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  Z á p i s n i c a   č. 5/2019 

z mestského zastupiteľstva dňa 19. 06. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok zasadnutia: 15,08 h 

končenie zasadnutia: 21,45 h 

 

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

Mgr. D. Horná, p. A. Mokrá, Bc. A. Hajnovič, p. R. Jakubis, Mgr. P. Oršula, Ing. B. Adamec 

 

Schválený program rokovania MsZ:  

1. Otvorenie 

2.  Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Novákoch 

3.  Vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy 

4. Prerokovanie protestu prokurátora 

5. Informácie primátora mesta a prednostu MsÚ o činnosti Mestského úradu  

6. Kontrola plnenia uznesení a správa o vykonaných kontrolách 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 

8. Návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu mesta na rok 2019 

9. Návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na rok 2019 

10. Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – MITU, spol. s r. o. 

11.  Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – Materské centrum Nováčik 

12. Návrh plánu práce MsZ a MsR na II. polrok 2019 

13. Návrh zmeny č. 6 Rokovacieho poriadku MsZ 

14. Analýza variantov starostlivosti o občanov na základe uznesenia č. 48/2019 zo dňa 19. 

02. 2019 

15. 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.  

16. Voľba člena Mestskej rady v Novákoch, voľba predsedu Ekonomickej komisie, správy 

majetku a podnikateľskej činnosti, delegovanie člena do Rady pri Materskej škole v 

Novákoch 

17. Závery komisie výstavby 

18. Rôzne  - menovanie veliteľa DHZ 

     - pozastavenie vyučovania literárno-dramatického odboru v ZUŠ 

     - zvýšenie príspevku na SOU 

19. Záver 

 

 

K bodu 1 

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

všetci obdržali v pozvánke a rokovania sa na úvod zúčastňuje 6 poslancov (ospravedlnení:                 

p. R. Jakubis, Ing. M. Gogola, p. M. Miština, Mgr. D. Horná), mestské zastupiteľstvo je 

uznášania schopné.  
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Schválenie programu rokovania, menovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

schválenie členov návrhovej komisie 

 

Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: 

Predseda: Bc. Anton Hajnovič 

Člen:  Ing. Dušan Žiak 

Člen:  p. Juraj Svitok 

 

Primátor predložil návrh na zloženie volebnej komisie: 

Predseda: Mgr. Dana Horná 

Člen:  p. Alena Mokrá 

Člen:  Ing. Branislav Adamec 

Za: p. I. Hvojnik, Ing. D. Žiak, J. Svitok, p. A. Mokrá, Bc. A. Hajnovič, Ing. B. Adamec 

Neprítomní: p. R. Jakubis, Ing. M. Gogola, p. M. Miština, Mgr. D. Horná 

Návrh bol prijatý uznesením č. 99/2019. 

 

Hlasovanie za návrh programu rokovania. 

MsZ schvaľuje program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 19. 06. 2019 

Za: p. I. Hvojnik, Ing. D. Žiak, J. Svitok, p. A. Mokrá, Bc. A. Hajnovič, Ing. B. Adamec 

Neprítomní: p. R. Jakubis, Ing. M. Gogola, p. M. Miština, Mgr. D. Horná 

Návrh bol prijatý uznesením č. 100/2019. 

 

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

zápisnice – p. A. Mokrá, Ing. D. Žiak. 

 

 

K bodu 2 

Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Novákoch 

Za poslanca MsZ na uprázdnený mandát vo volebnom obvode č. 3 nastupuje náhradník                           

Mgr. Pavel Oršula. Prednosta MsÚ prečítal sľub poslanca. Sľub bol zložený zákonom 

predpísaným spôsobom. 

 

Rokovania sa zúčastňuje p. R. Jakubis. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ vyhlasuje podľa § 192 ods. 1) Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že Mgr. Pavel Oršula nastupuje za 

poslanca Mestského zastupiteľstva v Novákoch vo volebnom období 2018 - 2022 ako 

náhradník na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Novákoch vo 

volebnom obvode č. 3. 

 

MsZ konštatuje, že Mgr. Pavel Oršula zložil ku dňu 19. 06. 2019 sľub poslanca Mestského 

zastupiteľstva v Novákoch podľa § 25 ods. 1. písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čím mu začína plynúť výkon funkcie 

poslanca. 

