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  Z á p i s n i c a   č. 39/2018 

z ustanovujúceho mestského zastupiteľstva dňa  

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok zasadnutia: 15,00 h 

končenie zasadnutia: 17,10 h 

 

Prítomní: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Hvojnik,                

p. Jakubis, p. Miština, p. Mokrá, p. Svitok, Ing. Žiak 

 

 

Schválený program rokovania MsZ:  

1. Úvodné náležitosti: 

a) otvorenie zasadnutia. 

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

c) oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva a 

odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného 

mestského zastupiteľstva. 

d) zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom. 

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. 

f) vystúpenie novozvoleného primátora. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

3. Schválenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 1 zákon o obecnom zriadení. 

4. Informácia o poverení poslanca MsZ zastupovaním primátora mesta. 

5. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov. 

6. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov. 

7. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov. 

8. Schválenie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 

4 ods. 1 zákona o rodine. 

9. Určenie platu primátora mesta. 

10. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku. 

11. Záver. 

 

Na úvod ustanovujúceho mestského zastupiteľstva volebného obdobia 2018 – 2022 zaznela 

štátna hymna. 

 

 

K bodu 1 

Úvodné náležitosti 

Odstupujúci primátor mesta RNDr. Daniel Daniš otvoril rokovanie a privítal prítomných 

a osobitne poslanca TSK Ing. Miroslava Žiaka.                                                                               
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Odovzdal slovo p. Harsányiovej, predsedníčke miestnej volebnej komisie. P. Harsányiová 

informovala o výsledkoch voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva. 

Nasledoval slávnostný akt zloženia sľubu zvoleného primátora Ing. Dušana Šimku. 

Odstupujúci primátor požiadal p. Harsányiovú o  prečítanie sľubu primátora. Novozvolený 

primátor Ing. Dušan Šimka zložil sľub vyslovením slova „sľubujem“ a podpisom pod sľub. 

Odstupujúci primátor odovzdal insígnie. 

 

Sľub poslancov mestského zastupiteľstva prečítala Mgr. Horná. Poslanci svojím podpisom 

a vyslovením slova „sľubujem“ zložili sľub poslanca. 

 

Ing. Šimka, primátor mesta, poďakoval predsedníčke mestskej volebnej komisie za 

vykonanie aktu uvedenia do funkcie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. 

Poďakoval mestskej volebnej komisii za korektne vykonanú prácu a všetkým členom 

okrskových komisií. Ďalej zablahoželal poslancom k zvoleniu do funkcie. Vyzval poslancov, 

aby začali pracovať s myšlienkou, že to nerobia pre seba, ale pre ľudí. Vyjadril presvedčenie, 

že občanov, ktorí im dali dôveru, nesklamú. Poďakoval bývalému mestskému zastupiteľstvu 

aj vedeniu mesta za štvorročnú prácu. Týmto bola ukončená slávnostná časť mestského 

zastupiteľstva. 

 

Ing. Šimka, primátor mesta, vyhlásil prestávku z dôvodu protokolárneho prevzatia funkcie 

primátora. 

 

Prestávka v zasadnutí 15,15 h - 16,30 h. 

 

Po prestávke pokračovalo zasadnutie mestského zastupiteľstva pracovnou časťou. 

 

 

K bodu 2 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, menovanie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice, schválenie členov návrhovej komisie 

Primátor informoval o úprave vo zverejnenom programe ustanovujúceho zasadnutia, v bode 

4.  

 

Konštatoval, že rokovania sa zúčastňuje 11 poslancov, mestské zastupiteľstvo je uznášania 

schopné.  

 

Primátor mesta menoval overovateľov zápisnice – Bc. Anton Hajnovič, p. Juraj Svitok - 

a zapisovateľku zápisnice Ing. Andreu Ďubašákovú. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia programu ustanovujúceho mestského zastupiteľstva: 

MsZ schvaľuje program ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 

21. 12. 2018  

Za: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Hvojnik, p. Jakubis, 

p. Miština, p. Mokrá, p. Svitok, Ing. Žiak 

Návrh bol prijatý uznesením č. 1 209/2018 
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Primátor mesta predložil návrh na členov návrhovej komisie: predseníčka – Mgr. Dana 

Horná, členovia: Ing. Peter Balák, Ing. Michal Gogola 

Hlasovanie za návrh: 

Za: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Hvojnik, p. Jakubis, 

p. Miština, p. Mokrá, p. Svitok, Ing. Žiak 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ berie na vedomie 

a) menovanie overovateľov zápisnice z rokovania Mestského zastupiteľstva dňa 21. 12. 

