
Uznesenia zo zasadnutia MsZ Nováky dňa 30. 04. 2019 

 

č. 54/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Poslanecký návrh Bc. A. Hajnoviča na vypustenie bodu programu. 

 

schvaľuje 

Vypustenie bodu programu 19- označovanie služobných motorových vozidiel rokovania MsZ dňa 

30. 04. 2019. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 11   Počet prítomných:9  

Za: 9       Proti: 0    

Zdržal sa: 0      Ospravedlnení: 2  

Neospravedlnení: 0   

 

č. 55 /2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje 

Program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 30. 04. 2019. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 11   Počet prítomných: 9  

Za: 9      Proti: 0   

Zdržal sa: 0     Ospravedlnení: 2  

Neospravedlnení:0  

 

č. 56 /2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

a) menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice z rokovania Mestského zastupiteľstva dňa 

30. 04. 2019 

b) návrh na schválenie zloženia návrhovej komisie 

 

schvaľuje 

návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda: Bc. A. Hajnovič  

Člen: Ing. B. Adamec  

Člen: A. Mokrá  

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 11   Počet prítomných: 9 

Za: 9                  Proti: 0    

Zdržal sa: 0     Ospravedlnení: 2  

Neospravedlnení: 0  

 

č. 57/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

volí 

Volebnú a mandátovú komisiu pre voľby hlavného kontrolóra v meste Nováky v nasledovnom 

zložení: 

  predseda: Mgr. D. Horná  

člen:  J. Svitok 

člen:  Ing. D. Žiak 

 



Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 11   Počet prítomných: 9 

Za: 9     Proti: 0   

Zdržal sa: 0     Ospravedlnení: 2  

Neospravedlnení: 0  

 

č. 58 /2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Nováky, ktorí splnili požadované 

podmienky: 

Ing. Peter Balák 

Mgr. Ľudovít Fábry 

Bc. Marián Grman 

Mgr. Filip Kuruc 

Ing. Milan Sedláček 

Daniela Španková 

a majú právo prezentovať sa pred poslancami MsZ v trvaní 5 minút v abecednom poradí 
 

Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 11   Počet prítomných: 10  

Za: 10      Proti: 0   

Zdržal sa: 0     Ospravedlnení: 1  

Neospravedlnení: 0  

 

č. 59/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

volí  
Na základe výsledkov hlasovania poslancov MsZ v Novákoch  Ing. Petra Baláka  do funkcie 

hlavného kontrolóra mesta Nováky na funkčné obdobie šesť rokov, ktorý v zmysle §18a ods. 3 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení získal súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 11   Počet prítomných: 11 

Za:    7   Proti:    0 

Zdržal sa:   4   Ospravedlnení:   0 

Neospravedlnení:  0 

 

č. 60 /2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

určuje 

Výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Nováky v rozsahu 37,5 h týždenne. 

 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:                                 10               Proti:         0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení:        0  

Neospravedlnení: 0 

 

 

 

 

 

 

 



č. 61 /2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

určuje 

Plat hlavnému kontrolórovi mesta Nováky v súlade s § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve SR a koeficientu podľa počtu obyvateľov v meste Nováky. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:         0 

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení:        0 

Neospravedlnení: 0 

 

č. 62 /2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje 

Mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Nováky v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 0 % z jeho mesačného 

platu hlavného kontrolóra. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:        0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení:        0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 63 /2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ v Novákoch, 

bod V./17.  

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 64/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Informácie primátora mesta a prednostu MsÚ o činnosti Mestského úradu. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 65 /2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

a) Dôvodovú správu k návrhu Záverečného účtu mesta Nováky za rok 2018. 

b) Hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2018. 

 

 

 



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 2018 v zmysle predložených materiálov s výrokom: celoročné hospodárenie 

sa schvaľuje bez výhrad. 
 

Bežné príjmy     4 661 006 EUR 

Bežné výdavky    4 148 724 EUR 

Bilancia bežného rozpočtu   +512 282 EUR 

Kapitálové príjmy      408 214 EUR 

Kapitálové výdavky      739 877 EUR 

Bilancia kapitálového rozpočtu  -331 663 EUR 

Finančné operácie príjmové     546 595 EUR 

Finančné operácie výdavkové    207 620 EUR 

Bilancia finančných operácií  +338 975 EUR 

Príjmy celkom:    5 615 815 EUR 

Výdavky celkom:    5 096 221 EUR 

Bilancia rozpočtu celkom:                          +519 594 EUR 

 

b) Prevod do rezervného fondu mesta  vo výške 333 352,46 EUR. 

