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 Z á p i s n i c a   č. 28/2017 

z mestského zastupiteľstva dňa 25. 09. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok zasadnutia: 15,17 h 

Ukončenie zasadnutia: 20,00 h 

 

Prítomní: p. Včelík, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, 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. 

4. Informácia o činnosti Mestského úradu od zasadnutia Mestského zastupiteľstva 26. 06. 2017 

5. Kontrola plnenia uznesení a správa z ukončených kontrol 

6. Informatívna správa o výsledkoch vykonaných kontrol za I. polrok 2017 

7. Schválenie vyhodnotenia hospodárenia mesta za I. polrok 2017 vrátane Monitorovacej 

správy programového plnenia rozpočtu za I. polrok 2017 

8. Schválenie vyhodnotenia hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za I. polrok 2017 

9. Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky mesta Nováky za rok 2016 vrátane 

Konsolidovanej výročnej správy mesta Nováky za rok 2016 

10. Informácia o rozpočtových opatreniach primátora 

11. Schválenie rozpočtových opatrení 

12. Schválenie predĺženia nájomnej zmluvy na nebytový priestor – Kaderníctvo Melánia, 

Andreja Hlinku 456, Nováky 

13. Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte Kúrie na Nám. 

SNP č. 174 Nováky 

14. Schválenie VZN o určení príspevkov  od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na 

čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole v Novákoch, v Základnej umeleckej škole v 

Novákoch, v Centre voľného času v Novákoch, v Školskom klube pre deti pri Základnej škole 

v Novákoch, v Školskej jedálni pri Materskej škole  a Základnej škole v Novákoch 

15. Pozastavenie vyučovania v literárno-dramatickom odbore v Základnej umeleckej škole na 

školský rok 2017/2018 

16. Závery zo zasadnutia komisie výstavby 

17. Interpelácie a rôzne 

18. Záver 

 

K bodu 1 

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

zúčastňuje 7 poslancov (ospravedlnení: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Verny, Ing. Zgančík), 

mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
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K bodu 2 

Schválenie programu rokovania, menovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

schválenie členov návrhovej komisie 

Poslanecký návrh Ing. Loveckého na stiahnutie bodov predložených po termíne 18. 09. 2017 – 

program primátora, rozpočtové opatrenia č. 43 – 45/2017, príspevok pre OZ MAS RHN, závery 

komisie výstavby zo dňa 20. 09. 2017. Budú predmetom nasledujúceho rokovania MsZ. 

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

Zdržal sa: Ing. Bošiak, p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Verny, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 762/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 25. 09. 2017 

v pozmenenom znení. 

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

Zdržal sa: Ing. Bošiak 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Verny, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 763/2017. 

 

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 25. 09. 2017 

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

komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda: Bc. Anton Hajnovič 

Člen:  Ing. Peter Balák 

Člen:  p. Peter Miština 

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

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Verny, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 764/2017. 

 

 

K bodu 3 

V zmysle rokovacieho poriadku vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy. 

Primátor mesta upozornil na trvanie diskusného príspevku v dĺžke 5 min. Rokovaciu miestnosť 

opustil Ing. Bošiak. 

Ing. Dušan Šimka – vystúpil k nerealizovaniu protipovodňových opatrení Lelovský potok 

a k programu rozvoja mesta, bývalého PHSR. 

 

Ing. Marián Šimka – informoval o podnete podanom na Najvyšší kontrolný úrad, v rozprave 

26. 06. 2017 poukazoval na uzatváranie nevýhodných zmlúv, podozrenie z manipulácie 

s verejnými obstarávaniami, túto skutočnosť potvrdil Úrad pre verejné obstarávanie. Hlavný 

kontrolór neodpovedá na sťažnosti. 

 

Rokovania sa zúčastňuje Ing. Bošiak. 

 

p. Beáta Vyoralová – informovala o besede v Klube dôchodcov. V meste chýba penzión pre 

seniorov. V meste chýba Rada starších. 
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Ing. Peško reagoval na vystúpenie Ing. Šimku – sťažnosti podané voči primátorovi a poslancom 

prešetruje komisia a odpoveď zasiela ten, kto sťažnosť prešetruje.  

 

Mgr. Oršula reagoval k projektu Lelovský potok – žiadateľom bolo SVP, v tomto prípade bolo 

mesto partnerom, ktoré poskytovalo súčinnosť v rámci implementácie projektu. Informáciu 

o ukončení verejného obstarávania mesto dostalo na prelome mesiacov marec, apríl. Projekt 

mal byť ukončený k 30. aprílu 2017. Nebolo možné zrealizovať za dva týždne túto aktivitu. Bol 

kontaktovaný Úrad vlády, dodávateľ nebol schopný dodať dielo za tak krátku dobu.  

K programu rozvoja mesta - nebolo doručené oznámenie, žeby mesto nemohlo dostať externé 

zdroje. Informoval o podnete ohľadom nevypracovania programu rozvoja mesta z Okresnej 

prokuratúry, podnet bol odložený bez prijatia prokurátorského opatrenia.  

Ing. Balák – hlavná časť protipovodňových opatrení bola ukončená v termíne? Mgr. Oršula 

potvrdil ukončenie prác.  

Poslanecký návrh Mgr. Hornej o udelenie slova Ing. D. Šimkovi k plánu rozvoja mesta. 

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

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Verny, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 765/2017. 

 

Ing. Šimka – prednosta klamal, z MsÚ má informáciu, že poslanci boli o nerealizovaní projektu 

Lelovský potok informovaný ústne. Z TSK má informáciu, že schválenie Programu rozvoja 

mesta je podmienkou na predloženie žiadosti zo štátneho rozpočtu na dotácie. Mesto Nováky 

nespĺňa zákonom stanovené požiadavky. Predpokladá, že mesto nemôže dostať financie. 

Poslancom rozdal informácie ohľadom projektu a programu rozvoja. 

