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Zápisnica č. 3/2019 

z rokovania MsZ dňa 30. 04. 2019 

 

 

 

 

 

Začiatok: 15.00 h 

Koniec: 21.00 h 

Prítomní: p. M. Miština, p. I. Hvojnik, p. R. Jakubis, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok, Mgr. D. 

Horná, p. A. Mokrá, Bc. A. Hajnovič, Ing. P. Balák, Ing. B. Adamec, Ing. Dušan Žiak 

 

Schválený program rokovania MsZ: 

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 
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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  

      - žiadosť Olympijského klubu Prievidza 

      - presun finančných prostriedkov – Klub lyžiarov 

20. Záver 

 

K bodu 1 

Primátor mesta- otvoril rokovanie a privítal prítomných. Informoval, že rokovanie MsZ bude 

špecifické, lebo sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra. Konštatoval, že na úvod sa zúčastňuje 

zatiaľ 9 poslancov (poslanci Miština a Jakubis sa ospravedlnili, že prídu neskôr), mestské 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. Predložil návrh programu rokovania a spýtal sa či má niekto 

doplnok alebo návrh na zmenu. 

 

Schválenie programu rokovania, menovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

schválenie členov návrhovej komisie 

 

Bc. Hajnovič – dal poslanecký návrh, aby z bodu 19 Interpelácie a rôzne bol vypustený bod 

rokovania – označenie služobných motorových vozidiel. 

Primátor mesta- dal o návrhu poslanca hlasovať. 

Hlasovanie: 

Za:  I. Hvojník, M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, Ing. 

Adamec, Ing. Žiak 

Proti: 0                                                         

Zdržal sa:  0                                              

Ospravedlnení: Miština, Jakubis  

Poslanecký návrh bol schválený jednomyseľne uznesením č.54/2019 

  

Výsledok hlasovania za program po úprave: 

Za:  I. Hvojník, M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, Ing. 

Adamec, Ing. Žiak 

Proti: 0                                                         

Zdržal sa:  0                                              

Ospravedlnení: Miština, Jakubis  

 

 

Program bol schválený jednomyseľne uznesením č. 55/2019 

 

 

Primátor mesta- predložil návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení: 

Predseda : Bc. Hajnovič 
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Člen:  Ing. Adamec 

Člen: A. Mokrá 

Ďalej menoval overovateľov zápisnice- J. Svitok, Ing. Žiak a zapisovateľku zápisnice- Miroslavu 

Kováčovú 

Hlasovanie za návrh: 

Za:  I. Hvojník, M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, Ing. 

Adamec, Ing. Žiak 

Proti: 0                                                         

Zdržal sa:  0                                              

Ospravedlnení: Miština, Jakubis  

Návrh bol schválený uznesením č. 56/2019. 

 

Primátor mesta – predložil návrh na zloženie volebnej a mandátovej komisie v zložení: 

Predseda: Mgr. Horná 

Člen: J. Svitok 

Člen: Ing. Žiak 

Hlasovanie: 

Za:  I. Hvojník, M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, Ing. 

Adamec, Ing. Žiak 

Proti: 0                                                         

Zdržal sa:  0                                              

Ospravedlnení: Miština, Jakubis  

Návrh bol schválený uznesením č. 57/2019. 
 
 

Primátor mesta- informoval, že kandidát na hlavného kontrolóra Bc. Marián Grman doručil 

žiadosť na stiahnutie svojej prihlášky na voľbu hlavného kontrolóra. Voľby hlavného kontrolóra 

sa teda nezúčastní. 

Ďalej primátor udelil slovo viceprimátorke Mgr. Hornej, aby viedla  voľby hlavného kontrolóra. 

 

Mgr. Horná- informovala, že MsZ Nováky na zasadnutí 19. 02. 2019 v súlade s § 18a zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra mesta Nováky. 

Informácia o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra bola zverejnená na webovom sídle mesta 

Nováky dňa 20. 02. 2019. 

 

Do stanoveného termínu 12. apríla 2019 odovzdali prihlášky 7 uchádzači o voľbu hlavného 

kontrolóra. 

 

Komisia v zložení – predsedníčka: Mgr. Dana Horná, podpredseda: Marián Miština, členovia: 

Ing. Branislav Adamec (ospravedlnený), Ing. Dušan Žiak, Bc. Anton Hajnovič, sa za účelom 

otvárania obálok a preskúmania prihlášok zišla 16. 04. 2019. 

 

Požadované doklady k prihláške: 

- prihláška 

- profesijný životopis 

- doklad o vzdelaní – minimálne úplné stredné vzdelanie 

- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

- koncepcia kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce (najviac 4 strany A4) 

Hlavný kontrolór musí byť bezúhonný. 
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Členovia komisie posúdili prihlášku každého uchádzača s nasledovným zistením: 

 

Ing. Peter Balák splnil podmienky ustanovené uznesením č. 53/2019 

 

Mgr. Ľudovít Fábry splnil podmienky ustanovené uznesením č. 53/2019 

 

PhDr. Róbert Frimmel nesplnil podmienky ustanovené uznesením č. 53/2019 zo dňa 19. 02. 

