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  Z á p i s n i c a   č. 4/2019 

z mestského zastupiteľstva dňa 29. 05. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok zasadnutia: 16,40 h 

končenie zasadnutia: 17,305 h 

 

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

p. A. Mokrá, Bc. A. Hajnovič, P. Oršula, Ing. B. Adamec 

 

Schválený program rokovania MsZ:  

1. Otvorenie 

2. Rozprava 

3. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného 

programu – Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy - OPKZP-PO2-

SC211-2018-40 - Budovanie vodozádržných opatrení – park pri kostole v meste Nováky 

4. Prefinancovanie úveru vedeného v Prima banke 

5. Záver 

 

K bodu 1 

Primátor mesta otvoril rokovanie a privítal prítomných. Konštatoval, že rokovania sa na 

úvod zúčastňuje 8 poslancov (ospravedlnení: p. R. Jakubis, Ing. D. Žiak), mestské 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 

Schválenie programu rokovania, menovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

schválenie členov návrhovej komisie 

 

Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: 

Predseda: Ing. Branislav Adamec 

Člen:  p. Ivan Hvojnik 

Člen:  p. Marián Miština 

Za: p M. Miština, p. I. Hvojnik, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok, Mgr. D. Horná, p. A. Mokrá,              

Bc. A. Hajnovič, Ing. B. Adamec 

Neprítomní: p. R. Jakubis, Ing. D. Žiak 

Návrh bol prijatý uznesením č. 95/2019. 

 

Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice – Ing. Andrea Ďubašáková a overovateľov 

zápisnice – Ing. Michal Gogola, p. Juraj Svitok. 

 

Poslanecký návrh p. A. Mokrej o zaradenie bodu Prefinancovanie úveru vedeného v Prima 

banka Slovensko 

Primátor mesta navrhol o zaradenie bodu Rozprava do programu rokovania MsZ. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie 
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- poslanecký návrh p. A. Mokrej o zaradenie bodu programu Prefinancovanie úveru vedeného 

v Prima banka Slovensko 

- návrh primátora mesta o zaradenie bodu programu Rozprava 

 

MsZ schvaľuje 

Program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 29. 05. 2019 v doplnenom 

znení 

Za: p M. Miština, p. I. Hvojnik, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok, Mgr. D. Horná, p. A. Mokrá,              

Bc. A. Hajnovič 

Zdržal sa: Ing. B. Adamec 

Neprítomní: p. R. Jakubis, Ing. D. Žiak 

Návrh bol prijatý uznesením č. 96/2019. 

 

 

K bodu 2 

Vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy 

p. Boguská vystúpila k stavbe na u. Svätoplukovej. Postavenie čiernej stavby – prístrešku na 

ul. Svätoplukovej – ohlásila na mesto v roku 2018, keď už stavba stála. Odpoveďou bolo, že 

stavba je postavená v rozpore so zákonom. Úrad pre štátny stavebný dohľad udelil lehotu na 

vydokladovanie stavby. Po komunálnych voľbách bola odpoveď zo stavebného úradu, že 

stavba je v súlade s verejným záujmom mesta a v súlade s územným plánom mesta. 9. apríla 

prestali v prístrešku parkovať autá. Komisia výstavby 8. 4. 2019 odporučila rozobratie 

prístrešku a jeho prenesenie pod okná stavebníka. Primátor uprednostňuje rodiny, ktoré zákon 

porušujú pred rodinami, ktoré zákon neporušujú. Z listu z Okresného úradu v Trenčíne, odbor 

stavebnej politiky a výstavby vyplýva: mesto Nováky nevydáva záväzné stanovisko 

k dodatočnému povoleniu stavby, citácia – že stavba je v súlade s verejným záujmom mesta 

a v súlade s územným plánom mesta – je bezpredmetná a nezákonná. Pozemok, na ktorej je 

prístrešok postavený je v katastri evidovaný ako nevysporiadaný. 

Primátor – prvý podnet dostal predchodca. Bol podnet už pri stavbe altánku? Primátor má 

záujem nájsť riešenie pre všetkých. Prístrešok postavila rodina Pacalajová, zhodnotili 

oddychovú zónu. Primátor: „keď sa staval altánok, dal niekto podnet, že je to nelegálne, 

nesúhlasíme, aby to tam nebolo? Predpokladám, že nedal, lebo ty si povedala, že altánok tam 

stál rok možno rok a pol, to si ty Dáška teraz pred chvíľou povedala. P. Boguská: áno.“ Rok 

a pol stavba nikomu nevadila. Primátor bude komunikovať so stavebným úradom. 