 

Mgr. Oršula – k Programu rozvoja mesta – v aktualizácii č. 1 rozpočtu boli vyčlenené finančné 

prostriedky na spracovanie nového rozvojového programu. Predĺženie platnosti PHSR bolo 

z dôvodu, že chýbali dôležité dokumenty ako koncepcia sociálneho rozvoja mesta, koncepcia 

tepelnej energetiky, bola aktualizovaná územno-plánovacia dokumentácia. Po schválení 

aktualizácie sa vypracováva nový plán rozvoja mesta. Nemáme oficiálne informáciu o tom, že 

mesto nedostane finančné prostriedky na rozšírenie materskej školy. V aktualizácii rozpočtu 

bolo škrtnutých 92 tis. eur, šiesti poslanci zdvihli ruku, že mesto nepôjde do ďalších výziev 

o NFP. 

Mgr. Horná – zamedzili, aby sa bral úver na projektovú dokumentáciu. Ing. Lovecký – 

v aktualizácii rozpočtu bolo schválených 10 400 eur na plán hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja a na integrovaný plán rozvoja mesta. Zistil, že integrovaný plán rozvoja mesta je 

spracovaný a dodaný firmou Jablko. Záloha 5 000 eur bola zaplatená 26. 08. 2015, zvyšných 

4 999, 80 eur malo byť zaplatených do 14 dní po dodaní dokumentu. Mesto túto sumu 

neuhradilo. Znova boli duplicitne schválené peniaze. Dokument má 110 strán, len 13 strán sa 

týka mesta Nováky. Má podozrenie, že ide o nehospodárne nakladanie s finančnými 

prostriedkami. V meste Bojnice vypracovala tento dokument firma Gemini za 1 080 eur. 

Mgr. Oršula – zvyšná časť finančných prostriedkov bola zapracovaná v aktualizácii rozpočtu, 

k prezentácii integrovaného plánu rozvoja mesta boli pozvaní poslanci. Pri programoch 

tepelného hospodárstva, integrovanom rozvoji, pri komunitnom pláne 80 % dokumentu 

vychádza zo štatistických údajov. Firme Jablko bol dokument vrátený na dopracovanie aj 

s faktúrou.  

 

Ing. Peško – v pláne úloh na II. polrok má naplánované úlohy, okrem toho má kontrolné úlohy 

od poslancov, požiadal o vyškrtnutie niektorých úloh z plánu.  
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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, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Verny, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 766/2017. 

 

 

K bodu 4 

Informáciu o činnosti Mestského úradu od zasadnutia Mestského zastupiteľstva 26. 06. 

2017 predložil Mgr. Oršula, prednosta MsÚ.  

 

Ing. Balák – v akom stave je prechod mostíkov cez Lelovský potok do vlastníctva mesta?                              

Ing. Trojanová – vyžiadané podklady od Hydrometeorologického ústavu ..VLAĎA................... 

Postup bol konzultovaný s JUDr. Lukačovičom. 

Mgr. Oršula – treba určiť priority. Pracujeme na ul. Kukučínovej, vysporiadaní poľného 

hnojiska. 

Poslanecký návrh Ing. Baláka, aby bolo majetkové vysporiadanie zahrnuté medzi priority na 

rok 2017 a rekonštrukcia mostíkov cez Lelovský potok bola zaradená medzi investičné akcie 

na rok 2018 v rámci riadneho rozpočtu. 

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

Proti: Ing. Bošiak 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Verny, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 767/2017. 

 

Ing. Lovecký – je zadaný audit tepelného hospodárstva? Mgr. Oršula – sme pred podpisom 

zmluvy na spracovanie auditu. 

 

Hlasovanie za návrh: 

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

zastupiteľstva 26. 06. 2017. 

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

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Verny, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 768/2017. 

 

 

K bodu 5 

Kontrolu plnenia uznesení predložil Ing. Peško, hlavný kontrolór.  

 

Ing. Peško ďalej predložil správu o ukončených kontrolách. Po MsZ 26. 06. 2017 bola 

ukončená kontrola dodržiavania zásad o vybavovaní sťažností. 

 

Mgr. Horná – na rokovaní MsZ 26. 06. 2017 bolo schválené uznesenie na dlhodobý prenájom 

budovy Gastro pólo. Prečo nebola vyhlásená súťaž na prenájom budovy Gastro pólo? Mgr. 

Oršula – príprava súťaže mala byť riešená pomocou externej služby, keďže aktualizácia nebola 

schválená, nie sú finančné prostriedky na prípravu súťaže. Mgr. Horná – nevieme pripraviť 

podklady? Mgr. Oršula – nie je to jednoduchá súťaž, nie je to jednoduchá budova, zatiaľ sme 

k tomu nepristúpili. Zvažujeme túto budovu ako dom sociálnych služieb alebo nájomné byty. 
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Poslanecký návrh Mgr. Hornej, aby do najbližšieho riadneho rokovania MsZ bol predložený 

návrh podmienok súťaže na prenájom budovy Gastro pólo. 

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

Zdržal sa: Ing. Bošiak 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Verny, Ing. Zgančík, p. Miština 

Návrh bol prijatý uznesením č. 769/2017. 

 

Mgr. Horná – ku kontrole uznesenia č. 710/2017 – so záverov kontroly o výdavkoch do kultúry 

vyplývajú závažné nedostatky. 

 

Poslanecký návrh Mgr. Hornej, aby bola správa z kontroly o výdavkoch do kultúry do 

najbližšieho rokovania MsZ doplnená o zoznam dodávateľských faktúr a zmlúv (názov, účel 

faktúry a suma) za rok 2016 a I. polrok 2017 a o dohody o vykonaní práce (kópie) za rok 2016 

a I. polrok 2017 bez osobných údajov. 