2019 v požadovaných dokladoch k prihláške: nepredložil prihlášku 

 

Bc. Marián Grman splnil podmienky ustanovené uznesením č. 53/2019 

 

Mgr. Filip Kuruc splnil podmienky ustanovené uznesením č. 53/2019 

 

Ing. Milan Sedláček splnil podmienky ustanovené uznesením č. 53/2019 

 

Daniela Španková splnila podmienky ustanovené uznesením č. 53/2019 

 

Každý kandidát, ktorý splnil podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Nováky, má právo 

v deň voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie na zasadnutí MsZ 30. 04. 2019. 

 

MsZ Nováky schválilo spôsob vykonania voľby verejným hlasovaním poslancov. V zmysle § 

18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je na zvolenie hlavného kontrolóra potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch zobralo na vedomie zoznam kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra mesta Nováky, ktorí splnili požadované podmienky. 

Počas rokovania prišiel poslanec M. Miština. 

Hlasovanie za návrh: 

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 
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Za:  I. Hvojník, M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič, Ing. Balák, Ing. 

Adamec, Ing. Žiak, Miština 

Proti: 0                                                         

Zdržal sa:  0                                              

Ospravedlnení: Jakubis  

Návrh bol schválený uznesením č. 58/2019. 

 

Postupne sa v abecednom poradí predstavili všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky pre 

voľbu hlavného kontrolóra. 

Počas prezentácie prišiel aj poslanec: R. Jakubis. 

 

Primátor mesta- vyhlásil 15 min. prestávku.  

 

Po prestávke nasledovala samotná voľba hlavného kontrolóra. 

Mgr. Horná- ešte pred samotnou voľbou prečítala postup pri voľbe hlavného kontrolóra. 

Dňa 19. 02. 2019 na rokovaní MsZ schválilo verejnú voľbu hlavného kontrolóra mesta Nováky.  

 

Primátor mesta – dal hlasovať za prvého kandidáta podľa abecedy Ing. Petra Baláka. 

 

Hlasovanie za kandidáta – Ing. Petra Baláka 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič, R.Jakubis, Ing. D. Žiak 

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: Ing. Balák, Ing. Adamec, I. Hvojník, M.Miština                                            

Hlavný kontrolór bol zvolený uznesením č.59/2019. 
 

Mgr. Horná-  konštatovala, že  bol zvolený hneď prvý kandidát podľa abecedy, tak zákon 

hovorí, že sa nebude hlasovať o ďalších kandidátoch a týmto aktom Ing. Peter Balák získal 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov a tým, je zvolený do funkcie hlavného 

kontrolóra.  

 

Primátor mesta-  poblahoželal novozvolenému kontrolórovi a vyjadril presvedčenie, že bude 

dobre obhajovať záujmy mesta Nováky a kontrolovať zástupcov mesta tak, aby to bolo čo 

najhospodárnejšie pre mesto a občanov. 

Novozvolený hlavný kontrolór  Ing. Peter Balák-  poďakoval poslancom za prejavenú dôveru 

a vyjadril svoju vieru, že nesklame ich dôveru a že spolupráca bude založená na korektných 

vzťahoch. 

Zároveň sa vzdal mandátu poslanca mestského zastupiteľstva. 

 

Primátor mesta- poďakoval Ing. Petrovi Balákovi za jeho poslaneckú prácu, ktorú vykonával 4 

roky. 

 

Ďalej poslanci určili výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Nováky v rozsahu 37,5 h 

týždenne a určili plat hlavného kontrolóra. 

 

Hlasovanie za návrh: 

určuje 

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

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič, Ing. Žiak, Ing. Adamec, I. 

Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                           
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Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 60/2019. 

 

Hlasovanie za návrh: 

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. 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič, Ing. Žiak, Ing. Adamec, I. 

Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 61/2019 

 

Poslanci ďalej schválili odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 0% z jeho mesačného platu. 

 

Hlasovanie za návrh: 

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. 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič, Ing. Žiak, Ing. Adamec, I. 

Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 62/2019. 

 

 

 

K bodu 3- vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy 

 

Mgr. Ivan Putiška – vyjadril sa k nelegálnej stavbe na Ul.Svätoplukovej. Informoval, že jedna 

rodina z bytovky na tej ulici si postavila nelegálne prístrešok na autá. Odkedy tá stavba existuje 

púšťa sa tam hlasná hudba, ukazujú sa neslušné gestá. Konštatoval, že ostatní obyvatelia bytovky, 

za ktorých prišiel na rokovanie (p.Homolová, p.Čičmanec, p. Boguská, p. Boguský) s touto 

stavbou nesúhlasia a trvajú na vyriešení situácie, ktorá im znepríjemňuje život. A chcel vedieť 

ako sa táto situácia bude riešiť. Ďalej sa zaujímal prečo nie je zverejnená zápisnica z rokovania 

stavebnej komisie zo dňa 08. 04. 2019 a zápisnica z MsR zo 16. 04. 2019. 

Primátor mesta- reagoval na vyjadrenia pán Putišku. Tento problém vznikol za bývalého 

vedenia primátora Daniša. Konštatoval, že pán Putiška nebýva v tej bytovke, ale jeho svokra. 