 

c) Zaradenie do rozpočtu mesta na rok 2019 ako príjmovú finančnú operáciu: 

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

vo výške 119,00 EUR 

- nevyčerpaný kapitálový transfer na Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. C. Hronského                                                      

vo výške 138 448,05 EUR 

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

prebytok hospodárenia SOÚ vo výške 11 845,88 EUR 

- nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu – ŠJ pri 

MŠ vo výške 1 643,51 EUR 

- nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu – ŠJ pri 

ZŠ vo výške 8 643,48 EUR  

 

d) Hodnotiacu správu plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2018. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 66/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ,ZUŠ a CVČ za rok 2018. 

 

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

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 

 



č. 67/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov  a rozdielu majetku a záväzkov mesta 

k 31.12.2018. 

 

schvaľuje 
Vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov  a rozdielu majetku a záväzkov mesta 

k 31.12.2018. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 68 /2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Návrh na odpis pohľadávky na poskytnutej dotácii na rok 2015 pre Mestský futbalový klub 

Nováky. 

 

Schvaľuje 

Odpis pohľadávky na poskytnutej dotácii na rok 2015 pre Mestský futbalový klub Nováky na 

základe Rozhodnutia Okresného úradu Trenčín o zastavení  konania o povinnosti vrátiť časť 

poskytnutej dotácie na  rok 2015 v sume 9 230,80 eur, z dôvodu zániku občianskeho združenia. 

Uvedené bolo prerokované na zasadnutí ekonomickej komisie dňa 10. 04. 2019 a Mestskej rady 

dňa 16. 04. 2019. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10      

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 69 /2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Zoznam daňových dlžníkov na dani z nehnuteľnosti, ostatných miestnych daniach a miestnom 

poplatku za KO a DSO k 31. 12. 2018. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10      Nehlasoval: 1  

Za:   9   Proti:      0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení:     0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 70 /2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Informáciu o schválených rozpočtových opatreniach primátorom mesta od 01. 01. 2019 do                  

16. 04. 2019. 

 

 

 

 
Výsledok hlasovania: 



Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:        0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení:       0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 71/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie  
Požiadavky na rozpočtové opatrenie č. 5/2019 – č. 9/2019 na rok 2019 v súlade s ustanoveniami 

§ 14 ods.2 písm. a), b), c) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

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

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 72/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 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   

Ekonomická klasifikácia:                  637 027    -493,00 eur 

Spolu -493,00 eur 

    

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  +354,00 eur 

Program /podprogram/ prvok:    5/5                                                

Funkčná klasifikácia:    0320   

Ekonomická klasifikácia:                  634 003  +139,00 eur 

Spolu +493,00 eur 

 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 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:                  633 006/1    -300,00 eur 

Spolu -300,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok:    2/3                                                

Funkčná klasifikácia:    0111   

Ekonomická klasifikácia:                  637 004  +300,00 eur 

Spolu +300,00 eur 

 

 

 



Rozpočtové opatrenie č. 7/2019 nasledovne: 

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

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

nasledovne:  

  

Príjem 

Bežné príjmy:   Vratky 

Ekonomická klasifikácia:                  292 017    +2 216,00 eur 

Spolu +2 216,00 eur 

 

Výdavok  

Program /podprogram/ prvok:    13/2                                                

Funkčná klasifikácia:    0620   

Ekonomická klasifikácia:                  632 001  +2 216,00 eur 

Spolu    +2 216,00 eur 

 

Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 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: 5/3                                                 

Funkčná klasifikácia: 03.1.0   

Ekonomická klasifikácia: 

611 -3 400,00 eur 

 

Program /podprogram/ prvok: 5/3                                                 

Funkčná klasifikácia: 03.1.0   

Ekonomická klasifikácia: 

642012 +2 550,00 eur 

642 013 +850,00 eur 

Spolu +3 400,00 eur  

 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 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:    

634004  Prepravné a nájom dopravných prostriedkov -400,00 eur 

  

      

Program /podprogram/ prvok  : 08/4 /1                                                 

Funkčná klasifikácia: 09.5.0  

637027  Odmeny zamestnancov mimiprac.pomeru   +400,00 eur 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 

 