Za: p. I. Hvojnik, Ing. D. Žiak, J. Svitok, p. A. Mokrá, p. R. Jakubis, Bc. A. Hajnovič,                    

Mgr. P. Oršula, Ing. B. Adamec 

Neprítomní: Ing. M. Gogola, p. M. Miština, Mgr. D. Horná 

Návrh bol prijatý uznesením č. 101/2019. 
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K bodu 3 

Vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy v zmysle Rokovacieho poriadku MsZ 

v Novákoch. 

Ing. M. Šimka – vyjadril sa ku konaniu hlavného kontrolóra – Ing. P. Pešku – počas 

prechádzajúceho volebného obdobia. 

 

Rokovania sa zúčastňuje Ing. M. Gogola, p. M. Miština. 

 

 

K bodu 4 

Prerokovanie protestu prokurátora – uviedol Ing. D. Šimka, primátor mesta. Privítal 

prokurátora Okresnej prokuratúry v Prievidzi – JUDr. Ľ. Beňa. Primátor zdôvodnil svoje 

konanie odvolania hlavného kontrolóra. Pripravil autentické ukážky z konania hlavného 

kontrolóra, na základe ktorých navrhol odvolať hlavného kontrolóra z funkcie.  

 

Rokovania sa zúčastňuje Mgr. D. Horná. 

 

Primátor požiadal, aby poslanecký zbor nevyhovel protestu prokurátora. Primátor spracovaný 

materiál odovzdá predsedovi NKÚ, prezidentovi Združenia hlavných kontrolórov a na 

prezídium PZ. Požiadal prítomného prokurátora, aby konal. 

Diskusia: 

p. R. Jakubis – čo sa stane, ak nebude uznesenie zrušené. JUDr. Ľ. Beňo – ak MsZ nevyhovie 

protestu prokurátora, prokuratúra podá správnu žalobu na Krajský súd a súd bude rozhodovať 

o tom, či uznesenie MsZ bolo alebo nebolo v rozpore so zákon. Prokuratúra kontroluje 

zákonnosť, prokuratúra nepreskúmava vhodnosť, účelnosť postupu mesta. V uznesení 

absentujú dôvody, prečo bol odvolaný hlavný kontrolór, rozhodnutie je arbitrárne (nedajú sa 

preskúmať dôvody). Prokuratúra nedáva výkladové a záväzné stanoviská a nemení svoje 

stanovisko. Primátor – v rámci súdu by bolo predložené nielen video ale aj listinné dôkazy. 

Podľa jeho názoru by mal byť hlavný kontrolór trestne stíhaný. Podľa názoru primátora bude 

musieť súd argumenty zobrať do úvahy. Ing. M. Gogola sa spýtal prokurátora, či nebola 

splnená podmienka na odvolanie a či v prípade súdenia sa má mesto šancu vyhrať.                     

JUDr. Ľ. Beňo – uznesenie neobsahovalo dôvod odvolenia, prokuratúra si stojí za svojím 

názorom, a vedia si ho obhájiť aj pred súdom. Rozhodnutie o odvolaní nespĺňa formálne 

náležitosti. Primátor – na rokovanie MsZ pozval bývalého primátora, prednostu a hlavného 

kontrolóra, aby sa mohli vyjadriť. Dôvody odvolania sú v zápisnici. Ing. B. Adamec – možno 

nazvať postup mesta ako procesné pochybenie? JUDr. Ľ. Beňo – pochybenie pri zdôvodnení. 

Primátor – na súd by sa v prípade žaloby doložili dôvody. Primátor poďakoval                             

JUDr. Ľ. Beňovi za účasť na rokovaní a požiadal, aby informoval o tom, čo bolo na MsZ. 

 

Primátor navrhol prestávku v rokovaní. 

 

Poslanecký návrh p. R. Jakubisa, aby sa hlasovalo a potom bola prestávka. 

Za: p. M. Miština, p. I. Hvojnik, Ing. D. Žiak, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok, p. R. J. Jakubis, 

Ing. B. Adamec 

Proti: Mgr. D. Horná, p. A. Mokrá, Bc. A. Hajnovič, Mgr. P. Oršula 

Návrh bol prijatý uznesením č. 102/2019. 
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Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ berie na vedomie Protest prokurátora Pd 21/19/3307-10 vydaný Okresnou prokuratúrou 

Prievidza dňa 06. 05. 2019 proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 50/2019 

zo dňa 19. 02. 2019, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Novákoch v zmysle § 18a zákona číslo 

369/1990 Zb. na návrh primátora mesta Nováky odvolalo Ing. Pavla Peška, hlavného 

kontrolóra mesta Nováky, z dôvodov uvedených na rokovaní MsZ konaného dňa 29. 01. 