Dve rodiny z tejto bytovky súhlasia so stavbou a dve nesúhlasia. Informoval o tom, že keby bol 

podal niekto nejaký podnet od roku 2015, keď sa stavba začala stavať, tak mesto je povinné 

konať. Ako primátor dostal informácie, že tam parkujú autá. Na rokovaní MsR požiadal predsedu 

stavebnej komisie pána Hajnoviča, aby spolu s primátorom išiel pozrieť priestor okolo uvedenej 

stavby. Primátor išiel nakoniec sám, neohlásený, nikto nevedel, že tam príde. Priamo na mieste 

sa stretol s pánom Rajnohom s jeho dcérou a zaťom a informoval, ich že prišiel pozrieť stavbu 

priamo do terénu a žiadne autá tam neboli.  
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Primátor dal návrh, aby táto stavba slúžila všetkým občanom, ktorí tam bývajú, napriek tomu, že 

to celé financovala rodina Pacalajová. Tak aby si rozdelili, kto tam chce mať kedy posedenie. 

A konštatoval, že nechce aby sa táto stavba likvidovala.  

Mgr. Putiška- zareagoval, že občania (p.Homolová, p.Čičmanec, p. Boguská, p. Boguský), 

ktorých zastupuje s touto stavbou nikdy súhlasiť nebudú a ten altánok tam nechcú. 

Bc. Hajnovič – uistil občana, že zápisnica z komisie výstavby bude v krátkom čase zverejnená. 

Vyjadril stanovisko stavebnej komisie, ktorá túto vec riešila na rokovaní komisie. Na komisiu 

boli pozvané všetky štyri rodiny. Komisia dala stanovisko, že stavby bola realizované bez 

ohlásenia, z uvedeného vyplýva, že v prípade nepreukázania rozporu s verejnými záujmami je 

možné legalizovať stavbu dodatočným stavebným povolením a nadväzne v prípade 

neodstránenia prekážok k dodatočnej legalizácie stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. 

V procese dodatočného stavebného povolenia sa stali účastníkmi konania aj vlastníci bytov 

Svätoplukova  č.96 . Zo záväzného stanoviska vyplýva, že k dodatočnému povoleniu stavby 

predložiť právny vzťah k zastavanej nehnuteľnosti. Na základe uvedeného pán Pacalaj požiadal 

o dodatočne odkúpenie alebo prenajatie pozemku. Po vypočutí všetkých zúčastnených komisia 

výstavby odporučila žiadateľovi premiestniť prístrešok ku garáži na inú časť parcely po súhlase 

ostatných majiteľov bytov domu. Všetci zúčastnení s týmto návrhom riešenia súhlasili.  

 

Primátor mesta- vyhlásil 15 min. prestávku. 

 

Po prestávke vystúpil ďalší občan prihlásený do rozpravy. 

Erich Poláčik – vyjadril sa k rekonštrukcii Trenčianskej ulice a zároveň vyjadril nespokojnosť 

s nečinnosťou mesta ohľadom tejto rekonštrukcie a chcel vedieť, či sa vôbec bude táto ulica, na 

ktorej býva rekonštruovať. Konštatoval, že vie, že sú vypracované dva projekty na rekonštrukciu 

tejto ulice a je  vydané aj stavebné povolenie.  

 

Mestské zastupiteľstvo- berie na vedomie 

Vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ 

v Novákoch, bod V./17.  

 

Hlasovanie: 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič, Ing. Žiak, Ing. Adamec, I. 

Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 63/2019 

 

 

K bodu 4- Informácia o činnosti mesta a mestského úradu 

Primátor mesta- informoval o rokovaní s generálnym riaditeľom HBP a.s., Ing. Petrom 

Čičmancom. Na rokovaní hlavne hovorili o transformácii regiónu Hornej Nitry, kde informoval 

primátora o plánoch baníkov a v tejto súvislosti primátor mesta pozval všetkých na  piatok 

3.5.2019 o 16.00 h do DK v Novákoch na prerokovanie transformácie regiónu Hornej Nitry za 

účasti predsedu TSK- Jaroslava Bašku, zároveň príde z Úradu vlády SR- Ing. Ladislav Šimko, 

primátorka Handlovej, poverený poslanec z MsÚ Bojnice a pani primátorka z Prievidze sa 

ospravedlnila.  Úrad vlády to organizuje v súčinnosti s TSK v troch mestách v okrese Prievidza. 

Ďalej informoval o  rokovaní s generálnym riaditeľom Slovenských elektrárni- Branislavom 

Strýčekom, kde prerokovali viacero vecí aj ohľadom regiónu.  

Informoval o dôležitom rokovaní s generálnou riaditeľkou SIEA (Slovenská inovačná 

a energetická agentúra) – Ing. Velickou a týkalo sa to budovy MsÚ a obradnej siene. Mesto 

dostalo dotáciu na modernizáciu MsÚ a obradnej siene cca 450 tis. eur.  
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Firma, ktorá robila pre mesto verejné obstarávanie vybrala víťaza f.Globiz s Oravy. Mesto 

koncom februára dostalo list zo SIEA – oznámenie o pozastavení poskytovania nenávratného 

finančného príspevku.  Budova MsÚ mala byť zrekonštruovaná do 31. 07. 2019. Žiaľ mesto 

prichádza o tieto finančné prostriedky. Preto primátor rokoval s riaditeľkou a jej právnym 

zástupcom a hľadal spôsoby a možnosti ako to zvrátiť. Dostal však jednoznačnú odpoveď, že 

mesto Nováky porušilo zákon, že nemalo schválený Program rozvoja mesta. Vo výzve č. 19 to 

bola podmienka č. 8- žiadateľ musí mať schválený Program rozvoja mesta.  