 

Ing. Peško – nehospodárny nákup sa netýkal zaradenia, všetky výdavky ktoré kontroloval, boli 

adekvátne k podujatiu, na ktorom boli spotrebované. Zoznam nedostatkov odovzdal 

prednostovi MsÚ. 

 

Hlasovanie za poslanecký návrh: 

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

Zdržal sa: Ing. Bošiak, p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Verny, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 770/2017. 

 

Ing. Lovecký – vyjadril sa k dodržiavaniu rokovacieho poriadku MsZ Nováky. Poslanecký 

návrh, aby materiály na rokovanie MsZ boli poslancom doručované písomne 7 dní pred 

zasadnutím MsZ. 

Mgr. Oršula – cca 4 000 eur mesto šetrí, keď sú materiály zverejnené, mesto zakúpilo pre 

poslancov tablety. Ing. Peško – komunikoval so správcom domény, ak bude materiál zmenený, 

zostane aj pôvodný dokument. Mgr. Horná – stalo sa, že boli materiály zmenené a vložené 

neskoro. A to, že budú doručené osobne alebo poštou zaručí to, že budú materiály, o ktorých sa 

bude rokovať. Mgr. Oršula – materiály môžu byť doručené na usb kľúči.  

Pozmenený poslanecký návrh, aby každému poslancovi MsZ prišla notifikácia v prípade 

zverejnenia dokumentu v podkladoch do MsZ. 

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

Zdržal sa: Ing. Bošiak, p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Verny, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 771/2017. 

V inom prípade bude doručený usb kľúč. (prednosta) 

 

Ing. Bošiak – skutočne boli podmienky výberového konania na riaditeľa p o. m. identické ako 

v prvom prípade? Písal uchádzač v druhom kole test? Ing. Kmeťová – boli identické, upravená 

bola kvalifikácia. Test nepísal, v podmienkach nebol určený test. 

 

Mgr. Horná – test má logiku v prípade viacerých uchádzačov. Ing. Peško – testy sa píšu preto, 

aby ostal z výberového konania písomný doklad. 

Mgr. Horná – výberové konanie sa uskutočnilo pred týždňom, na ústnom pohovore sa zúčastnil 

jeden uchádzač, výberová komisia odporučila primátorovi mesta, aby predložil tohto uchádzača 

na schválenie do MsZ. 
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Primátor – odpoveď úspešnému uchádzačovi je podpísaná. 

 

Mgr. Horná – zaujímala sa, prečo bol pozastavený výkon uznesenia, v ktorom bol napomenutý 

hlavný kontrolór. Primátor – nebol s takýmto uznesením stotožnený. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

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

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Verny, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 772/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie správu z ukončených kontrol. 

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

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Verny, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 773/2017. 

 

 

K bodu 6 

Správu o výsledkoch vykonaných kontrol za I. polrok 2017 predložil Ing. Peško, hlavný 

kontrolór.  

Bez diskusie. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie správu o výsledkoch vykonaných kontrol za I. polrok 2017. 

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

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Verny, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 774/2017. 

 

Poslanecký návrh Bc. Hajnovič za vyhlásenie prestávky v rokovaní. 

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

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, p. Verny, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 775/2017. 

 

Prestávka v rokovaní 17,32 h – 17,55 h. Po prestávke sa rokovania zúčastňuje p. Verny. 

 

 

K bodu 7 

Schválenie vyhodnotenia hospodárenia mesta za I. polrok 2017 vrátane Monitorovacej 

správy programového plnenia rozpočtu za I. polrok 2017 predložila Ing. Hajsterová, vedúca 

ekonomického oddelenia. Prerokované v ekonomickej komisii a v Mestskej rade. 

Bez diskusie. 

Hlasovanie za návrh: 

Msz berie na vedomie vyhodnotenie hospodárenia mesta a Monitorovaciu správu 

programového plnenia rozpočtu mesta za I. polrok 2017 

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 776/2017. 
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Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia mesta a Monitorovaciu správu programového 

plnenia rozpočtu mesta za I. polrok 2017 

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 777/2017. 

 

 

K bodu 8 

Schválenie vyhodnotenia hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za I. polrok 2017 predložila                           

Ing. Hajsterová, vedúca ekonomického oddelenia. Prerokované v ekonomickej komisii 

a v Mestskej rade. 

Bez diskusie. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie a schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za I. polrok 

2017 

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 778/2017. 

 

 

K bodu 9 

Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky mesta Nováky za rok 2016 vrátane 

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

vedúca ekonomického oddelenia. Prerokované v ekonomickej komisii a v Mestskej rade. 

Bez diskusie. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie 

a) Konsolidovanú výročnú správu mesta Nováky za rok 2016. 

b) Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta Nováky za rok 2016  

a schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu mesta Nováky za rok 2016.  

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 779/2017. 

 

 

K bodu 10 

Informáciu o rozpočtových opatreniach primátora predložila Ing. Ing. Hajsterová, vedúca 

ekonomického oddelenia. Prerokované v ekonomickej komisii a v Mestskej rade. 

Bez diskusie. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie informáciu o schválených rozpočtových opatreniach primátorom mesta 

od 26. 06. 2017 do 06. 09. 2017.  

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 780/2017. 
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K bodu 11 

Schválenie rozpočtových opatrení predložila Ing. Hajsterová, vedúca ekonomického 

oddelenia. Požiadavky na rozpočtové opatrenie boli predložené v zmysle bodu 4.5.8 Pravidiel 

rozpočtového hospodárenia mesta. Z rokovania MsZ bolo stiahnutí rozpočtové opatrenie č. 