 



č. 73/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Zmenu v čerpaní úveru v zmysle zmluvy o splátkovom úvere pre samosprávy číslo 4001/18/001 

z OTP banky Slovensko z investičnej akcie Rekonštrukcia ulice Trenčianskej – napojenie z ulice 

Duklianskej na investičnú akciu Protipovodňové aktivity v meste – Lelovský potok v zmysle 

schváleného rozpočtu mesta na rok 2019. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10 

Za:   9   Proti:   0 

Zdržal sa:  1   Ospravedlnení:  0 

Neospravedlnení: 0 

 

č. 74/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje 
Zmenu v čerpaní úveru v zmysle zmluvy o splátkovom úvere pre samosprávy číslo 4001/18/001 z 

OTP banky Slovensko, a. s. nasledovne: 

presun čerpania úveru z investičnej akcie Rekonštrukcia ulice Trenčianskej - napojenie z ulice 

Duklianskej na investičnú akciu Protipovodňové aktivity v meste - Lelovský  potok v sume    

80 000 eur. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných:10  

Za:   6   Proti:        2  

Zdržal sa:  2   Ospravedlnení:       0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 75/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Dôvodovú správu k návrhu na odpísanie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

 

schvaľuje 

Odpísanie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

daňovníka: Štefan Német, nar. 16.05.1945, zomrel 18.01.201 vo výške 448,64 eur. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných:  10  

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0 

Neospravedlnení: 0 

 

č. 76/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Dôvodovú správu k návrhu VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. 

 

schvaľuje 

VZN č. 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 

na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. 

 

 
Výsledok hlasovania: 



Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 77/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte Polikliniky na ul. Matice 

Slovenskej v Novákoch. 

 

schvaľuje 

Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte č. 960 na ul. Matice Slovenskej v 

Novákoch pre PhDr. Katarínu Lukáčovú, IČO: 42 285 828, na účel prevádzky neštátneho 

zdravotníckeho zariadenia: klinická psychológia ako prípad hodný osobitného zreteľa za 

podmienok: 

- na dobu neurčitú, s 3-mesačnou výpovednou lehotou v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom 

mesta 

- prenajímaná plocha je 13,94 m2 

- cena nájmu 27,50 € mesačne za prenajímaný priestor, t.j. celkový nájom je 330 € za rok 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10   Nehlasoval: 1 

Za:   9   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 78/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Správu o činnosti MsÚ na úseku sociálnych vecí za rok 2018 a vyhodnotenie domácej 

opatrovateľskej služby za rok 2018. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10 

Za:   10   Proti:   0 

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení:  0 

Neospravedlnení: 0 

 

č. 79/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

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, kde 

dopĺňa v časti I. príspevky v Materskej škole - začiatok povinnej školskej dochádzky. 

 

schvaľuje 

VZN č. 2/2019 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.  

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10 

Za:   10   Proti:   0 

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení:  0 

Neospravedlnení: 0 



č. 80/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

- žiadosť Mgr. Silvie Szeghyovej (bytom 972 71 Nováky, Rastislavova 326/14) o rozšírenie 

príjazdovej plochy na mestskom pozemku na vlastné náklady o 2 m pred vlastnou nehnuteľnosťou 

na Rastislavovej ulici č. 326/14 z dôvodu komplikácii v cestnej premávke na ulici Rastislavovej, 

- informáciu o zverejnení zámeru prenájmu nehnuteľného majetku 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. 

 

schvaľuje 

Prenájom časti pozemku z parc. reg. E-KN č. 728 (ostatná plocha vo výmere 3 215 m2 evidovaná 

v k. ú. Nováky v LV 3070 vo vlastníctve mesta Nováky) o výmere cca 42 m2 v prospech 

žiadateľky Mgr. Silvii Szeghyovej, bytom 972 71 Nováky, Rastislavova 326/14, za 1,- Eur na 

obdobie 20 rokov ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) 

Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom rozšírenia 

existujúceho vjazdu k rodinnému domu žiadateľky z dôvodu odstránenia vznikajúcich 

komplikácii v cestnej premávke na ulici Rastislavovej. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:         0 

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení:        0 

Neospravedlnení: 0 

 