Primátor mesta vyjadril ľútosť a konštatoval, že je to momentálne nezvratné. Ešte síce bude mať 

nejaké rokovania, ale zatiaľ je takýto stav. Vyjadril sa, že chce požiadať pána Kormaňáka, aby 

mohol na kameru ukázať, že  ešte ako občan na rokovaniach upozorňoval a apeloval na bývalé 

vedenie, aby tento program rozvoja mesto schválilo.  

Konštatoval, že bývalý primátor, prednosta, hlavný kontrolór a právny zástupca mesta vedome 

pripravili občanov mesta o milióny eur. Informoval, že aj preto  ich opakovane pozýval a pozýva 

na rokovania MsZ. 

Povinnosťou primátora je pravdivo informovať. A toto isté sa týka biologický rozložiteľného 

odpadu cca 515 tis. dotácia, kompostérov 123 tis.dotácia. 

Na Ministerstve životného prostredia bol primátor sedemkrát na rokovaní a na poslednom bola 

aj s prednostom úradu a Ing. Krchom, ohľadom techniky, o ktorú má mesto prísť. A mestu hrozí, 

že bude musieť vrátiť 270 tis. eur.  

Ďalej informoval, že bola u neho na rokovaní riaditeľka Greenpeace pani Ing. Kohutková 

v súvislosti s transformáciou regiónu.  

Primátor sa vyjadril , že chce všetko preto urobiť, ak sa bude dať niečo ešte urobiť, zachrániť, 

tak to urobí.  

Ďalej informoval, že boli u neho občania, ktorí bývajú v blízkosti železníc a viac rokov mali 

znepríjemňovaný život rušňami a nemohli spať. Dali mu na USB kľúči ako videá, čo sa tam 

deje. Primátor sa okamžite v tejto veci nahlásil ku generálnemu riaditeľovi Carga a dal mu 

všetky podklady. Došlo k náprave, rušne sú presmerované a už nehučia v noci. A podarilo sa 

mu dosiahnuť to, že keď budú mať občania nejaké poznatky, že je znovu hluk môžu volať 

priamo riaditeľovi odboru kontroly, aby mohol ihneď zasiahnuť. 

 

Prednosta úradu- informoval, že je spracovaný aj materiál o činnosti úradu na niekoľkých 

stranách. Nebude však na rokovaní čítať, ale ak by mal niekto z poslancov záujem nie je 

problém ho predložiť prípadne poslať emailom. 

Mestské zastupiteľstvo- berie na vedomie 

Informácie primátora mesta a prednostu MsÚ o činnosti Mestského úradu. 

 

Hlasovanie : 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič, Ing. Žiak, Ing. Adamec, I. 

Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 64/2019 

 

K bodu 5- Ing. Hajsterová- podala informáciu o záverečnom účte mesta za rok 2018 

a hodnotiacej správe plnenia programového rozpočtu. 

 

Hlasovanie za návrh: 

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. 
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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. 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič, Ing. Žiak, Ing. Adamec, I. 

Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 65/2019. 

 

K bodu 6- Ing. Hajsterová-  uviedla materiál o vyhodnotení  hospodárenia ZŠ, CVČ a ZUŠ za 

rok 2018.  

 

Hlasovanie za návrh: 

berie na vedomie 

Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ,ZUŠ a CVČ za rok 2018. 

schvaľuje 

Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ,ZUŠ a CVČ za rok 2018.  
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Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič, Ing. Žiak, Ing. Adamec, I. 

Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 66/2019. 

 

K bodu 7- Ing. Hajsterová- predložila vyhodnotenie výsledkov inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31. 12. 2018. 

 

Hlasovanie za návrh: 

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. 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič, Ing. Žiak, Ing. Adamec,  

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 67/2019. 

 

 

 

 

K bodu 8- Mgr. Mištinová-  uviedla návrh na odpísanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta 

Nováky na rok 2015 pre Mestský futbalový klub Nováky. 

 

Primátor mesta- vyjadril podozrenie, že organizovanou a účelovou činnosťou bývalého 

primátora Daniša, bývalého prednostu Oršulu, bývalého hlavného kontrolóra, ktorý akceptoval 

viac vecí a hlavne bývalého právnika mesta JUDr. Lukačoviča. Títo ľudia pripravili občanov 

mesta o 9 230 eur.  

Pán Daniš po svojom nástupe v r.2015 vedel, že mestský klub už nevykonáva žiadnu činnosť. 

Dlhoročným prezidentom klubu MFK bol Vladimír Zaťko. Následne sa dohodol, že klub bude 

viesť Ľubomír Ďurech. A tak isto vyjadril podozrenie, že účelovým konaním v súčinnosti 

s pánom Danišom pripravili občanom mesta o tieto peniaze.  

Hlavný kontrolór si v prvej fáze plnil svoju povinnosť a upozornil na túto nekalú činnosť, že 

futbalový klub ma vrátiť mestu 9230 eur. Avšak potom zatajoval, nekonal a akceptoval všetko 

v úzkej súčinnosti s primátorom. Pani Mištinová ako vedúca predkladala tento materiál na 

odpísanie tejto pohľadávky v roku 2017. Poslanci tento odpis pohľadávky neschválili, ale 

odporučili, aby sa dalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktoré sa aj dalo. Avšak 

právnik mesta JUDr. Lukačovič napísal – nič iné Vám neostáva, iba odpísať túto pohľadávku, 

lebo mestský futbalový klub zanikol. Primátor vyjadril podozrenie, že sa právnik podieľal na 

vedomom okrádaní občanov mesta.  

