
PRIMÁTOR MESTA NOVÁKY 

            Ing. Dušan Šimka 

 

 

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 30. apríla 2019 (utorok) o 15,00 h 

Program 

1. Otvorenie 

2. Voľba hlavného kontrolóra mesta Nováky 

3. Vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy 

4. Informácia primátora mesta a prednostu MsÚ o činnosti Mestského úradu 

5. Záverečný účet mesta za rok 2018 a hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu 

mesta za rok 2018 

6. Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za rok 2018 

7. Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

mesta k 31. 12. 2018 

8. Návrh na odpísanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Nováky na rok 2015 pre Mestský 

futbalový klub Nováky 

9. Zoznam daňových dlžníkov na dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za KO a DSO 

k 31. 12. 2018  

10. Návrh dodatku č. 1 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta 

11. Rozpočtové opatrenia na rok 2019 

12. Zmena v čerpaní úveru 

13. Odpis daňového nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

14. Návrh VZN mesta Nováky o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.  

15. Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte Polikliniky 



16. Správa o činnosti MsÚ na úseku sociálnych vecí za rok 2018 a  vyhodnotenie domácej 

opatrovateľskej služby za rok 2018 

17. Návrh VZN 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. - Doplnenie časť V, pís. c – dotácia na stravovanie pre deti 

predškolského veku 

18. Závery komisie výstavby 

19. Interpelácie a rôzne - označovanie služobných motorových vozidiel 

      - žiadosť Olympijského klubu Prievidza 

      - presun finančných prostriedkov – Klub lyžiarov 

20. Záver 

 

Materiál uvedú: 

K bodu 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 vedúca ekonomického oddelenia 

K bodu 14, 15   vedúca vnútornej správy 

K bodu 8, 16, 17  vedúca oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu 

K bodu 18   vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta 

K bodu 19   vedúca oddelenia vnútornej správy 

     vedúca oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu 

 

 

 

 

Zasadnutie je verejné, občania sú vítaní. 

 

 

 

        Ing. Dušan Šimka 

          primátor mesta 