2018 

b) návrh na schválenie zloženia návrhovej komisie  

 

MsZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda: Mgr. Dana Horná 

Člen:  Ing. Peter Balák 

Člen:  Ing. Michal Gogola 

Za: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Hvojnik, p. Jakubis, 

p. Miština, p. Mokrá, p. Svitok, Ing. Žiak 

Návrh bol prijatý uznesením č. 1 210/2018. 

 

 

K bodu 3 

Schválenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 1 zákon o obecnom zriadení. 

Mgr. Dana Horná, poslankyňa MsZ, predložila návrh na poverenie p. Mariána Mištinu, 

poslanca MsZ, zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 

2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie za návrh: 

Za: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Hvojnik, p. Jakubis, 

p. Mokrá, p. Svitok, Ing. Žiak 

Zdržal sa: p. Miština 

 

 

K bodu 4 

Informácia o poverení poslanca MsZ zastupovaním primátora mesta. 

Ing. Šimka, primátor mesta, informoval, že zastupovaním primátora poveruje Mgr. Danu 

Hornú. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia – poverenie zvolávaním a vedením MsZ: 

MsZ 

a) berie na vedomie návrh na poverenie p. Mariána Mištinu, poslanca MsZ, zvolávaním 

a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2018 – 2022 v zmysle 

§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

b) poveruje poslanca p. Mariána Mištinu zvolávaním a vedením zasadnutí mestského 

zastupiteľstva vo volebnom období 2018 – 2022 v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

c) ruší uznesenie č. 6/2015 zo dňa 02. 01. 2015 
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Za: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Hvojnik, p. Jakubis, 

p. Miština, p. Svitok, Ing. Žiak 

Návrh bol prijatý uznesením č. 1 211/2018. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia – poverenie zastupovaním primátora 

MsZ 

a) berie na vedomie informáciu, že primátor mesta  v súlade s § 13b ods. 1 zákona                                     

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril zastupovaním na 

celé funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 poslankyňu Mgr. Danu Hornú a v súlade s § 13b 

ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov jej primátor mesta určí rozsah 

zastupovania v písomnom poverení 

b) konštatuje, že v zmysle § 13b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je zástupca primátora členom mestskej rady 

c) schvaľuje pravidelnú mesačnú odmenu zástupcu primátora v zmysle aktuálnych Zásad 

odmeňovania volených funkcionárov mesta Nováky, členov samosprávnych orgánov 

mesta Nováky a odmeňovanie úkonov za občianske obrady a slávnosti. 

d) ruší uznesenie č. 231/2015 zo dňa 08. 12. 2015 

Za: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Hvojnik, p. Jakubis, 

p. Miština, p. Mokrá, p. Svitok, Ing. Žiak 

Návrh bol prijatý uznesením č. 1 212/2018. 

 

 

K bodu 5 

Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov. 

Mgr. Horná predložila návrh na zriadenie 3 člennej mestskej rady v zložení: Mgr. Dana 

Horná, Ing. Peter Balák, Bc. Anton Hajnovič 

Hlasovanie za predložený návrh zloženia mestskej rady: 

Za: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Mokrá, p. Svitok,          

Ing. Žiak 

Proti: p. Miština 

Zdržal sa: p. Hvojnik, p. Jakubis 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ 

a) berie na vedomie návrh primátora na zriadenie trojčlennej mestskej rady pre volebné 

obdobie 2018 - 2022 v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

b) zriaďuje vo volebnom období 2018 – 2022 trojčlennú mestskú radu 

c) volí členov mestskej rady  Mgr. Dana Horná 

Ing. Peter Balák 

Bc. Anton Hajnovič 

d) ruší uznesenie č. 8/2015 zo dňa 02. 01. 2015 

Za: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Mokrá, p. Svitok, 

Ing. Žiak 

Proti: p. Miština 

Zdržal sa: P. Hvojnik, p. Jakubis 

Návrh bol prijatý uznesením č. 1 213/2018. 
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K bodu 6 

Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov. 