Riešila to polícia, konkrétne pán Maťovčík, ktorý vydal uznesenie 12. 8. 2017. Pán Maťovčík 

rozhodol, že to nie je trestný čin a v uznesení napísal, že v predmetnom konaní z doposiaľ 

vykonaného dokazovania nie je spôsobená žiadna škoda. Voči každému uzneseniu je možné 



11 
 

podať sťažnosť do 3 dní, ktorú mesto nepodalo. Povinnosťou primátora je chrániť mestské 

peniaze a stačilo len jednu vetu napísať napr. proti uvedenému uzneseniu podávam sťažnosť aj 

keby nie je uvedený dôvod, ale už by sa s tým musel zaoberať prokurátor a ten by rozhodol 

o konečnom verdikte, či mesto príde o tie peniaze alebo nie. Ani toto Daniš neurobil.  

A ďalej povinnosťou primátora bolo na rokovanie MsZ predložiť  takýto návrh ako je teraz, čiže 

na odpísanie pohľadávky. Daniš s Oršulom toto tajili. A vtedy na rokovaní mestskej rady bol 

materiál predložený, ale poslanci ho stiahli z rokovania a zatajili to všetkým poslancom 

a nepredložili na rokovanie MsZ do dnešného dňa.  

Ďalej vyzval bývalého primátora, prednostu a hlavného kontrolóra, aby prišli pred kameru 

a vyvrátili, že primátor nehovorí pravdu. 

 

Hlasovanie za návrh: 

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. 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 68/2019. 
 
 

 

K bodu 9 – Ing. Hajsterová- uviedla zoznam daňových dlžníkov na dani z nehnuteľnosti 

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

 

Hlasovanie za návrh: 

berie na vedomie 

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

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

Za: Ing. M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. A. Hajnovič,  Ing. D. Žiak, Ing. B. 

Adamec, I. Hvojník, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

M. Miština nebol prítomný pri  hlasovaní.                                         

Návrh schválený uznesením č. 69/2019. 
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K bodu 10– Ing. Hajsterová – predložila návrh dodatku č. 1 k Pravidlám rozpočtového 

hospodárenia mesta. 

 

Hlasovanie za návrh: 

berie na vedomie 

Návrh dodatku č.1 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Nováky 

schvaľuje 

Dodatok č.1 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Nováky 

Za:  Mgr. D. Horná, A.Mokrá, Bc. A.Hajnovič 

Proti: I. Hvojník, Ing. D. Žiak, Ing.  M.Gogola, J. Svitok, R. Jakubis, Ing. B. Adamec                                                       

Zdržal sa: 0   

M. Miština nebol prítomný pri  hlasovaní.                                         

Návrh nebol prijatý. 
 

 

K bodu 11– Ing. Hajsterová – podala informáciu o schválených rozpočtových opatrenia.  

 

Hlasovanie za návrh: 

berie na vedomie 

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

16. 04. 2019. 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 70/2019. 
 

 

Ing. Hajsterová – predložila návrhy rozpočtových opatrení. 

 

Hlasovanie za návrh: 

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. 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 71/2019. 

 

Hlasovanie za návrh: 
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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                                                
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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                                                 
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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 mimoprac.pomeru   +400,00 eur 

 

 

 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 72/2019. 
 

K bodu 12– Ing. Hajsterová – podala informácie o návrhu na zmenu čerpania úveru. 

 

Hlasovanie za návrh: 

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. 
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Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: I. Hvojník                                          

Návrh schválený uznesením č. 73/2019. 
 

 

Hlasovanie za návrh: 

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. 

Za:  Ing. M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak,                                             

Proti: M. Miština, R. Jakubis                                                         

Zdržal sa: I. Hvojník, Ing. B. Adamec                                          

Návrh schválený uznesením č. 74/2019. 

 

K bodu 13– Ing. Hajsterová – uviedla materiál na odpísanie nedoplatku na miestnom poplatku 

za komunálne odpady. 

 

Hlasovanie za návrh: 

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. 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 75/2019. 
 

K bodu 14– Ing. Hajsterová – uviedla návrh VZN mesta Nováky o vyhradení miesta 

a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov. 

 

Hlasovanie za návrh: 

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

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. 

 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 76/2019. 
 

K bodu 15– Ing. Z. Hajsterová – uviedla návrh na predĺženie nájomne zmluvy na nebytové 

priestory v objekte Polikliniky. 

 

Hlasovanie za návrh: 

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 

 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0   

M. Miština – nebol pri hlasovaní prítomný v miestnosti.                                         

Návrh schválený uznesením č. 77/2019. 
 

K bodu 16– Mgr. G. Mištinová– uviedla správu o činnosti MsÚ na úseku sociálnych vecí. 

 

 

Hlasovanie za návrh: 

berie na vedomie 

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

opatrovateľskej služby za rok 2018. 

 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 78/2019. 
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K bodu 17– Mgr. G. Mištinová– predložila návrh VZN o určení príspevkov od zákonných 

zástupcov.  

 

Hlasovanie za návrh: 

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.  
 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 79/2019. 
 