2019. 

 

MsZ vyhovuje Protestu prokurátora Pd 21/19/3307-10 vydaného Okresnou prokuratúrou 

Prievidza dňa 06. 05. 2019 proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 50/2019 

zo dňa 19. 02. 2019. 

 

MsZ ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 50/2019 zo dňa 19. 02. 2019. 

Za: p. M. Miština, p. I. Hvojnik, Ing. D. Žiak, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok, p. R. Jakubis,        

Ing. B. Adamec 

Proti: p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula 

Zdržal sa: Mgr. D. Horná, Bc. A. Hajnovič 

Návrh bol prijatý uznesením č. 103/2019. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ berie na vedomie vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy v zmysle Rokovacieho 

poriadku MsZ v Novákoch, bod V./17.  

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 104/2019. 

 

Bc. A. Hajnovič požiadal o vyhlásenie prestávky v rokovaní. Prestávka v rokovaní 17,20 h – 

17,45 h. 

 

Primátor je prekvapený, že napriek tomu, že poslanci videli, čo spôsobil hlavný kontrolór, 

takto hlasovali, lebo primátor chcel, aby o tom rozhodol súd, pretože na súd má mesto právo 

dať podklady a fakty. Poslanci konali v neprospech mesta, mesto nevyužilo všetky právne 

prostriedky na svoju obranu. 

 

 

K bodu 5 

Informácie primátora mesta a prednostu MsÚ o činnosti Mestského úradu 

Primátor informoval o rokovaniach: rokovanie u 1. štátneho tajomníka ministra životného 

prostredia p. Kurilu – ohľadom projektu BRO a projektu kompostovania. Ohľadom projektov 

primátor rokoval aj s generálnym riaditeľom Ing. Ovčiarkom. Rokovanie so štátnym 

tajomníkom ministra hospodárstva a prehliadka Domu služieb. Primátor sa zúčastnil stretnutia 

baníckych miest. Informoval, že znalecký posudok na Dom služieb vypracuje renomovaný 

znalec zo Žiliny.  

Riaditeľka ZŠ informovala, že z nedokončenej kanalizácie na ZŠ 1. – 4. sa šíri zápach. 

Telocvičňa na 1. – 4. má byť podľa zmluvy s Ministerstvom školstva zrekonštruovaná do 

konca roka 2020. Prišlo oznámenie, že rekonštrukcia má byť do konca roka 2019. Primátor 

bude na ministerstve rokovať.  

 

Ďalej primátor informoval o advokátskej kancelárii Winton, ktorá vypracovala na základe 

objednávky žalobu na Ministerstvo pôdohospodárstva, že neschválili dotáciu na rekonštrukciu 
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MŠ a ZŠ. Žaloba je podaná na Krajskom súdu v Bratislave. Ohľadom žaloby bude primátor 

rokovať na ministerstve. 

 

Prednosta informoval o činnosti v zmysle pripraveného materiálu od vedúcich jednotlivých 

oddelení. Materiál budú majú poslanci k dispozícii v kancelárii prednostu. 

 

Primátor poďakoval za prácu pracovníkom VPP, pretože aj oni prispievajú k tomu, aby bolo 

mesto čistejšie. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ berie na vedomie informácie primátora mesta a prednostu MsÚ o činnosti Mestského 

úradu 

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

p. R. Jakubis,Bc. A. Hajnovič, Mgr. P. Oršula, Ing. B. Adamec 

Neprítomní: p. I. Hvojnik 

Návrh bol prijatý uznesením č. 105/2019. 

 

 

K bodu 6 

Kontrolu plnenia uznesení a správu o vykonaných kontrolách predložil Ing. Balák, hlavný 

kontrolór. 

 

Poslanecký návrh Mgr. D. Hornej, aby hlavný kontrolór predkladal len uznesenia, ktoré sú 

nesplnené a v sledovaní. 

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 106/2019. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a správu o vykonaných kontrolách. 

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 107/2019. 

