pozemok má ostať v majetku mesta z dôvodu možnosti 

príjazdu hasičskej techniky, z dôvodu možnosti využívania vodného zdroja, môže tam byť 

nejaká okrasná studňa, oddychová zóna. Ing. Zgančík stiahol svoj návrh. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie žiadosť p. Rastislava Uhliara s manž. Katarínou (bytom M. Rázusa 

1498/1A, 972 71  Nováky), ktorí požiadali o prenájom časti z pozemku parc. č. 469/1, na 

ktorom sa nachádza mestská studňa. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 604/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje prenájom časti parcely C-KN č. 469/1 v k.ú. Nováky v zmysle zákona SNR 

o majetku obcí č. 138/1991Zb. v znení neskorších predpisov. 

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

Ing. Balák 

Zdržal sa: p. Jakubis 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh nebol prijatý. 

 

- žiadosť p. Jozef Ezechiaš s manž. Martinou o odkúpenie časti pozemku 1728/1 vedľa 

rodinného domu vo výmere 18 m2 na parkovanie pre osobné vozidlo z dôvodu úzkej prístupovej 

cesty. Táto lokalita je celá vhodná na rozšírenie parkovacích miest pre polikliniku.  

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Ezechiaša s manž. Martinou (bytom M. Slovenskej 

1623/6, 972 71  Nováky), ktorí  požiadali o odkúpenie časti pozemku 1728/1 vedľa rodinného 

domu vo výmere 18 m2 na parkovanie pre osobné vozidlo z dôvodu úzkej prístupovej cesty. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 605/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje odpredaj časti parcely C-KN č. 1728/1 v k.ú. Nováky v zmysle zákona SNR 

o majetku obcí č. 138/1991Zb. v znení neskorších predpisov. 
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Proti: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak 

Zdržal sa: Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh nebol prijatý. 

 

- zmena ohľadne uzatvorenej nájomnej zmluvy so spoločnosťou AD značenie, s. r. o., ktorou 

prenajímateľ prenecháva do prenájmu stĺpy verejného osvetlenia v meste popri komunikáciách, 

ktorých je správcom, za účelom osadenia jednotného mestského navigačného systému. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie zmenu ohľadne uzatvorenej nájomnej zmluvy so spoločnosťou AD 

značenie, s. r. o. (so sídlom ul. M. R. Štefánika č. 3, 971 01  Prievidza), ktorou prenajímateľ 

prenecháva do prenájmu stĺpy verejného osvetlenia v meste popri komunikáciách, ktorých je 

správcom, za účelom osadenia jednotného mestského navigačného systému. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 606/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje zámer prenájmu majetku mesta v ponukovom konaní v prospech najlepšej 

ponuky v zmysle §9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov – a to na stĺpy verejného osvetlenia za účelom umiestnenia jednotného navigačného 

systému v meste Nováky, ktorý je nájomca oprávnený užívať na činnosť propagujúcu predmet 

podnikania nájomcu alebo tretích osôb. Doba nájmu je 5 rokov.   

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 607/2017. 

 

 

K bodu 16 

Financovanie súvisiace s prípravnými prácami rekonštrukcie Domu služieb predložil Mgr. 

Oršula, prednosta MsÚ. EPC – je to energetická služba so zmluvne zaručenou úsporou, ktorá 

je zameraná na komplexné zníženie prevádzkových nákladov na energie v budovách. Pri 

projektoch EPC sa modernizácia zrealizuje, systém efektívne slúži a z ušetrených prostriedkov 

sa spláca. Financovanie systémom EPC sa premieta do dlhu mesta. 

 

Ing. Balák – čo ak nebudú úspory v predpokladanej výške? Mgr Oršula – cena tepla je 

garantovaná, musí si uhradiť zo svojich vysúťažená spoločnosť. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje formu financovania zámeru rekonštrukcie Domu služieb a ukladá MsÚ 

spracovať podklady k výzve na verejné obstarávanie v zmysle financovania formou EPC. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 608/2017. 
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K bodu 17 

Rôzne a interpelácie 

 

Voľba člena ekonomickej komisie, komisie sociálnej a zdravotnej, delegovanie do Rady 

školy pri Základnej umeleckej škole 

Primátor mesta informoval o vzdaní sa členstva p. Verneho v Ekonomickej komisii, správy 

majetku a podnikateľskej činnosti. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie vzdanie sa členstva p. Františka Verneho v Ekonomickej komisii, správy 

majetku a podnikateľskej činnosti 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 609/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri 

Základnej umeleckej škole, schvaľuje za člena Rady Základnej umeleckej školy, ako 

delegovaného zástupcu zriaďovateľa, p. Františka Verneho. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 610/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh na voľbu člena Komisie sociálnej a zdravotnej. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 611/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ volí p. Františka Verneho za člena Komisie sociálnej a zdravotnej. 

Za: p. Včelík, p. Jakubis, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Zgančík, Ing. Bošiak,                         

Bc. Hajnovič, Ing. Balák 

Neprítomní: Bc. Kačenák, p. Miština  

Návrh bol prijatý uznesením č. 612/2017. 

 

Z rokovania sa ospravedlnil Ing. Bošiak. 

 

Poslanecký návrh Bc. Hajnoviča na člena do EK z radu občanov p. Mariána Grmana, ml. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh na voľbu člena Ekonomickej komisie, správy majetku 

a podnikateľskej činnosti, volí p. Mariána Grmana ml. za člena Ekonomickej komisie, správy 

majetku a podnikateľskej činnosti z radov občanov. 

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

Zdržal sa: p. Jakubis, Ing. Zgančík 

Neprítomní: Bc. Kačenák, Ing. Bošiak, p. Miština 
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Návrh bol prijatý uznesením č. 613/2017. 

 

Z rokovania mestského zastupiteľstva sa ospravedlnili p. Verny, Ing. Zgančík, p. Jakubis. 

 

Počet poslancov v rokovacej sále klesol pod nadpolovičnú väčšinu, primátor mesta prerušil 

zasadnutie. Ani po časovom limite nie je v rokovacej sále prítomná nadpolovičná väčšina 

poslancov, primátor prerušil rokovanie MsZ, nové zasadnutie MsZ bude zvolané do 14 dní. 

 

 

 

RNDr. Daniel Daniš       Mgr. Milan Oršula 

  primátor mesta        prednosta MsÚ 

 

 

 

 

 

Mgr. Dana Horná       Ing. Jozef Lovecký 

     overovateľ              overovateľ 