31/2017, bolo zapracované do aktualizácie č. 1 rozpočtu. V MsR prerokované pred schválením 

aktualizácie č. 1 rozpočtu mesta. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 32/2017: presun finančných prostriedkov na rekonštrukciu telocvične 

ZŠ Pribinova z dôvodu navýšenia vysúťažených finančných prostriedkov. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie požiadavku na rozpočtové opatrenie č. 32/2017 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 schvaľuje rozpočtové opatrenie 

č. 32/2017 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:  

P1 Plánovanie, manažment, kontrola / PP 4 Managment investícii  

Funkčná klasifikácia: 06.2. 0  Rozvoj obcí   

Ekonomická klasifikácia:716 Prípravná a projektová dokumentácia -2 725,00 eur 

  

Program /podprogram/ prvok: 8/2 

Funkčná klasifikácia: 09121              

Ekonomická klasifikácia: 720 Kapitálové transfery                        

Havarijné stavy ZŠ - rekonštrukcia telocvične Pribinova ulica   +2 725,00 eur 

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 781/2017. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 33/2017: presun finančných prostriedkov na protipovodňové aktivity 

lokalita Brod z dôvodu doplnenia zábradlia, ktoré nebolo projektované. Ekonomická komisia 

odporučila schváliť 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie požiadavku na rozpočtové opatrenie č. 33/2017 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 schvaľuje rozpočtové opatrenie 

č. 33/2017 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 :   P7 /PP2  

Funkčná klasifikácia: 04.5.1  

Ekonomická klasifikácia: 717002 – Rekonštrukcia lávky cez rieku Nitru -2 032,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok :   P11 /PP9  

Funkčná klasifikácia: 05.4.0  

Ekonomická klasifikácia: 717001- Protipovodňové aktivity v meste, lokalita Brod - rozpočet 

mesta           +2 032,00 eur 
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Za: p. Včelík, Ing. Lovecký, Mgr. Horná, p. Verny, Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák,                     

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 782/2017. 
 

Rozpočtové opatrenie č. 34/2017: doplnenie finančných prostriedkov na odkanalizovanie                     

ul. Trenčianskej z dôvodu rekonštrukcie tejto cesty. Ekonomická komisia odporučila schváliť. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie Požiadavku na rozpočtové opatrenie č. 34/2017 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 schvaľuje rozpočtové opatrenie 

č. 34/2017 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  : P1 Plánovanie, managment, kontrola / PP 4 Managment 

investícii  

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 716 – Prípravná a projektová dokumentácia -1 642,00 eur 

  

Program /podprogram/ prvok  : P6 Odpadové hospodárstvo/ PP 2 Nakladanie s odpadovými 

vodami  

Funkčná klasifikácia:    05.2. 0 Nakladanie s odpadovými vodami   

Ekonomická klasifikácia: 635 006   odkanalizovanie ul. Trenčianskej +1 642,00 eur 

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 783/2017. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 35/2017: presun finančných prostriedkov na rekonštrukciu ul. 

Kukučínovej – na odvoz sute, RO bolo schválené, ale aktualizáciou rozpočtu sme sa dostali 

pred stav tohto schválenia. Je to už finančne zrealizované. Ekonomická komisia neodporučila 

schváliť. 

Mgr. Horná – prečo nebol do súťaže zaradený odvoz odpadu? Ing. Trojanová - v projektovej 

dokumentácii stavby bol riešený odvoz odpadov do vzdialenosti 5 km, pričom bolo plánované 

použitie prekládkovej stanice na Brezine. Vzhľadom k množstvu a typu odpadov toto využitie 

prekládkovej stanice problematické a nevhodné, preto sa rieši vývoz sute na iné miesto (Koš). 

Bc. Hajnovič – poslanci schválili na rekonštrukciu ul. Kukučínovej 100 000 eur. Ing. Trojanová 

– toto rozpočtové opatrenie bolo schválené 19. júla 2017. Mgr. Oršula – nie sú to finančné 

prostriedky navyše, ide o preschválenie. Mgr. Oršula – je to ulica, kde sú zakopané siete. Plyn 

je v strede cesty. Ing. Trojanová – písomné stanovisko plynárov plynárov neobsahuje údaj, 

v akej hĺbke je plyn. Projektant dostal informáciu, že sa pohybujeme v zmysle normy.              

Mgr. Horná – je to problém plynárov a nie mesta. Ing. Trojanová – 07. 09. 2017 si prevzali list, 

kde žiadame o vyjadrenie, odborné stanovisko a spoluprácu, žiadame prerábku, prehĺbenie 

plynovodu, či financovanie. Nemáme oficiálnu odpoveď. Výsledok meraní izolácie plynového 

potrubia by mal ukázať, v ktorých miestach je poškodená izolácia, od plynárov potrebujeme 

súhlasné stanovisko ku kolaudácii. Ing. Balák – vieme zlepšiť ľuďom na ul. Kukučínovej 

štandard života? Doba realizácie sa môže vzhľadom na počasie predĺžiť. Má podnet od staršej 

pani, že má problém dostať sa k odpadovým nádobám.   
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Hlasovanie za návrh:  

MsZ berie a vedomie požiadavku na rozpočtové opatrenie č. 35/2017 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 schvaľuje rozpočtové opatrenie 

č. 35/2017 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  : P1 Plánovanie, managment, kontrola / PP 4 Managment 

investícii  

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 716 – Prípravná a projektová dokumentácia -3 000,00 eur 

  

Program /podprogram/ prvok  : P7 Komunikácie / PP 2 Výstavby miestnych komunikácií  

Funkčná klasifikácia:    04.5. 1    

Ekonomická klasifikácia: 717 002 Rekonštrukcia ul. Kukučínovej  +3 000,00 eur 

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 784/2017. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 36/2017: navýšený limit na rok 2017 na matričnú činnosť                        

o 219,80 eur. Ekonomická komisia odporučila schváliť. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie Požiadavku na rozpočtové opatrenie č. 36/2017 na rok 2017 v súlade s 

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

samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a schvaľuje rozpočtové opatrenie 

č. 36/2017 nasledovne: 

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

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

nasledovne:  

 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia: 312012  

dotácia na matričnú činnosť  +220,00 eur 

 

Výdavok  

Program /podprogram/ prvok: 4/1 

Funkčná klasifikácia: 01.3.3   

Ekonomická klasifikácia:  611    +169,00 eur 

Ekonomická klasifikácia: 621 +9,00 eur 

 625001 +2,00 eur 

 625002 +24,00 eur 

 625003 +1,00 eur 

 625004 +5,00 eur 

 625005 +2,00 eur 

 625007          +8,00 eur 

 Spolu      +220,00 eur 

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 785/2017. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 37/2017: presuny finančný prostriedkov v programe 3/2 „Hospodárska 

správa budovy MsU a verejného WC“. Ekonomická komisia odporučila schváliť. 