 

 

K bodu 7 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky na II. polrok 2019 predložil 

Ing. Balák, hlavný kontrolór. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky na 

II. polrok 2019. 

 

MsZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky na II. polrok 

2019. 

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 108/2019. 
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K bodu 8 

Návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu mesta na rok 2019 predložila Ing. Z. Hajstrová, vedúca 

ekonomického oddelenia. Príjmy a výdavky boli vyrovnané. 

 

Poslanecký návrh Bc. A. Hajnoviča, aby finančné prostriedky vyčlenené na mostíky 

v Lelovciach boli presunuté na rekonštrukciu ul. Trenčianskej. 

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 109/2019. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2019. 

 

MsZ schvaľuje aktualizáciu č. 1 rozpočtu mesta Nováky (v pozmenenom znení) na rok 2019 

podľa návrhu ZŠ na krátenie rozpočtu nasledovne: 

 

- bežné príjmy    4 922 236 eur 

- kapitálové príjmy        23 800 eur 

- príjmové finančné operácie     616 458 eur 

------------------------------------------------------------- 

príjmy spolu    5 562 494 eur 

  

- bežné výdavky   4 855 021 eur 

- kapitálové výdavky      522 171 eur 

- výdavkové finančné operácie    185 302 eur 

------------------------------------------------------------- 

výdavky spolu    5 562 494 eur 

 

tvorba fondov       384 793 eur 

použitie fondov      333 395 eur 

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 110/2019. 

 

Mgr. D. Horná informovala, že v aktualizácii rozpočtu je zaradená projektová dokumentácia 

na budovanie ul. Suvorovovej. 

 

 

K bodu 9 

Návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu ZŠ, ZUŠ a CVČ na rok 2019 predložila Ing. Z. Hajstrová, 

vedúca ekonomického oddelenia. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu ZŠ, ZUŠ, CVČ na rok 2019 po úprave 

mestským úradom a následne ZŠ a ZUŠ. 

 

MsZ schvaľuje aktualizáciu č. 1 rozpočtu ZŠ, ZUŠ, CVČ na rok 2019 nasledovne: 
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Základná škola ul. J. C. Hronského  

bežné výdavky   354 865 eur 

kapitálové výdavky   190 971 eur 

Základná škola ul. Pribinova 

bežné výdavky   526 200 eur 

kapitálové výdavky              0 eur 

ŠJ pri ZŠ 

bežné výdavky   215 343 eur 

kapitálové výdavky     29 971 eur 

ŠKD 

bežné výdavky     74 109 eur 

 

Základná umelecká škola  

bežné výdavky    440 873 eur 

kapitálové výdavky              0 eur 

 

Centrum voľného času  

bežné výdavky   132 200 eur 

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 111/2019. 

 

 

K bodu 10 

Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – MITU, spol. s r. o. predložila                          

Ing. I. Kmeťová, vedúca oddelenia vnútornej správy. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v prízemí 

obytného domu súp. č. 125 na Námestí SNP v Novákoch 

 

MsZ schvaľuje predĺženie uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v prízemí 

obytného domu súp. č. 125 na Námestí SNP v Novákoch pre MITU, spol. s r. o., IČO: 47 492 

171, na účel prevádzky kancelárie za podmienok: 

- na dobu neurčitú 

- prenajímaná plocha je 16,00 m2 

- cena nájmu 11,00 €/mesačne, t.j. celkový nájom je 132,00 € za rok 

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 112/2019. 

 

 

K bodu 11 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – Materské centrum Nováčik 
predložila Ing. I. Kmeťová, vedúca oddelenia vnútornej správy. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte 

č. 125/2 na Nám. SNP v Novákoch 
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MsZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v objekte č. 125/2 na 

Nám. SNP v Novákoch, k.ú. Nováky, parc. č. 16, pre Materské centrum Nováčik, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu  

zabezpečenia prevádzky pre občianske združenie Materské centrum Nováčik, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2020  

- prenajímaná plocha 96 m2 

- cena nájmu 1,00 € ročne, nájomné je splatné do 30. 06. daného roka 

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 113/2019. 

 

 

K bodu 12 

Návrh plánu práce MsZ a MsR na II. polrok 2019 predložil Ing. J. Martina, prednosta 

MsÚ. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh Plánu zasadnutí MsZ a MsR na II. polrok 2019 v predloženom 

znení 

 

MsZ schvaľuje Plán zasadnutí MsZ a MsR na II. polrok 2019 

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 114/2019. 