Odstránenie stavby je posledný krok, ktorý by bol možný po vyčerpaní všetkých prekážok. 

Primátor verí, že sa dá nájsť kompromisné riešenie. 

 

 

K bodu 3 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného 

programu – Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy - OPKZP-PO2-

SC211-2018-40 - Budovanie vodozádržných opatrení – park pri kostole v meste Nováky 
– predložila Ing. V. Trojanová vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta - z dôvodu 

realizácie stavebných úprav – asfaltovej plochy v parku v okolí kostola.  

 

Diskusia: 

P. M. Miština – ide o plochu, ktorú má mesto v prenájme od cirkvi, ideme investovať 5 % 

z financií mesta, máme tieto peniaze už pripravené? Ing. Trojanová – v aktualizácii rozpočtu 

sa s touto sumou neuvažovalo. P. M. Miština navrhol prepojiť park pri kostole s parkom Š. 

Moysesa – parkovisko pred parkom Š. Moysesa je v dezolátnom stave – a zveľadiť majetok 
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mesta. Ing. Trojanová – mesto malo záujem o prepojenie parku pred kostolom s pozemkami 

pred Kúriou.  

Primátor mesta – určite budeme pripravovať revitalizáciu parku. Ing. Trojanová – výzva sa 

týka vodozádržných opatrení, zabezpečujú priesak vody do pôdy. Prednosta MsÚ – mesto 

malo záujem o revitalizáciu parku pri kostole, po posúdení projektantom sa zistilo, že 

finančné prostriedky vystačia len na asfaltovú plochu. 

Ing. B. Adamec – výdavky z rozpočtu nemôžu byť aj vyššie? Ing. Trojanová – záleží od 

neoprávnených položiek, v uznesení sa schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných 

neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

 

Primátor neberie plochu pred kostolom ako cudzí majetok. Okolo kostola sa schádza veľa 

ľudí, je to „náš majetok“. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia. 

MsZ schvaľuje 

- zapojenie mesta Nováky do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy - 

OPKZP-PO2-SC211-2018-40 s projektom  

„Budovanie vodozádržných opatrení – park pri kostole v meste Nováky“ 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške max.                         

8 537,34 € z celkových oprávnených výdavkov projektu max. 170 746,74 € v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci. 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  

Za: p M. Miština, p. I. Hvojnik, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok, Mgr. D. Horná, p. A. Mokrá,              

Bc. A. Hajnovič, Ing. B. Adamec 

Neprítomní: p. R. Jakubis, Ing. D. Žiak 

Návrh bol prijatý uznesením č. 97/2019. 

 

 

K bodu 4 

Prefinancovanie úveru vedeného v Prima banke – predložila Ing. Z. Hajsterová, vedúca 

ekonomického oddelenia. Bola vypísaná súťaž na prefinancovanie úveru, komisia vybrala 

víťaza súťaže s úrokovou sadzbou 12M Euribor + 0,39%, čím sa zabezpečí úspora finančných 

prostriedkov v rozpočte mesta. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ berie na vedomie 

Prefinancovanie úveru vedeného v Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, 

druh úver Prvý municipálny úver, zmluva o úvere č. 42/005/02 vo výške 60 000 € bankou 

Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, a to na dobu 6 rokov t.j.72 

mesiacov v pravidelných mesačných splátkach. 

MsZ schvaľuje 

Prefinancovanie úveru vedeného v Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, 

druh úver Prvý municipálny úver, zmluva o úvere č. 42/005/02 vo výške 60 000 € bankou 

Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, a to na dobu 6 rokov t.j.72 

mesiacov v pravidelných mesačných splátkach. 

Za: p M. Miština, p. I. Hvojnik, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok, Mgr. D. Horná, p. A. Mokrá,              

Bc. A. Hajnovič, Ing. B. Adamec 

Neprítomní: p. R. Jakubis, Ing. D. Žiak 

Návrh bol prijatý uznesením č. 98/2019. 
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K bodu 5 

Primátor mesta Ing. Šimka – rokovanie MsZ naplánované na 18. júna 2019. Z dôvodu 

zmeny pracovného programu sa bude rokovanie MsZ konať 19. júna 2019. Poďakoval 

prítomným poslancom a zamestnancom mestského úradu za účasť.  

 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka Ing. Ján Martina 

 primátor mesta         prednosta MsÚ 

 

 

 

Juraj Svitok         Ing. Michal Gogola 

 overovateľ               overovateľ 