Ing. Šimka, primátor mesta, predložil návrh na predsedníčku komisie – Mgr. Dana Horná. Zo 

zákona musia byť členmi tejto komisie všetky politické strany, ktoré majú v MsZ poslanca – 

Smer, SaS a Progresívne Slovensko – a nezávislý poslanec. Mgr. Horná doplnila členov 

komisie: Ing. Michal Gogola, p. Juraj Svitok, Ing. Dušan Žiak 

 

Hlasovanie za návrh na uznesenie: 

MsZ 

a) zriaďuje Komisiu podľa článku 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

b) volí členov Komisie Mestského zastupiteľstva v Novákoch v nasledovnom zložení:  

1. Mgr. Dana Horná - predsedníčka 

2. Ing. Michal Gogola - člen 

3. p. Juraj Svitok - člen 

4. Ing. Dušan Žiak - člen 

c) ruší uznesenie č. 15/2015 zo dňa 02. 01. 2015 

Za: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Hvojnik, p. Jakubis, 

p. Miština, p. Mokrá, p. Svitok, Ing. Žiak 

Návrh bol prijatý uznesením č. 1 214/2018. 

 

 

K bodu 7 

Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov. 

Mgr. Horná, viceprimátorka, predložila návrh na zriadenie komisií.  

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ 

a) berie na vedomie návrh primátora na zriadenie 5 stálych komisií pri Mestskom 

zastupiteľstve v Novákoch vo volebnom období 2018 - 2022 

b) zriaďuje vo volebnom období 2018 – 2022 nasledovné stále komisie pri Mestskom 

zastupiteľstve v Novákoch 

- Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku  

- Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti  

- Komisia kultúry a vzdelávania  

- Sociálna a zdravotná komisia  

- Komisia športu  

c) odvoláva všetkých členov stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Novákoch 

z volebného obdobia 2014 – 2018 

Za: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Hvojnik, p. Jakubis, 

p. Miština, p. Mokrá, p. Svitok, Ing. Žiak 

Návrh bol prijatý uznesením č. 1 215/2018. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia – komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného 

prostredia: 

MsZ 

a) berie na vedomie návrh primátora mesta na zloženie komisie výstavby, územného rozvoja, 

dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 
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Predseda:  Bc. Anton Hajnovič 

Člen – poslanec Juraj Svitok 

b) volí predsedu komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia 

a verejného poriadku Bc. Antona Hajnoviča, člena – poslanca p. Juraja Svitka 

Za: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Hvojnik, p. Jakubis, 

p. Miština, p. Mokrá, p. Svitok, Ing. Žiak 

Návrh bol prijatý uznesením č. 1 216/2018. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia – ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej 

činnosti 

MsZ 

a) berie na vedomie návrh primátora mesta na zloženie ekonomickej komisie, správy majetku 

a podnikateľskej činnosti 

Predseda:  Ing. Peter Balák 

Člen – poslanec Ing. Branislav Adamec 

b) volí predsedu ekonomickej komisie, správy majetku a podnikateľskej činnosti Ing. Petra 

Baláka, člena – poslanca Ing. Branislava Adamca 

Za: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Hvojnik, p. Jakubis, 

p. Miština, p. Mokrá, p. Svitok, Ing. Žiak 

Návrh bol prijatý uznesením č. 1 217/2018. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia – komisia kultúry a vzdelávania: 

MsZ 

a) berie na vedomie návrh primátora mesta na zloženie komisie kultúry a vzdelávania 

Predseda:  Mgr. Dana Horná 

Člen – poslanec p. Roman Jakubis 

b) volí predsedu komisie kultúry a vzdelávania Mgr. Danu Hornú, člena – poslanca p. 

Romana Jakubis 

Za: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Hvojnik, p. Jakubis, 

p. Miština, p. Mokrá, p. Svitok, Ing. Žiak 

Návrh bol prijatý uznesením č. 1 218/2018. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia – sociálna a zdravotná komisia: 

MsZ 

a) berie na vedomie návrh primátora mesta na zloženie sociálnej a zdravotnej komisie 

Predseda:  p. Alena Mokrá 

Člen – poslanec p. Ivan Hvojnik 

b) volí predsedu sociálnej a zdravotnej komisie p. Alenu Mokrú, člena – poslanca p. Ivana 

Hvojnika 

Za: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Hvojnik, p. Jakubis, 

p. Miština, p. Mokrá, p. Svitok, Ing. Žiak 

Návrh bol prijatý uznesením č. 1 219/2018. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia – komisia športu 

MsZ 

a) berie na vedomie návrh primátora mesta na zloženie komisie športu: 

Predseda:  p. Marián Miština 

Člen – poslanec Ing. Michal Gogola, Ing. Dušan Žiak 

b) volí predsedu komisie športu p. Mariána Mištinu, členov – poslancov Ing. Michala Gogolu,                         

Ing. Dušana Žiaka 
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Za: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Hvojnik, p. Jakubis, 

p. Miština, p. Mokrá, p. Svitok, Ing. Žiak 

Návrh bol prijatý uznesením č. 1 220/2018. 