 

 

K bodu 13 

Návrh zmeny č. 6 Rokovacieho poriadku MsZ predložil Ing. J. Martina, prednosta MsÚ. 

Ing. B. Adamec mal k predloženému materiálu pripomienky, napr. aby boli aj podklady na 

rokovanie ekonomickej komisie predkladané 7 dní pred rokovaním. 

 

Poslanecký návrh Bc. A. Hajnoviča, aby bol návrh zmeny č. 6 Rokovacieho poriadku MsZ 

stiahnutý z rokovania MsZ. Pripomienky k rokovaciemu poriadku predložiť v termíne do                     

31. 07. 2019. 

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 115/2019. 

 

 

K bodu 14 

Analýzu variantov starostlivosti o občanov na základe uznesenia č. 48/2019 zo dňa                  

19. 02. 2019 predložila Mgr. G. Mištinová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, školstva, 

kultúry a športu. Domov dôchodcov je definovaný ako zariadenie pre seniorov, ktorí dovŕšili 

dôchodkový vek – celodenná, celoročná starostlivosť. Upozornila, ak by mesto chcelo takúto 

službu zriadiť a získať dotáciu, musí mať mesto zariadenie pripravené komplet, aj predbežné 

zazmluvnenie klientami, kalkuláciu nákladov, revízne správy. Dotácia je poskytovaná na 

nasledujúci rok, na základe stupňa odkázanosti. V zmysle zákona zariadenie pre seniorov 

môže byť maximálne pre 40 klientov. 
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Mgr. D. Horná – téma v meste rezonuje dlhé roky. Je potrebné si určiť, pre aký počet bude 

zariadenie vybudované, či sa postaví nová budova a kde, formu a mieru prispievania občanom 

mesta. 

 

Mgr. G. Mištinová - denný stacionár pre seniorov je ambulantná forma sociálnej služby 

určená pre seniorov len na určitý čas počas dňa. Náklady na klienta sú cca 13 eur.  

 

Primátor – je potrebné pripraviť alternatívy, do čoho ísť a vyčísliť náklady pre mesto. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie analýzu variantov starostlivosti o občanov podľa Zákon č. 448/2008 Z. 

z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 116/2019. 

 

 

K bodu 15 

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 predložila Mgr. G. Mištinová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, školstva, 

kultúry a športu. Mení a dopĺňa sa v časti II. úprava príspevkov od zákonných zástupcov detí 

žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v ZUŠ v Novákoch pre novoprijatých 

študentov od školského roka 2019/2020 a v časti V. príspevky v ŠJ Materskej škole a v ŠJ 

Základnej školy – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ 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 mení a dopĺňa v časti II. úpravu príspevkov od zákonných 

zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v ZUŠ v Novákoch pre 

novoprijatých študentov od školského roka 2019/2020 a v časti V. príspevky v ŠJ Materskej 

škole a v ŠJ Základnej školy – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom (ďalej 

„dotácia na stravu“) na základe požiadavky MŠ a ZŠ z dôvodu zmeny finančného pásma 

 

MsZ schvaľuje VZN č. 4/2019 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: p. M. Miština, p. I. Hvojnik, Ing. D. Žiak, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok, Mgr. D. Horná,                   

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 117/2019. 

 

Primátor mesta vyhlásil prestávku v rokovaní 19,37 h – 20,05 h. 
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K bodu 16 

Voľba člena Mestskej rady v Novákoch, voľba predsedu Ekonomickej komisie, správy 

majetku a podnikateľskej činnosti, delegovanie člena do Rady pri Materskej škole 

v Novákoch z dôvodu vzdania sa poslaneckého mandátu Ing. P. Baláka dňa 30. 04. 2019. 

 

Poslanecký návrh p. M. Mištinu, aby voľby prebehli verejne. 

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 118/2019. 

 

Poslanecký návrh p. r. Jakubisa, aby bol členom MsR Ing. B. Adamec. 

Za: p. M. Miština, p. I. Hvojnik, Ing. D. Žiak, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok, p. R. Jakubis, 

Mgr. P. Oršula 

Zdržal sa: Mgr. D. Horná, p. A. Mokrá, Bc. A. Hajnovič, Ing. B. Adamec 

Návrh bol prijatý uznesením č. 119/2019. 