Hlasovanie za návrh:  

MsZ berie na vedomie požiadavku na rozpočtové opatrenie č. 37/2017 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 schvaľuje rozpočtové opatrenie 

č. 37/2017 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:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001/1   -226,00 eur 

Spolu                                                                             -226,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006/1  +200,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001/2  +26,00 eur 

Spolu                                                                             +226,00 eur 

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 786/2017. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 38/2017: presuny finančných prostriedkov sa týkajú CO. Ekonomická 

komisia odporučila schváliť. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie Požiadavku na rozpočtové opatrenie č. 38/2017 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 schvaľuje rozpočtové opatrenie 

č. 38/2017 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:    3/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006   -36,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  -25,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                
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Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006  -50,00 eur 

Spolu                                                                             -111,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  621  +32,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 001  +4,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 002  +45,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 003   +2,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 004  +10,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 005  +3,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/4                                                

Funkčná klasifikácia:    0220   

Ekonomická klasifikácia:                  625 007  +15,00 eur 

Spolu                                                                            +111,00 eur 

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 787/2017. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 39/2017: presuny finančných prostriedkov sú týkajú požiarnej 

ochrany. Ekonomická komisia odporučila schváliť. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie požiadavku na rozpočtové opatrenie č. 39/2017 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 schvaľuje rozpočtové opatrenie 

č. 39/2017 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:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   
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Ekonomická klasifikácia:                  623   -70,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 001  -10,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 002  -98,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 003  -6,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 004  -21,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 005  -7,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  625 007  -33,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  633 006  -1 500,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  634 003 - 50,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320 

Ekonomická klasifikácia:                  637 027  -700,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001/1  -755,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 001/1  -300,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 004/1  -100,00 eur 
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Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006/1  -400,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    3/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006/2  -100,00 eur 

Spolu                                                                          -4 150,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  633 004  +250,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  633 005  +1 500,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  634 001  +300,00 eur 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  635 006    +300,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  637 005  +1800,00 eur 

Spolu                                                                         +4 150,00 eur 

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 788/2017. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 40/2017: pridelená dotácia z VÚC Trenčín na technicko materiálne 

zabezpečenie DHZ Nováky. Ekonomická komisia odporučila schváliť. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie Požiadavku na rozpočtové opatrenie č. 40/2017 na rok 2017 v súlade s 

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

samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a schvaľuje rozpočtové opatrenie 

č. 40/2017 nasledovne: 

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

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

nasledovne:  

 

Príjem 

Ekonomická klasifikácia: 312008  

dotácia VUC +500,00 eur 

 

Výdaj  

Program /podprogram/ prvok: 5/5                                                 
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Funkčná klasifikácia: 03.2.2   

Ekonomická klasifikácia: 633004    +500,00 eur 

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 789/2017. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 41/2017: presun rozpočtových prostriedkov z údržby fontány, 

z ručného čistenia a polievania miestnych komunikácií do údržby mestského rozhlasu 

a strojného zametania miestnych komunikácií. Ekonomická komisia odporučila schváliť. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie Požiadavku na rozpočtové opatrenie č. 41/2017 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 schvaľuje rozpočtové opatrenie 

č. 41/2017 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 : 11/2                                                

Funkčná klasifikácia: 0540 

Ekonomická klasifikácia: 635006 -300,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok : 11/4                                                

Funkčná klasifikácia: 0510 

Ekonomická klasifikácia: 637004 -2 700,00 eur 

Spolu                                                                           -3000,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok : 2/3                                                 

Funkčná klasifikácia: 0640   

Ekonomická klasifikácia: 635006              +1 000,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok : 7/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 0510   

Ekonomická klasifikácia: 637004              +2000,00 eur 

Spolu                                                                         +3 000,00 eur 

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 790/2017. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 42/2017: navýšenie finančných prostriedkov do konkurzy a súťaže 

žiadame navýšiť z dôvodu organizovania plánovaných akcií: Šarkaniáda, Koncert kapely 

HELIGONICA, Mesiac úcty k starším-celomestské oslavy-hosť Maja Velšicová, Country 

zábava, Helloweensky sprievod, Novácky jarmok, Divadelné predstavenie, 

Mikuláš+rozprávka, Vianočný koncert – FATS JAZZ BAND. Ekonomická komisia 

neodporučila schváliť. 

Bc. Hajnovič – na kultúrne akcie a chod Domu kultúry bolo vyčlenených približne 107 000 eur 

plus finančné prostriedky na platby vo výške 60 000 eur. Do rozlúčky s letom bolo vyčerpaných 

9 000 eur. Mgr. Mištinová – doteraz bolo vyčerpaných 18 710 eur, na kultúrne podujatia zostalo 
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1 400 eur. Plán kultúrnych podujatí bol poslancom odovzdaný. Na práce súvisiace so 

zabezpečením programu sú potrební aj zamestnanci mimo pracovného pomeru. Príjem 

z jarmoku v minulom roku bol približne 9 000 eur, ktoré boli príjmom mestského rozpočtu. Ing. 