 

 

K bodu 18– Ing. V.Trojanová-  uviedla závery komisie výstavby. 

 

- Mgr. Silvia Széghyová požiadala o rozšírenie príjazdovej plochy na mestskom pozemku na 

vlastné náklady o 2 m pred nehnuteľnosťou na Rastislavovej ulici č. 326/14 z dôvodu 

komplikácii v cestnej premávke na ulici Rastislavovej. 

 

 

Hlasovanie za návrh: 

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 
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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 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 80/2019. 

 

Ing. V. Trojanová - Mgr. Andrea Petrášová ponúkla na odpredaj svoj spoluvlastnícky podiel 

z parcely E-KN č. 135/14, ktorá sa nachádza pod chodníkom na ul. Pribinovej. 

 

Hlasovanie za návrh: 

berie na vedomie 

žiadosť p. Mgr. Andrey Petrášová (bytom 971 01 Prievidza, Urbárska 7/9), ktorá ponúkla na 

odpredaj svoj spoluvlastnícky podiel z parcely reg. E-KN č. 135/14, k. ú. Nováky, ktorá sa 

nachádza pod chodníkom na ul. Pribinovej. 

schvaľuje 

kúpu spoluvlastníckeho podielu Mgr. Andrey Petrášovej (bytom 971 01 Prievidza, Urbárska 

7/9) z parc. reg. E-KN č. 135/14, k. ú. Nováky, v zmysle príslušných ustanovení Zákona                                  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Za:  0 

Proti: M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič, Ing. Žiak, Ing. B. Adamec, 

R.Jakubis                                            

Zdržal sa: I. Hvojník, M. Miština                                           

Návrh nebol prijatý. 

 

Ing. V. Trojanová -  Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. (Prievidza, ul. Matice slovenskej 

10) požiadali o zámenu nehnuteľnosti – stavby chodníka na ul. Chalúpkovej a jemu 

zodpovedajúcich parciel C-KN č. 1987/13 a 1987/14 vo vlastníctve HBP a. s. (vo výmere 296 

m2) za parc. C-KN č.1729/6 pod bytovým domom s. č. 993 vo vlastníctve mesta Nováky (vo 

výmere 505 m2). 

Bc. A. Hajnovič- dal návrh na stiahnutie tohto návrh z rokovania MsZ. 

 

Hlasovanie za stiahnutie návrhu z rokovania: 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0     

 

Ing. V. Trojanová – uviedla žiadosť p. Romana Krauska (Prievidza, Šulekova 868/17) 

o odkúpenie pozemku parc. C-KN č. 1047/1 vo výmere 6 m2. 
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Hlasovanie za návrh: 

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. 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 81/2019. 

 

 

Ing. V. Trojanová -  žiadosť SHMÚ (Bratislava, Jeséniova 17), ktorý požiadal o uzatvorenie 

„Dohody o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete 

 

 

 Hlasovanie za návrh: 

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 
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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.  

 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 82/2019. 

 

 

Ing. V. Trojanová-  žiadosť p. Ivana Zemka s manž. Evou (Prievidza, Urbárska 16/4), ktorí 

požiadali o zriadenie vecného bremena na parc. C-KN č. 701 (cesta pred rodinným domom) v 

rozsahu podľa geometrického plánu z dôvodu zrealizovanej kanalizačnej a vodovodnej 

prípojky.  

 

Hlasovanie za návrh: 

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. 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 83/2019. 
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Ing. V. Trojanová- uviedla žiadosť p. Ľuboša Krchu s manž. Ingrid (Nováky, Mateja Bela 

962/1), ktorí požiadali o zriadenie vecného bremena na parc. C-KN č. 1728/25, 1728/5 a 1728/1 

vo vlastníctve mesta Nováky v rozsahu podľa geometrického plánu po zrealizovaní prípojky 

splaškovej kanalizácie.  

 

Hlasovanie za návrh: 

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. 

 

 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 84/2019. 

 

Ing. V. Trojanová – uviedla návrh na zrušenie uznesení MsZ č. 1078/2018 a 1079/2018 zo dňa 

23.04.2018, nakoľko ide o duplicitné uznesenie s novým predloženým uznesením na 

schválenie. 

 

Hlasovanie za návrh:    

berie na vedomie 
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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. 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 85/2019. 

 

Ing. V. Trojanová- uviedla návrh na oprava uznesení č. 41/2019 a 42/2019 o zriadení 

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

v uvedení parcelného čísla a súpisného čísla domu. 

 

Hlasovanie za návrh: 

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. 

 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 86/2019. 

Ing. V. Trojanová- uviedla žiadosť p. Ľuboša Karaka (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“. 

 

Hlasovanie za návrh:   

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 
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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. 

 

 Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 87/2019. 

  

 

Ing. V. Trojanová- uviedla žiadosť p. Ľuboša Karaka (Nováky, A. Hlinku 459/10) o spätný 

prevod parkovacích státí vybudovaných na parc. C-KN č. 7/1 v zmysle podmienok nájomnej 

zmluvy.   

 

Hlasovanie za návrh: 

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 
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(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. 

 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 88/2019. 

 

  

 Ing. V. Trojanová- uviedla návrh Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy spoločnosťou 

BoGo bus s.r.o. (so sídlom Nováky, Partizánska 297/17) na časť parcely C-KN č. 395/1 vo 

vlastníctve mesta Nováky vo výmere cca 200 m2, ktorá priamo hraničí s pozemkom Národného 

centra vodného póla. 