 

Poslanecký návrh p. R. Jakubisa, aby predsedom Ekonomickej komisie bol Ing. B. Adamec 

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

p. A. Mokrá, p. R. Jakubis, Bc. A. Hajnovič, Mgr. P. Oršula 

Zdržal sa: Ing. B. Adamec 

Návrh bol prijatý uznesením č. 120/2019. 

 

Návrh primátora mesta na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej 

škole v Novákoch – Mgr. Pavel Oršula. 

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

p. A. Mokrá, p. R. Jakubis, Bc. A. Hajnovič, Ing. B. Adamec 

Zdržal sa: Mgr. P. Oršula 

Návrh bol prijatý uznesením č. 121/2019. 

 

Poslanecký návrh Bc. A. Hajnoviča, aby členom Ekonomickej komisie bol Mgr. P. Oršula. 

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

p. A. Mokrá, p. R. Jakubis, Bc. A. Hajnovič, Ing. B. Adamec 

Zdržal sa: Mgr. P. Oršula 

Návrh bol prijatý uznesením č. 122/2019. 

 

 

K bodu 17 

Závery komisie výstavby predložila Ing. V. Trojanová, vedúca oddelenia výstavby a rozvoja 

mesta 

 

- žiadosť p. Róberta Mittaša o odkúpenie pozemku v pôvodnom k.ú. Laskár parc. C-KN č. 

5222 za účelom zriadenia záhradky. Komisia výstavby odpredaj pozemku C-KN č. 5222 

neodporúča 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie žiadosť p. Róberta Mittaša (J. Francisciho 716/1, 971 01 Prievidza), 

ktorý požiadal o odkúpenie pozemku v pôvodnom k. ú. Laskár parc. reg. C-KN č. 5222, za 

účelom zriadenia záhradky. 
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MsZ schvaľuje odpredaj parc. reg. C-KN č. 5222, k. ú. Nováky, v prospech Róberta 

Mittaša (J. Francisciho 716/1, 971 01 Prievidza), za účelom zriadenia záhradky, v zmysle 

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

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

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

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

- žiadosť p. Jozefa Kmeťa o odkúpenie časti pozemku C-KN parc. č. 372/2 o šírke cca 2 m 

a dĺžke cca 6m (podľa skutočného zamerania geometrickým plánom) nachádzajúcej sa vedľa 

jeho garáže z dôvodu neustálych problémov so znečisťovaním a vznikom čiernych skládok 

a pohybom drogovo závislých osôb, čomu by chcel zabrániť ohradením tohto pozemku. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ berie na vedomie 

- žiadosť p. Jozefa Kmeťa (bytom Čerešňova 52/2, 972 71 Nováky), ktorý požiadal 

o odkúpenie časti parc. reg. C-KN č. 372/2 o šírke cca 2 m a dĺžke cca 6m (podľa skutočného 

zamerania geometrickým plánom) nachádzajúcej sa vedľa jeho garáže z dôvodu neustálych 

problémov so znečisťovaním a vznikom čiernych skládok a pohybom drogovo závislých 

osôb, čomu by chcel zabrániť ohradením tohto pozemku. 

- informáciu o zverejnení zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Nováky z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

MsZ 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, časti parcely reg. C-KN č. 372/2 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 3 237 m2 (evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 1, vo vlastníctve Mesta Nováky), a to 

o výmere cca 12 m2, z dôvodu ochrany majetku žiadateľa vzhľadom na systematický pohyb 

a znečisťovanie bezprostredného okolia a majetku problémovými osobami, v prospech 

Jozefa Kmeťa s manželkou, bytom 972 71 Nováky, Čerešňová 52/2, za cenu 7,00 €/m2. 

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 123/2019. 

 

- schválený zámer na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou BoGo bus s. r. o. na časť 

parcely C-KN č. 395/1.  

Primátor mesta požiadal Ing. M. Gogolu o vyjadrenie, keďže sa to týka jeho. 

Ing. M. Gogola – nie je to podnikateľský zámer, ide o rozšírenie plochy, o ktorú sa bude 

starať, využitie na volejbalové ihrisko. 

 

Poslanecký návrh Bc. A. Hajnoviča, aby bolo nájomné vo výške 20 eur/rok. 