Lovecký – sú krátené projekty cyklotrasy, centrálneho zdroja tepla, parku Moyzesa, 

kompostérov. Mgr. Oršula – ušetrené finančné prostriedky sme chceli využiť do údržby 

bytových a nebytových priestorov. Ing. Lovecký – výzva na centrálny zdroj tepla platí do roku 

2020. Zatiaľ nebolo schválené ani euro. Mgr. Oršula – oberáme sa o možnosť čo najskôr 

zareagovať na výzvu. Je nutné zvolať stretnutie a dohodnúť sa, čo chce mesto a čo chcú 

poslanci. Mesto bude rokovať s baňami o cene, ale dali sme prísľub, že centrálny zdroj tepla 

ideme rekonštruovať a rozšíriť.  

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie Požiadavku na rozpočtové opatrenie č. 42/2017 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 schvaľuje rozpočtové opatrenie 

č. 42/2017 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: P1  / PP5 /Prvok č. 1 Konzultačné a poradenské služby pri 

podávaní ŽoNFP 

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 637005 – špeciálne služby                                         - 4 000,- € 

 

Program /podprogram/ prvok: P1 / PP 5/ prvok č.5 Akčný plán energetického rozvoja  

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 637 005 – rozpočet mesta – špeciálne služby              - 2 000,- € 

 

Program /podprogram/ prvok: P1 / PP 4   

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 716 – Prípravná a projektová dokumentácia                - 10 000,- € 

 

Program /podprogram/ prvok: P11 / PP 5 

Funkčná klasifikácia:    05.4.0 

Ekonomická klasifikácia: 635006 údržba verejnej zelene                                      -  5 000,- € 

 

Program /podprogram/ prvok :  2/5                                               

Funkčná klasifikácia: 08.3.0  

Ekonomická klasifikácia: 633 002                                                        - 500,--€ 

  

Program /podprogram/ prvok :  2/5                                                

Funkčná klasifikácia: 08.3.0  

Ekonomická klasifikácia: 633 013                                                        -200,--€ 

__________________________________________________________________________ 

Spolu                                                                                                                      -21 700,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok :   10/1                                                

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637 002                + 18 700,--€ 
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Program /podprogram/ prvok :   10/1                                                

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 621            + 220,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 625002          +  300,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 625003            +20,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 625004          +  60,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 625007          +  100,--€ 

 

Program /podprogram/ prvok  : 10/1                                                 

Funkčná klasifikácia: 08.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 637027           + 2 300,--€ 

___________________________________________________________________________ 

Spolu                                                                              +21 700,--€ 

Za: Ing. Bošiak, p. Miština 

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

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh neprešiel. 

 

Poslanecký návrh Ing. Loveckého – presun finančných prostriedkov do údržby budov a do ZUŠ 

na zakúpenie klavíra  

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 42/2017 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: P1  / PP5 /Prvok č. 1 Konzultačné a poradenské služby pri 

podávaní ŽoNFP 

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 637005 – špeciálne služby   -4 000,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok: P1 / PP 5/ prvok č.5 Akčný plán energetického rozvoja  

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 637 005 – rozpočet mesta – špeciálne služby -2 000,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok: P1 / PP 4   

Funkčná klasifikácia:    06.2.0 

Ekonomická klasifikácia: 716 – Prípravná a projektová dokumentácia -10 000,00 eur 
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___________________________________________________________________________ 

Spolu   -16 000,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok :   13/2                                                

Funkčná klasifikácia: 06.2.0  

Ekonomická klasifikácia: 635 006          +9 000,00 eur 

  

Program /podprogram/ prvok :   8/4/1                                                

Funkčná klasifikácia: 09.5.0  

Ekonomická klasifikácia: 720 - kúpa klavíra     +7 000,00 eur 

___________________________________________________________________________ 

Spolu   +16 000,00 eur 

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

Zdržal sa: Ing. Bošiak, p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 791/2017. 

 

 

K bodu12 

Schválenie predĺženia nájomnej zmluvy na nebytový priestor – Kaderníctvo Melánia, 

Andreja Hlinku 456, Nováky predložila Ing. Kmeťová, vedúca oddelenia vnútornej správy. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov v objekte č. 456 Nováky uzatvorená s doterajším 

nájomcom, bola uzatvorená na dobu určitú do 30. 09. 2017. Mesto Nováky má aj naďalej 

záujem zachovať prevádzku kaderníctva v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa – zabezpečenie služieb pre občanov.  

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory a schvaľuje 

predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte č. 456 na ulici Andreja Hlinku 

v Novákoch pre Kaderníctvo Melánia, v zastúpení: Žaneta Plicová, Námestie SNP 46/46, 

Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 46841512, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. na účel prevádzky kaderníctva za podmienok: 

- na dobu 5 rokov do 30. 09. 2022 v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta 

- prenajímaná plocha je 76,80 m2 

- cena nájmu 50,00 € za mesiac, t.j. celkový nájom je 600,00 € za rok 

Za: p. Včelík, Ing. Lovecký, p. Verny, Ing. Bošiak, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Mgr. Horná, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 792/2017. 

 

 

K bodu 13 

Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte Kúrie na Nám. 

SNP č. 174 Nováky predložila Ing. Kmeťová, vedúca oddelenia vnútornej správy. Občianske 

združenie, ktorého členom je Mesto Nováky a ďalších 15 obcí Hornej Nitry, má za cieľ 

koordinovať rozvoj územia, iniciovať a podporovať rozvojové projekty a ich realizáciu na 

území viacerých katastrov Hornej Nitry, vykonávať aktivity zamerané na podporu rozvoja 

malého a stredného podnikania, podporovať rozvoj občianskeho života, rozvoj cestovného 

ruchu a služieb, rozvoj vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít, a to aj za pomoci 

samosprávy. 
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Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory 

a schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte Kúrie na Nám. SNP 

č. 174 v Novákoch, k.ú. Nováky, parc. č. 52/1, pre Občianske združenie Miestna akčná skupina 

Rozvoj Hornej Nitry, IČO: 42025184, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 

9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu  prenajímania nebytových priestorov pre občianske 

združenie, ktorého členom je Mesto Nováky, a ktoré koordinuje rozvoj územia (mesta a 15 

obcí), iniciuje a podporuje rozvojové projekty a ich realizáciu na území viacerých katastrov 

Hornej Nitry, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2022  

- prenajímaná plocha 19,19 m2 

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

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 793/2017. 