 

 

K bodu 8 

Schválenie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle  

§ 4 ods. 1 zákona o rodine 

Ing. Šimka, primátor mesta, predložil návrh na sobášiacich. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ 

a) poveruje výkonom funkcie sobášiaceho: 

 Ing. Dušan Šimka – primátor 

 Mgr. Dana Horná – viceprimátorka 

 p. Alena Mokrá – poslankyňa 

b) schvaľuje 

 1. Obradné miestnosti Matričného úradu Nováky: 

  - obradná miestnosť mesta Nováky 

  - iné vhodné miesto mimo úradnej miestnosti (§ 4 ods. 2 zákona o rodine), 

poplatok 66 eur 

 2. Sobášne dni – piatok, sobota 

 - štátne sviatky a dni pracovného pokoja pripadajúce na piatok a sobotu ako nesobášne 

dni 

 3. Sobášne hodiny - piatok 10,00 h – 17,00 h 

    - sobota 14,00 h – 18,00 h 

c) ruší uznesenie č. 19/2015 zo dňa 02. 01. 2015 

Za: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Hvojnik, p. Jakubis, 

p. Miština, p. Mokrá, p. Svitok, Ing. Žiak 

Návrh bol prijatý uznesením č. 1 221/2018. 

 

 

K bodu 9 

Určenie platu primátora mesta 

Ing. Kmeťová, vedúca oddelenia vnútornej správy, informovala, že v podmienkach mesta 

Nováky je minimálny plat primátora 2,41 násobok minimálnej priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. MsZ môže rozhodnutím 

zvýšiť až o 60 %. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ určuje Ing. Dušanovi Šimkovi, primátorovi mesta Nováky, podľa zákona č. 253/1994 Z. 

z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov zvýšenie platu o 30 % mesačne. 

Za: Ing. Balák, Ing. Gogola, Bc. Hajnovič, Mgr. Horná, p. Hvojnik, p. Jakubis, p. Miština,                    

p. Mokrá, p. Svitok, Ing. Žiak 

Zdržal sa: Ing. Adamec 

Návrh bol prijatý uznesením č. 1 222/2018 
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K bodu 10 

Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku 

Ing. Kmeťová, vedúca oddelenia vnútornej správy, informovala o nevyčerpanej dovolenke na 

zotavenie bývalého primátora RNDr. Daniša. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku 

možno poskytnúť, ak budú splnené nasledovné podmienky: ak nemohol vyčerpať dovolenku 

ani do konca budúceho kalendárneho roka a ak o tom rozhodlo mestské zastupiteľstvo. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje RNDr. Danielovi Danišovi vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú 

dovolenku za rok 2018 s § 2 ods. zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v rozsahu 22 dní 

Za: Ing. Adamec, Ing. Balák, Ing. Gogola, p. Hvojnik, p. Jakubis, p. Miština, p. Mokrá,                       

p. Svitok, Ing. Žiak 

Zdržal sa: Bc. Hajnovič, Mgr. Horná 

Návrh bol prijatý uznesením č. 1 223/2018. 

 

 

K bodu 11 

Primátor mesta Ing. Šimka - rokovanie bolo slávnostného charakteru, vždy na rokovaní 

bude priestor na diskusiu občanov, keď sa občania prihlásia do rozpravy, budú mať právo 

vystúpiť. Ďalšie rokovanie predpokladá v januári, je potrebné pripraviť rozpočet. V januári 

mesto začína v rozpočtovom provizóriu.  

 

Primátor oznámil, že sa otvára hlavný vchod do budovy Mestského úradu, rušia sa 

nestránkové dni. Občan musí byť vybavený. Mení sa pracovná doba od 02. 01. 2019. Pred 

vchodom do obradnej miestnosti je zriadená schránka na podnety, námety a postrehy 

z dôvodu spätnej väzby, ako boli občania vybavení, rovnako to platí aj pre Spoločný obecný 

úrad. 

 

Požiadal poslancov, aby oznámili podozrenia z netransparentnosti, kamufláže - povedali 

primátorovi to, čo je zle, na rokovaní MsZ v interpeláciách, ale privíta to, aby mohol 

opatrenie urobiť, keď daný problém vznikne. 

 

Primátor mesta poďakoval poslancom, občanom a zamestnancom MsÚ za účasť na 

ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Všetkým prítomným a občanom mesta 

poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do roka 2019. 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka 

primátor mesta 

 

 

 

 

Bc. Anton Hajnovič        Juraj Svitok 

     overovateľ          overovateľ 

 

 

 