Za: p. M. Miština, p. I. Hvojnik, Ing. D. Žiak, p. J. Svitok, Mgr. D. Horná, p. R. Jakubis,               

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

Zdržal sa: Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 124/2019. 
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K bodu 18 

Rôzne 

 

Menovanie veliteľa DHZ predložila Ing. I. Kmeťová, vedúca oddelenia vnútornej správy. 

Novým veliteľom DHZ mesta Nováky je navrhnutý p. Ladislav Petriska. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ berie na vedomie vedenie mesta Nováky navrhuje zmenu veliteľa DHZ mesta Nováky. 

 

MsZ ruší Uznesenie MsZ č. 179/2015 zo dňa 28. 09. 2015, ktorým bol schválený veliteľ DHZ 

mesta Nováky. 

 

MsZ schvaľuje menovanie p. Ladislava Petrisku za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru 

mesta Nováky. 

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 125/2019. 

 

 

Pozastavenie vyučovania literárno-dramatického odboru v ZUŠ predložila Mgr. G. 

Mištinová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu. V školskom roku 

2019/2020 neprejavilo o štúdium v literárno-dramatickom odbore dostatočný počet žiakov pre 

vyučovanie 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ berie na vedomie dôvodovú správu k pozastaveniu vyučovania v literárno-dramatickom 

odbore v ZUŠ 

 

MsZ schvaľuje pozastavenie vyučovania v literárno-dramatickom odbore na školský rok 

2019/2020 z dôvodu nedostatku žiakov so záujmom študovať v danom odbore.  

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 126/2019. 

 

 

Zvýšenie príspevku na SOU predložil Ing. J. Martina, prednosta MsÚ. Z dôvodu nárastu 

stavebnej agendy a zmeny stavebného zákona sa starostovia obcí Spoločného obecného úradu 

v Novákoch na pracovnom stretnutí 04. júna 2019 dohodli na vytvorení nového pracovného 

miesta na stavebnom úrade. Z tohto dôvodu je potrebné zvýšiť príspevok na financovanie 

Spoločného obecného úradu v Novákoch. Príspevok sa zvyšuje od 01. 07. 2019 zo sumy              

0,20 eur na 0,242 eur. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ berie na vedomie 

1. Rozhodnutie zhromaždenia starostov SOÚ zo dňa 04. 06. 2019 zvýšiť mesačné príspevky 

zmluvných obcí s účinnosťou od 01. 07. 2019 na sumu 0,242 € na jedného obyvateľa obce 

 

2. Dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

zo dňa 31. 12. 2012 v tomto znení: 
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Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  

- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

výške 0,242 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného 

Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10.dňa v príslušnom mesiaci 

na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 

7857, variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

 

3. Podľa čl. XII. bod 3. zmluvy podmienkou platnosti dodatku je jeho schválenie všetkými 

účastníkmi zmluvy, preto sa zvýšený príspevok vyberie spätne až po schválení dodatku 

všetkými obecnými zastupiteľstvami. 

 

MsZ schvaľuje 

1. Dodatok č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31. 12. 2012 

v tomto znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  

- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

výške 0,242 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného 

Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku,  do 10.dňa v príslušnom mesiaci 

na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 

7857, variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

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

p. R. Jakubis, p. A. Mokrá, Bc. A. Hajnovič, Mgr. P. Oršula 

Zdržal sa: Ing. B. Adamec 

Návrh bol prijatý uznesením č. 127/2019. 

 

 

Schválenie ZoD na obstaranie zhotoviteľa stavebných prác pre zákazku 

„Protipovodňové opatrenia v meste Nováky lokalita Brod, Lelovský potok 

a Trenčianska – SO 02 Lelovský potok“ predložila Ing. V. Trojanová, vedúca oddelenia 

výstavby a rozvoja mesta. Ide o upresnenie vzájomných postupov zákonov 343/2015 Z. z. 

v znení neskorších predpisov (verejné obstarávanie) a zákona 369/1990 Zb. a zákona 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Ďalej Ing. V. Trojanová informovala, že v zmysle školenia aj súťažné podmienky majú byť 

predmetom schvaľovania MsZ, po ukončení verejného obstarávania MsZ schvaľuje zmluvu. 

 

Ing. Balák informoval o rozsudku Najvyššieho súdu ohľadom verejného obstarávania. 