 

 

K bodu 14 

Schválenie VZN o určení príspevkov  od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na 

čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole v Novákoch, v Základnej umeleckej škole 

v Novákoch, v Centre voľného času v Novákoch, v Školskom klube pre deti pri Základnej 

škole v Novákoch, v Školskej jedálni pri Materskej škole  a Základnej škole v Novákoch 
predložila Mgr. Mištinová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu. Návrh 

VZN je spracovaný z dôvodu zvýšenia príspevku do ŠKD a úpravy úhrad. Informovala 

o zmenách v v častiach II, IV, V. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky o určení 

príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov 

v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, 

v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch a schvaľuje Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Nováky č.  /2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí 

žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej 

škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole 

a Základnej škole v Novákoch v pozmenenom znení. 

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 794/2017. 

 

 

K bodu 15 

Pozastavenie vyučovania v literárno-dramatickom odbore v Základnej umeleckej škole 

na školský rok 2017/2018 predložila Mgr. Mištinová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, 

školstva, kultúry a športu. V školskom roku 2017/2018 neprejavilo o štúdium v literárno-

dramatickom odbore dostatočný počet žiakov pre vyučovanie. ZUŠ nemá záujem o vyradenie 

odboru zo siete škôl, lebo v nasledujúcom školskom roku môže byť LDO otvorený. 

 

Hlasovanie za návrh: 
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MsZ berie na vedomie dôvodovú správu k pozastaveniu vyučovania v literárno-dramatickom 

odbore v ZUŠ a schvaľuje pozastavenie vyučovania v literárno-dramatickom odbore 

v Základnej umeleckej škole na školský rok 2017/2018 z dôvodu nedostatku žiakov so 

záujmom študovať v danom odbore. 

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 795/2017. 

 

 

K bodu 16 

Závery zo zasadnutia komisie výstavby predložila Ing. Trojanová, vedúca oddelenia 

výstavby a rozvoja mesta. 

 

- prenájom majetku - p. Belko 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie - žiadosť Tomáša Belka (bytom Nováky, M. R. Štefánika 315/22) 

o odkúpenie časti mestskej parcely reg. C-KN č. 176/1 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 

1 394 m2, k. ú. Nováky, LV č. 1), nachádzajúcej sa pred rodinným domom žiadateľa č. 80/5 na 

ul. Baníkov, z dôvodu parkovania svojho osobného automobilu, a to o rozmeroch 2 x 5 m.  

- informáciu o zverejnení zámeru prenechať do nájmu nehnuteľný majetok Mesta Nováky z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 796/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu umožnenia parkovania pred vlastným domom, čím sa zlepší priechodnosť 

ulice, a to časti parc. reg. C-KN č. 176/1 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 394 m2,         

k. ú. Nováky, LV č. 1) nachádzajúcej sa pred rodinným domom č. 80/5 na ul. Baníkov (vo 

vlastníctve žiadateľa), o rozmeroch 2 x 5 m, pre žiadateľa Tomáša Belka, bytom 972 71 

Nováky, M. R. Štefánika 315/22, na obdobie 20 rokov za cenu 1,00 € za celé obdobie nájmu, 

za účelom vybudovania parkovacieho státia bez prístrešku pre osobné vozidlo. 

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 797/2017. 

 

- zmena uznesenia č. 254/2016 zo dňa 22. 02. 2016 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie dôvodovú správu k zmene Uznesenia č. 254/2016 zo dňa 22.02.2016 

MsZ schvaľuje zmenu Uznesenia č. 254/2017, ktoré bude znieť po uvedenej zmene nasledovne:  

MsZ schvaľuje odpredaj majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa - aby žiadatelia 

osobnými automobilmi neblokovali chodníky na ul. Baníkov, čím sa zvýši priechodnosť ulice 

a zníži sa počet dopravných kolízií - podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako časť z parcely reg. C KN č. 189/1 - 
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zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 8 174 m2, k. ú. Nováky, na podklade 

Geometrického plánu č. 48185655-29/2016 zo dňa 18.02.2016 zhotoviteľa Patricius Sova – 

GEOSKTEAM, 971 01 Prievidza, Šumperská 44/35 pre každého žiadateľa nasledovne:           

- Marek Debnár a manž. Andrea, trvale bytom 972 71 Nováky, Baníkov 69/50, ako 

novovytvorená parc. C-KN č. 189/96 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2  

- Jaroslav Gregor a manž. Jana, trvale bytom 972 71 Nováky, Baníkov 76/10, ako 

novovytvorená parc. C-KN č. 189/99 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 

- Ján Poliaček, trvale bytom 972 71 Nováky, Baníkov 77/8, ako novovytvorená parc. C-KN 

č. 189/97 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 

- Pavel Görög a manž. Miroslava, trvale bytom 972 71 Nováky, Krátka 81/3, ako 

novovytvorená parc. C-KN č. 189/95 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2  

- Maroš Blaho, trvale bytom 972 71 Nováky, Krátka 81/11, ako novovytvorená parc. C-KN 

č. 189/100 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2                                                   

- Ivan Putiška a manž. Nora, trvale bytom 972 71 Nováky, Krátka 81/9, ako novovytvorená 

parc. C-KN č. 189/98 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2                             

- Ivan Macho, trvale bytom 972 71 Nováky, Chemikov 89/3, ako novovytvorená parc. C-KN 

č. 189/94 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2                                              

všetkým žiadateľom za cenu 5,50 €/m2.  