Hlasovanie za návrh: 

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.  

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: I. Hvojník                                          

Návrh schválený uznesením č. 89/2019. 
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Ing. V. Trojanová –informovala  o žiadosti 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. 

 

 

Hlasovanie za návrh:   

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. 

 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 90/2019. 

 

 

Ing. V. Trojanová- informovala o proteste prokurátora Pd 183/18/3307. 

 

Hlasovanie za návrh:    

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 
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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). 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 91/2019. 

 

 

Ing. V. Trojanová – uviedla návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi. 

 

Hlasovanie za návrh:    

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. 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 92/2019. 

K bodu 19  Interpelácie a rôzne 

 

Mgr. G. Mištinová - predložila žiadosť Olympijského klubu Prievidza  zvýšenie dotácie na 

podujatie Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a pracovníkov telovýchovného 

hnutia, Ceny Krištáľového páva a Ceny fair play“ o sumu 100,00 Eur. 

 

Hlasovanie za návrh:    

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 
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najúspešnejších športovcov, trénerov a pracovníkov telovýchovného hnutia, Ceny Krištáľového 

páva a Ceny fair play“. 

 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 93/2019. 

 

 

Mgr. G. Mištinová -informovala o návrhu na presun finančných prostriedkov v zmysle § 4 ods. 

18 VZN mesta Nováky č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta pre Klub lyžiarov 

Nováky. 

Hlasovanie za návrh:    

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 

 

Za:  M.Gogola, J.Svitok, Mgr. Horná, A.Mokrá, Bc. Hajnovič,  Ing. Žiak, Ing. Adamec, 

I. Hvojník, M.Miština, R.Jakubis                                            

Proti: 0                                                         

Zdržal sa: 0                                           

Návrh schválený uznesením č. 94/2019. 

 

   

Mgr. D. Horná -  podala informáciu z rokovania komisie pre ochranu verejného záujmu. 

V zmysle zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov majú 

poslanci MsZ a primátor mesta povinnosť predložiť oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov do 30 dní od dátumu, kedy sa ujali svojej funkcie za kalendárny rok 

2017 a k 31. 03. 2019 odovzdať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 
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za predchádzajúci rok - kalendárny rok 2018. K tomuto písomnému oznámeniu je potrebné 

doložiť potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za 

predchádzajúce obdobie do 30. apríla daného roka.  

Na základe doručených písomných podaní oznámení funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov komisia na svojom zasadnutí konštatovala, že primátor mesta 

v stanovenom termíne splnil svoju povinnosť a predložil oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov, 11 poslancov súčasného mestského zastupiteľstva v stanovenom 

termíne si splnilo povinnosť a predložilo požadované podania a v stanovenom termíne za 

predchádzajúci rok 2017 si splnili svoju povinnosť – primátor predchádzajúceho volebného 

obdobia a 4 poslanci predchádzajúceho volebného obdobia, 3 poslanci si svoju povinnosť 

nesplnili. Komisia sa zhodla, že voči bývalým poslancom, ktorí si nesplnili túto zákonnú 

povinnosť nebudú vyvodené konsekvencie, ktoré umožňuje zákon a nebudeme stanovovať výšku 

pokuty za nesplnenie povinnosti.  

 

I.Hvojník- informoval sa, ako to bude ďalej s firmou Kinet. Údajne končí a kto je ich nástupca 

ak je nejaký. 

Primátor mesta- sa vyjadril k tomu, že má záujem, aby káblová televízia fungovala v meste. 

Všetko čo sa týka káblových rozvodov, programov v TV, aby  bolo dobré.  

Firma Kinet po dohode s bývalým primátorom urobili dodatok ku zmluve a vypustili z pohľadu 

primátora najzákladnejšiu podmienku zo zmluvy, že budú šíriť mestské televízne vysielanie, lebo 

to bola jedna s podmienok pri výberovom konaní pri tejto súťaži na káblovú televíziu. A bývalý 

primátor sa dohodol s konateľom f.Kinet pánom  Kluchom, že to platiť nebude.  

Primátor to považuje za závažné porušenie zmluvy a v súlade s tým ako  bola zmluva uzatvorená 

bola možnosť dať 3 mesačnú výpoveď, ale postupovalo sa tak, že dostali 6 mesačnú výpoveď, 

aby bol dostatočný priestor na výberové konanie. 

Primátor vyjadril presvedčenie, že keď bude nová súťaž, že v rámci balíka čo ľudia doteraz platili 

5,99 eur  budú mať oveľa väčšiu ponuku a primátorovou podmienkou je, aby tam boli športové 

programy, prírodopisné programy a  aby tam bolo všetko za sumu tú čo platia teraz.  

 

 

R. Jakubis- spýtal sa ohľadom zatekajúcej strechy na škôlke, či sa bude robiť nejaký projekt 

a bude sa rekonštruovať škôlka. 

Primátor mesta- vyjadril sa, že sa sledujú všetky výzvy a chceme  sa zapojiť. Len či taká výzva 

vôbec bude. Môže sa stať tak, ako pri dotácii na rekonštrukciu polikliniky, že mesto prišlo o túto 

možnosť a odvtedy taká výzva už nebola. Primátor vyjadril obavu, aby to nebolo tak isto. Výzvy 

sa sledujú.  