č. 81/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Žiadosť p. Romana Krauska (bytom 971 01 Prievidza, Šulekova 868/17) o odkúpenie pozemku 

parc. reg. C-KN č. 1047/1 vo výmere 6 m2 špecifikovanej geometrickým plánom – vlastnícky 

vedenej ako parc. reg. E-KN č. 225/3 v k. ú. Nováky, v prospech mesta Nováky, nakoľko táto 

parcela je súčasťou plánovanej prístupovej cesty k plánovanej výstavbe 3 rodinných domov na 

parc. reg. C-KN 3753. Ďalej požiadal o sprístupnenie alebo zriadenie vecného bremena na parc. 

reg. C-KN č. 6335 (LV č. 4759, vo vlastníctve mesta), cez ktorú pôjde budúci vjazd k pozemkom. 

 

schvaľuje 

Zámer odpredaja z majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia §9a 

ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to pozemku 

parc. reg. C-KN č. 1047/1 špecifikovaného geometrickým plánom a vytvoreného z pôvodnej 

parcely reg. E-KN č. 225/3 (evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 3070, vo vlastníctve Mesta 

Nováky) vo výmere 6 m2, z dôvodu jeho súčasti prístupovej cesty k plánovanej budúcej výstavbe 

na parc. reg. C-KN č. 3753, k. ú. Nováky, v prospech Romana Krauska, bytom 971 01 

Prievidza, Šulekova 868/17, za cenu 35 €/m2. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10 

Za:   10   Proti:   0 

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení:  0 

Neospravedlnení: 0 

 

 

 

 

 

 

 



č. 82/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Žiadosť SHMÚ (so sídlom 833 15 Bratislava 37, Jeséniová 17) o uzatvorenie „Dohody 

o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete“ – 

z dôvodu plánovaného uskutočnenia projektu na zabezpečenie potrebnej modernizácie 

monitorovacej siete povrchových vôd Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia kvalitnej bázy 

údajov o stave povrchových vôd. Rekonštrukcia sa bude týkať pozorovacieho objektu 

umiestneného v k. ú. Nováky, na parc. E-KN č. 587/14 evidovanej v LV č. 3070 v prospech Mesta 

Nováky. 

 

schvaľuje 

Doplnenie „Dohody o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzke objektu štátnej 

hydrologickej siete“ na parc. reg. E-KN č. 587/14 (evidovanej v k. ú.  Nováky na LV č. 3070 

v prospech Mesta Nováky) o ustanovenie zaoberajúce sa vecným bremenom, v zmysle ktorého do 

2 mesiacov od ukončenia projektu rekonštrukcie zariadenia štátnej hydrologickej siete Slovenský 

hydrometeorologický ústav, so sídlom 833 15 Bratislava 37, Jeséniová 17, IČO: 15 68 84, 

predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Novákoch návrh zmluvy o vecnom bremene 

na podklade geometrického plánu vypracovaného na náklady SHMÚ.  

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:         0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení:        0 

Neospravedlnení: 0 

 

č. 83/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Žiadosť p. Ivana Zemka s manž. Evou (obaja bytom 971 01 Prievidza, Urbárska 16/4) 

o zriadenie vecného bremena na parc. reg. C-KN č. 701, k. ú. Nováky (LV č. 1, vo vlastníctve 

Mesta Nováky) v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne z dôvodu zrealizovanej kanalizačnej 

a vodovodnej prípojky (v ceste pred rodinným domom).  

 

schvaľuje 

Zriadenie vecného bremena na prípojky inžinierskych sietí vedených z parc. reg. C KN č. 696/1 

(orná pôda o výmere 842 m2, LV č. 1532, k. ú. Nováky) vo vlastníctve oprávnených z vecného 

bremena - Ivana Zemka a manž. Evy (obaja trvale bytom 971 01 Prievidza, Urbárska 16/4) cez 

pozemok vo vlastníctve mesta parc. reg. C-KN č. 701 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 858 

m2) evidovaného na LV č. 1, k. ú. Nováky, ako bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného 

bremena „in rem“ v prospech oprávnených z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti 

povinného z vecného bremena - Mesta Nováky ako vlastníka nehnuteľnosti parc. reg. C-KN č. 701 

strpieť na tejto nehnuteľnosti právo oprávnených z vecného bremena spočívajúce v práve 

uloženia, údržby a opravy vodovodnej a kanalizačnej prípojky a právo vstupu, prejazdu 

a prechodu za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch ako aj 

rekonštrukcie vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky v rozsahu vyznačenom Geometrickým 

plánom č. A-270/2018 zo dňa 05.02.2019 vyhotoveným spoločnosťou Patricius Sova – 

GEOSKTEAM, so sídlom 971 01 Prievidza, Košovská cesta 1. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 