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 798/2017. 

 

- odpredaj majetku – Ing. Kusý 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie 

- návrh z komisie výstavby na pridelenie a odpredaj pozemku reg. C-KN č. 189/93 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 21 m2, vedeného na Liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nováky, na výstavbu 

garáže formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v prospech Ing. Róberta Kusého, bytom       

972 71 Nováky, Baníkov 90/3. 

- informáciu o zverejnení zámeru predaja nehnuteľného majetku Mesta Nováky z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 799/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje odpredaj majetku Mesta Nováky ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu aby žiadatelia osobnými automobilmi neblokovali chodníky na Ul. 

Baníkov, čím sa zvýši priechodnosť ulice a zníži sa počet dopravných kolízií, a to predaj parc. 

reg. C-KN č. 189/93 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, vedenej na Liste vlastníctva 

č. 1, k. ú. Nováky, v prospech žiadateľa: Ing. Róberta Kusého, trvale bytom 972 71 Nováky, 

Baníkov 90/3, za cenu 5,50 €/m2, na výstavbu garáže, formou zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve, s termínom kolaudácie do 3 rokov odo dňa zaplatenia kúpnej ceny. 

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 
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Návrh bol prijatý uznesením č. 800/2017. 

 

- prenájom majetku – p. Jeckel 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie žiadosť Petra Jeckela a manž. Márie (bytom Nováky, F. Kráľa 107/5) 

o súhlas na vydláždenie plochy pred rodinným domom na príležitostné parkovanie osobného 

automobilu.  

- informáciu o zverejnení zámeru prenechať do nájmu nehnuteľný majetok Mesta Nováky z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 801/2017. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu umožnenia parkovania pred vlastným domom, čím sa zlepší priechodnosť 

ulice, a to časti parc. reg. C-KN č. 162/1 (ostatné plochy o výmere 6 619 m2, k. ú. Nováky) 

nachádzajúcej sa pred rodinným domom č. 107/5 na ul. F. Kráľa (vo vlastníctve žiadateľov), 

a to o rozmeroch 2 x 5 m, pre žiadateľov: Petra Jeckela a manž. Máriu, obaja bytom 972 71 

Nováky, F. Kráľa 107/5, na obdobie 20 rokov za cenu 1,00 € za celé obdobie nájmu, za 

účelom vybudovania parkovacieho státia bez prístrešku pre osobné vozidlo.  

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

p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 802/2017. 

 

- poliklinika Nováky 

Mgr. Horná – žiadosť občianskeho združenia Poliklinika Nováky bola prerokovaná v Sociálnej 

a zdravotnej komisii. Komisia odporúča schváliť žiadosť občianskeho združenia Poliklinika 

Nováky – schváliť zámer. P. Miština – v materiáloch občianskeho združenia sa nenachádzajú 

technické informácie. Ing. Bošiak – momentálne ho nezaujímajú lekárnicke služby, 

o občianskom združení nemajú informácie ako je finančná bezpečnosť. P. Miština – na prvom 

mieste je občan. 

 

Poslanecký návrh Bc. Hajnoviča o udelenie slova pre MUDr. Trojana. 

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 803/2017. 

 

MUDr. Trojan – vyjadril sa k zábezpeke, obrat občianskeho združenia je cca 5,7 mil. eur.  

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie žiadosť Občianskeho združenia POLIKLINIKA NOVÁKY o. z. vo veci 

prerokovania investičného zámeru výstavby novej polikliniky v lokalite ul. Matice Slovenskej 

napojenej na budovu existujúcej polikliniky v Novákoch. 

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

Zdržal sa: Ing. Bošiak 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 804/2017. 
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Poslanecký návrh Bc. Hajnoviča: 

MsZ odporúča primátorovi mesta rokovať s Občianskym združením Poliklinika Nováky 

o zámere výstavby novej polikliniky v lokalite ul. Matice Slovenskej napojenej na budovu 

existujúcej polikliniky v Novákoch, rokovať s TSK o možnej zmene účelu súčasnej budovy 

polikliniky, prípadne o odkúpení budovy do vlastníctva mesta Nováky, pretože do budovy 

mesto investovalo v posledných rokoch finančné prostriedky z rozpočtu mesta. O plnení 

uznesenia podať informáciu na najbližšom rokovaní MsZ podľa plánu. 

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

Zdržal sa: Ing. Bošiak, p. Miština 

Neprítomní: p. Jakubis, Bc. Kačenák, Ing. Zgančík 

Návrh bol prijatý uznesením č. 805/2017. 

 

 

K bodu 17 

Rôzne a interpelácie 

Ing. Balák – dal do pozornosti návrh p. Vyoralovej na zriadenie Rady starších. 

Primátor – takúto možnosť ponúkol klubu dôchodcov aj zdravotne postihnutým po zvolení za 

primátora. 

 

Bc. Hajnovič – ako má postupovať Komisia na ochranu verejného záujmu, keď jeden poslanec 

neodovzdal „oznámenie funkcií“? JUDr. Lukačovič – je to porušenie zákona. Bc. Hajnovič – 

zápisnica z prerokovania „oznámení“ bude spracovaná po prerokovaní všetkých oznámení. 

Kolegovia boli 3x vyzvaní na odovzdanie „oznámení“. 

 

Mgr. Horná – obyvatelia bytovky na ul. Čerešňovej opakovanie žiadali o prenájom priestorov 

na vybudovanie dvoch parkovacích miest. Majú záujem o klasický prenájom plochy za 

symbolickú cenu, nie o zelené plochy. Prečo im vnucujeme starostlivosť o trávnaté plochy. 

Žiadosť by mala byť prehodnotená. 

 

 

K bodu 18 

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. Jozef Lovecký       Mgr. Dana Horná 

     overovateľ              overovateľ 