 

M. Miština- informoval, že dostal od občanov informáciu na kvalitu rozhlasového vysielania, 

vraj to stále chrčí a druhá vec sa stáva, že keď je pustený rozhlas a hasiči v chemickej majú 

cvičenie tak to počuť cez rozhlas. Ľudia zostávajú v panike. Bolo by dobré to vyriešiť. 

Ďalej ľudia sa sťažujú na schody na starom cintoríne za domom smútku hneď sú v dezolátnom 

stave.  

 

Primátor mesta- vyjadril sa k problému s rozhlasom, že mu nikto takúto informáciu nepovedal. 

A informoval, že keď sú takéto nedostatky s rozhlasom je potrebné to nahlásiť minimálne na 

sekretariát, aby taká informácia na úrade bola.  

 

A. Mokrá- sa spýtala, ako to vyzerá s  ostrovčekom na  hlavnej ceste v Lelovciach. 
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Primátor mesta- informoval, že sa rekonštruovala cesta smerom na brezinu. Od motorestu 

smerom na brezinu sa dával nový povrch cesty. Konštatoval, že ako občan mesta nebol v tomto 

ľahostajný. Bol  šokovaný, zhrozený a nechápal, či je možné, že to čo spravila Slovenská správa 

ciest, že zrekonštruovala až po brezinu cestu – pri motoreste skončili a ostatné nebolo. 

  

Pán Kormaňák mu je svedkom. Vtedy ešte nerobil pre mesto, ale  ho požiadal, ako kameramana, 

aby urobil zábery, aby detailne všetko nahral. Ako chodia kamióny, čo tam je – to bolo v zime 

a telefonoval  z bývalého pracoviska mobilným telefónom riaditeľovi Slovenskej správy ciest 

pracovisko Žilina- volá sa pán Brečka. Najskôr to bolo jeho pracovníčke a povedal, že dúfa, že 

to nemyslia vážne, že iba po tade a to najdôležitejšie pri tom ostrovčeku neurobia. Najskôr jeho 

pracovníčka mi povedala, že to oni tam skončia.  

 

Tak volal námestníkovi. Pán námestník mu povedal -no nespravíme, jedine že by to mesto 

zaplatilo, lebo a teraz sme pri podstate, nikto z mesta ani primátor ani prednosta nedal žiadnu 

požiadavku, údajne sa nezúčastňovali žiadnych sedení, stretnutí a je to urobené tak, že peniaze 

sa na to minuli a toto sa robiť nebude. 

 

Potom ako  sa stal primátorom, tak volal opätovne s pánom Brečkom iným tónom, ktorý sa 

čudoval, že nikto – on ani bývalého primátora nepoznal a povedal mu,  že nemal na základe čoho. 

Tak  rozprával potom tak, že mu nakoniec povedal áno spravíme to, že finišer a všetko pošle 

v konkrétnom dátume všetko zariadi. Avšak prišla zima bol sneh a v takom počasí sa robiť 

nedalo.  

 

Ing. B. Adamec- informoval sa ohľadom znížených riadiacich príspevkoch riaditeľkám škôl 

a zároveň, vraj toto zníženie nemali zdôvodnené. 

 

Primátor mesta- konštatoval, že odmeňovanie pracovníkov je veľmi citlivá vec. Informoval, že 

po nástupe na post primátora nikomu neznížil plat až na pani riaditeľku Chlupíkovú. Dal si 

predložiť odmeňovanie a týkalo sa to odmeňovania vedúcich pracovníkov. Vedúcich oddelení 

MsÚ, riaditeliek škôl a Centra voľného času a dal pokyn, že každý vedúci pracovník zostane na 

tej  výške platu akú mal v tom čase, keď primátor prišiel. Čiže žiadne zníženie, ale žiadne 

navýšenie. Všetkým vedúcim zostal ten istý plat a referentom, čo mali najnižšie platy sa navýšili 

do 10 %. Primátor hodnotí v prvom rade podľa roboty s tým, čo a ako sa plní. Nikto teda nešiel 

dole s platom. V jednom prípade, ktorý sa týkal riaditeľky ZŠ pani Chlupíkovej, prišlo k zníženiu 

príplatku za riadenie, ktoré jej primátor zdôvodnil.  Hneď pri nástupe sa primátor pýtal pani 

riaditeľky, ako je možné, že nie je dokončená telocvičňa, sociálne zariadenia, ktoré mali byť 

dokončené 12. júna 2018. Požadoval od nej, ako urgovala a upozorňovala na to, že tieto veci nie 

sú urobené. Pani riaditeľka nič nedoložila.  
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Verejne vyzval bývalú riaditeľku ZŠ, aby spolu s primátorom prišla pred kameru mestskej 

televízie, a aby mu povedala všetko čo má na srdci, aby povedala v čom bola poškodená, na 

základe čoho a akým spôsobom by jej primátor urobil niečo nekalé 

A ešte informoval, že zatiaľ pracovníci úradu nemali udelenú žiadnu odmenu v týchto 

mesiacoch.  

 

 

          

 

 

Ing. Dušan Šimka                                                                             Ing. Ján Martina 

primátor mesta                                                                                   prednosta MsÚ 

 

 

 

 

Juraj Svitok                                                                                      Ing. Dušan Žiak 

overovateľ                                                                                          overovateľ 

 

 

 