 



č. 84/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Žiadosť p. Ľuboša Krchu s manž. Ingrid (bytom 972 71 Nováky, Mateja Bela 962/1) o zriadenie 

vecného bremena na parc. reg. C-KN č. 1728/25, 1728/5 a 1728/1, k. ú. Nováky (LV č. 1, vo 

vlastníctve Mesta Nováky) v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne po zrealizovaní prípojky 

splaškovej kanalizácie.  

 

schvaľuje 

Zriadenie vecného bremena na prípojku splaškovej kanalizácie vedenej z parc. reg. C KN              

č. 1737/2 (záhrada o výmere 629 m2, LV č. 6074, k. ú. Nováky) vo vlastníctve oprávnených 

z vecného bremena - Ľuboša Krchu a manž. Ingridy (obaja trvale bytom 972 71 Nováky, Mateja 

Bela 962/1) cez pozemky vo vlastníctve Mesta Nováky evidované na LV č. 1, k. ú. Nováky, a to 

parc. reg. C-KN č. 1728/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4311 m2), parc. reg. C-KN č. 

1728/5 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2233 m2) a parc. reg. C-KN č. 1728/25 (zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 800 m2), ako bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného 

bremena „in rem“ v prospech oprávnených z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti 

povinného z vecného bremena - Mesta Nováky ako vlastníka nehnuteľností parc. reg. C-KN č. 

1728/1, 1728/5 a 1728/25 strpieť na týchto nehnuteľnostiach právo oprávnených z vecného 

bremena spočívajúce v práve uloženia, údržby a opravy prípojky splaškovej kanalizácie a právo 

vstupu, prejazdu a prechodu za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania 

porúch ako aj rekonštrukcie prípojky splaškovej kanalizácie v rozsahu vyznačenom 

Geometrickým plánom č. 283/2018 zo dňa 15.10.2018 vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP 

Prievidza s. r. o., so sídlom 972 01 Bojnice, J. Kráľa č. 1713/1A, za podmienky umožnenia 

oprávnenými z vecného bremena napojiť prípojky majiteľov susedných nehnuteľností do 

novonavrhovanej kanalizačnej prípojky. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 85/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Návrh na zrušenie Uznesení MsZ č. 1078/2018 a č. 1079/2018 zo dňa 23. 04. 2018, pretože ide 

o duplicitné uznesenie s novým predloženým uznesením na schválenie. 

 

ruší 

Uznesenia MsZ č. 1078/2018 a č. 1079/2018 zo dňa 23.04.2018. 

 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



č. 86/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Návrh na opravu Uznesení MsZ č. 41/2019 a č. 42/2019 zo dňa 19. 02. 2019 pojednávajúcich 

o zriadení bezodplatného VB (p. Ezechiaš s manž., p. Radosa s manž.) z dôvodu prepisovej chyby 

v uvedení parcelného čísla a súpisného čísla domu. 

 

schvaľuje 

Opravu znenia Uznesení MsZ č. 41/2019 a č. 42/2019 zo dňa 19.02.2019 spočívajúce v oprave 

parcelného čísla - nahradenie parc. C-KN č. 1728/3 za parc. C-KN č. 1712/3 a opravy súpisného 

čísla domu p. Radosu s manž. z č. 1623/6 na s. č. 1624/8. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:        0 

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení:       0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 87/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Žiadosť p. Ľuboša Karaka (bytom 972 71 Nováky, A. Hlinku 459/10) o vypracovanie kúpno-

predajnej zmluvy nadväzujúcej na uzatvorenú budúcu kúpnu zmluvu s Mestom Nováky na 

nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom pod novopostaveným objektom nájomných 

jednotiek „Kaskády“. 

