
PRIMÁTOR MESTA NOVÁKY 

            RNDr. Daniel Daniš 

 

 

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, 

zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene                                      

Mestského úradu Nováky 

na 19. marca 2018 (pondelok) o 15,15 h 

Program 

1. Otvorenie 

2. Protest prokurátora proti uzneseniu MsZ č. 146/2015, schválenie PHRSR 

3. Schválenie zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Nováky, schválenie VZN, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť „Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Nováky“ a dopĺňa 

VZN mesta Nováky č. 29/1996, VZN č. 44/1999, VZN č. 3/2001, VZN č. 5/2006, VZN č. 

8/2009 a VZN č. 4/2012 

4. Informácia o činnosti Mestského úradu od zasadnutia Mestského zastupiteľstva 18. 12. 2017 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 

7. Správa o činnosti MsP za rok 2017 

8. Správa o činnosti MsÚ na úseku sociálnych vecí za rok 2017, vrátane vyhodnotenia činnosti 

domácej opatrovateľskej služby 

9. Schválenie dotácií pre športové kluby a voľnočasové organizácie, dotácie na náklady využité 

na zabezpečenie sociálneho bývania 

10. Schválenie Zásad o vybavovaní sťažností 

11. Schválenie rekonštrukcie a modernizácie CZT 

12. Schválenie nájmu areálu drevoskladu na vybudovanie nového zberného dvora 

13. Schválenie rekonštrukcie výmenníkovej stanice – futbalový štadión 

14. Schválenie zníženia nájmu – nebytové priestory v objekte Gastra 

15. Informatívna správa o schválených rozpočtových opatreniach primátorom mesta 

16. Schválenie rozpočtových opatrení na rok 2018 č. 1/2018 – č. 4/2018, č. 6/2018 – č. 15/2018 

17. Schválenie VZN o pohrebiskách, ktorým sa mení VZN č. 12/2015 



18. Závery zo zasadnutia komisie výstavby 

19. Interpelácie a rôzne  - schválenie výšky členského príspevku na chod MAS 

20. Záver 

 

Materiál uvedú: 

K bodu 3   projektový manažér 

K bodu 4, 10, 11, 12, 13 prednosta MsÚ 

K bodu 5, 6   hlavný kontrolór 

K bodu 7   náčelník MsP 

K bodu 8, 9   vedúca oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu 

K bodu 14   vedúca oddelenia vnútornej správy 

K bodu 15, 16   vedúca ekonomického oddelenia 

K bodu 17, 18   vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta 

K bodu 2, 19   primátor mesta 

 

 

Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní. 

 

 

 

        RNDr. Daniel Daniš 

           primátor mesta 