 

schvaľuje 

Odpredaj majetku mesta v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

a) ako pozemku zastavaného stavbou - „Objekt nájomných jednotiek – Kaskády Nováky“ vo 

vlastníctve nadobúdateľa a to parcely reg. C-KN č. 9/24 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

241 m2 v k. ú. Nováky, odčlenenej z parciel reg. E-KN č. 124 a parc. reg. C-KN č. 9/7 

(evidovaných v LV 1 vo vlastníctve Mesta Nováky) Geometrickým plánom č. 96/2018 zo dňa 

18.07.2018 vyhotoveným spoločnosťou GEOing s. r. o., so sídlom 971 01 Prievidza, Šumperská 

60,  

b) a priľahlej plochy slúžiacej ako prístup k jednotlivým prevádzkam predmetného objektu - 

tvorenej parcelami reg. C-KN č. 9/26 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m2 v k. ú. 

Nováky, odčlenenej z parc. reg. C-KN č. 9/7 (LV č.1) a parc. reg. C-KN č. 9/25 - zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 94 m2 v k. ú. Nováky, odčlenenej z parciel reg. E-KN č. 124 a parc. 

reg. C-KN č. 9/7 (evidovaných v LV 1 vo vlastníctve Mesta Nováky) Geometrickým plánom                    

č. 96/2018 zo dňa 18.07.2018 vyhotoveným spoločnosťou GEOing s. r. o., so sídlom 971 01 

Prievidza, Šumperská 60,  

v prospech Ľuboša Karaka, trvale bytom 972 71 Nováky, A. Hlinku 459/10. 

Predaj pozemkov z majetku mesta je na základe Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve uzatvorených 

medzi Mestom Nováky a žiadateľom dňa 06.06.2014 a 15.11.2016, v zmysle ktorých boli kúpne 

ceny za nehnuteľnosti uhradené do 10 dní od podpísania týchto zmlúv. Predložené Kolaudačné 

rozhodnutie na „Objekt nájomných jednotiek – Kaskády Nováky, prípojky inžinierskych 

sietí“ vydané Mestom Nováky pod číslom 162/2018/486/SOÚ zo dňa 25.02.2019 nadobudlo 

právoplatnosť dňa 29.03.2019. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 



č. 88/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Žiadosť p. Ľuboša Karaka (bytom 972 71 Nováky, A. Hlinku 459/10) o spätný prevod 

parkovacích státí vybudovaných na parc. reg. C-KN č. 7/1, k. ú. Nováky, v zmysle podmienok 

nájomnej zmluvy. 

 

schvaľuje 

Darovanie novovybudovaných parkovacích státí nachádzajúcich sa podľa Geometrického 

plánu č. 109/2018 zo dňa 14.08.2018 (vyhotoveného spol. GEOing s. r. o., so sídlom 971 01 

Prievidza, Šumperská 60) na parc. reg. C-KN č. 7/1, 52/1 (evidovaných v LV č. 1), 8/3 

(evidovanej v LV č. 620 ako parc. reg. C-KN č. 8) a 4/4 (evidovanej v LV č. 3070 ako parc. reg. 

E-KN č. 126/4), k. ú. Nováky, p. Ľubošom Karakom, trvale bytom 972 71 Nováky, A. Hlinku 

459/10, v prospech Mesta Nováky v zmysle podmienok Nájomnej zmluvy zo dňa 07.11.2018 

a Zásad hospodárenia mesta Nováky Čl. 7 (Nadobúdanie majetku do vlastníctva mesta) ods. 2. 

Predložené Kolaudačné rozhodnutie na „Objekt nájomných jednotiek – Kaskády Nováky, SO 

Spevnené plochy a dopravné riešenie“ vydané Mestom Nováky pod číslom 161/2018/487/SOÚ 

zo dňa 25.02.2019 nadobudlo právoplatnosť dňa 29.03.2019. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:        0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení:       0 

Neospravedlnení: 0 

 

č. 89/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Predložený návrh Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy spoločnosťou BoGo bus s.r.o. (so 

sídlom 972 71 Nováky, Partizánska 297/17) na časť parcely C-KN č. 395/1, k. ú. Nováky, LV č. 

1, vo vlastníctve Mesta Nováky vo výmere cca 198 m2, ktorá priamo hraničí s pozemkom 

Národného centra vodného póla. 

 

schvaľuje 

Zámer prenájmu majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia     § 

9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  - a to časti 

pozemku z parc. reg. C-KN č. 395/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1345 m2, vlastnícky 

evidované v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 1) o výmere cca 198 m2, v prospech 

spoločnosti BoGo bus s. r. o., so sídlom 972 71 Nováky, Partizánska 297/17,  IČO: 51016842, 

z dôvodu zveľadenia areálu kúpaliska po uzatvorení Národného centra vodného póla, čo 

zapríčinilo obmedzenie aktívneho športového vyžitia obyvateľov mesta Nováky, čo je v rozpore 

so záujmom mesta.  

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   9   Proti:  0  

Zdržal sa:  1   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 90/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti PATIO, s. r. o. (Nováky, A. Hlinku 1514/86) o odpredaj pozemku parc. reg. 

C-KN č. 173/10 pod novopostaveným bytovým domom vo vlastníctve žiadateľa na základe 

Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 30.11.2010 po právoplatnom skolaudovaní 

stavby. 



schvaľuje: 

Odpredaj majetku mesta v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako pozemku zastavaného stavbou (bytovým 

domom) vo vlastníctve nadobúdateľa a to parcely reg. C-KN č. 173/10 - zastavaná plocha vo 

výmere 460 m2 v k. ú. Nováky, odčlenenej z parcely reg. C-KN č. 173/3 (evidovanej v LV 1 vo 

vlastníctve Mesta Nováky) Geometrickým plánom č. 185/2018 zo dňa 16.07.2018 vyhotoveným 

spoločnosťou Patricius Sova – GEOSKTEAM, so sídlom 971 01 Prievidza, Košovská cesta 1, 

v prospech spol. PATIO, s. r. o., so sídlom 972 71 Nováky, A. Hlinku 1514/86, IČO: 44 059 

116. Predaj pozemku z majetku mesta je na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej 

medzi Mestom Nováky a žiadateľom zo dňa 30.11.2010, v zmysle ktorej bola cena za 

nehnuteľnosť uhradená do 10 dní od podpísania budúcej kúpnej zmluvy. Predložené Kolaudačné 

rozhodnutie na „Bytový dom B“ vydané Mestom Nováky pod číslom 28/2019/125/SOU zo dňa 

12.04.2019 nadobudlo právoplatnosť dňa 12.04.2019. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 91/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Protest prokurátora Pd 183/18/3307.  
  

vyhovuje 

Protestu prokurátora Pd 183/18/3307 vydaného dňa 5. 02. 2019 Okresnou prokuratúrou Prievidza 

vo veci zosúladenia VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi so súvisiacimi zákonnými normami (zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, zákon 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákon 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov). 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 92/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie  
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Nováky. 

 

schvaľuje 

VZN č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Nováky. 

 

ruší  

VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 



č. 93/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie  

Žiadosť Olympijského klubu Prievidza o zvýšenie dotácie na podujatie „Vyhlásenie 

najúspešnejších športovcov, trénerov a pracovníkov telovýchovného hnutia, Ceny Krištáľového 

páva a Ceny fair play“. 

 

schvaľuje 

Žiadosť Olympijského klubu Prievidza o zvýšenie dotácie na podujatie „Vyhlásenie 

najúspešnejších športovcov, trénerov a pracovníkov telovýchovného hnutia, Ceny Krištáľového 

páva a Ceny fair play“ o sumu 100,00 Eur a zakomponovanie do Štatútu ocenenia „Vyhlásenie 

najúspešnejších športovcov, trénerov a pracovníkov telovýchovného hnutia, Ceny Krištáľového 

páva a Ceny fair play“. 

 
Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 10   Počet prítomných: 10  

Za:   10   Proti:  0  

Zdržal sa:  0   Ospravedlnení: 0  

Neospravedlnení: 0 

 

č. 94/2019 zo dňa 30. 04. 2019 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie  
Návrh Klubu lyžiarov Nováky na presun finančných prostriedkov v jednotlivých položkách. 

 

schvaľuje 

presun finančných prostriedkov v zmysle § 4 ods. 18 VZN mesta Nováky č. 5/2015 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta pre Klub lyžiarov Nováky nasledovne:  

- činnosť športového klubu/náklady na súťaže   3 900,00 eur 

- odmeny a mzdy              0,00 eur 

- organizácie športových podujatí            0,00 eur 

- prevádzka športových zariadení        720,00 eur 

- sústredenia        1 000,00 eur 

- športové náčinie a výstroj      1 680,00 eur 

-  spolu        7 300,00 eur 

 