V zmysle školenia nakladaním s majetkom mesta dochádza podpisom zmluvy a preto by mal 

byť podpis zmluvy schválený MsZ. V praxi schvaľovanie súťažných podmienok 

a schvaľovanie zmluvy v MsZ je nerealizovateľné. Podmienky schvaľovania je možné 

upraviť v Zásadách hospodárenia s majetkom mesta. 

Primátor si nevie predstaviť takého schvaľovacie procesy v praxi. 
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Bc. A. Hajnovič požiadal, aby bolo oddelenie výstavby posilnené o človeka s okrúhlou 

pečiatkou. 

 

Hlasovanie za návrhy uznesenia: 

MsZ berie na vedomie informáciu o rozsudku Najvyššieho súdu ohľadom verejného 

obstarávania a informáciu zo školenia Verejné obstarávanie vo vzťahu ku kompetenciám 

starostu a obecného zastupiteľstva 

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

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

Návrh bol prijatý uznesením č. 128/2019. 

 

MsZ schvaľuje uzavretie zmluvy o dielo na stavebné práce v sume 72 385,21 Eur s DPH 

zákazky „Protipovodňové opatrenia v meste Nováky, lokalita Brod, Lelovský potok 

a Trenčianska – SO 02 Lelovský potok“ so spoločnosťou Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., 

(Dopravné a inžinierske stavby, Mokráň záhon 4, 821 04  Bratislava).  

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

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

Zdržal sa: p. R. Jakubis 

Návrh bol prijatý uznesením č. 129/2019. 

 

 

Podanie ŽoNFP za účelom Výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla 
informovala Ing V. Trojanová, vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta. Úprava uznesenia 

č. 983/2018 zo dňa 04. 04. 2018 z dôvodu zmeny kódu výzvy a zmeny výšky 

spolufinancovania. 

 

O 21,00 h rokovaciu miestnosť opustil Mgr. P. Oršula. 

 

P. J. Svitok sa zaujímal, prečo sa firma Benet nespolupodieľa na financovaní projektu. 

Primátor – projekt bol schválený v roku 2018, vlastníkom rozvodov je mesto, podmienky 

projektu určujú, že žiadať o finančné prostriedky môže firma, ktorá má licenciu na tepelné 

hospodárstvo. P. M. Miština – posledná investícia bola do regulačky na futbalovom štadióne 

v roku 2013. Najlacnejší zdroj tepla je centrálny zdroj. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ berie na vedomie úpravu uznesenia MsZ č. 983/2018 zo dňa 04. 04. 2018 v zmysle 

dôvodovej správy 

 

MsZ schvaľuje 

a) podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na pripravovanú výzvu s prioritnou osou 

energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstva vo všetkých sektoroch a so špecifickým 

zameraním na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom 

založených na dopyte po využiteľnom teple, s kódom výzvy OPKZP-PO4-SC451-2019-50 

za účelom Výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla. Táto výzva bude 

predložená na Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného 

prostredia. V súlade s podmienkami výzvy bude o dotáciu žiadať spoločnosť BENET s.r.o. 

(Nám. SNP 974/28, 972 71  Nováky) ako prevádzkovateľ tepelného hospodárstva mesta 

Nováky v zmysle príslušných ustanovení zákona o energetike, pričom táto spoločnosť má 

za účelom prevádzkovania energetických zariadení v meste uzavretú dlhodobú spoluprácu 

s mestom Nováky na základe Nájomnej zmluvy o prenájme energetických zariadení mesta 
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zo dňa 30. 12. 1997 aktuálne v znení dodatku č. 19 a dodatku č. 21 po schválení tohto 

návrhu uznesenia bodu c) v mestskom zastupiteľstve. 

b) výšku spolufinancovania v hodnote 214 842,83 Eur za predpokladu, že žiadateľ (t.j. Benet 

s.r.o) bude úspešný v pridelení grantu. 

c) uzavretie Dodatku č. 21 k Nájomnej zmluve o prenájme energetických zariadení mesta zo 

dňa 30. 12. 1997. 

d) žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nováky v prospech spoločnosti BENET, 

s.r.o v hodnote 214 842,83 Eur po schválení žiadosti o NFP s kódom výzvy OPKZP-PO4-

SC451-2019-50  za účelom Výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla 

v prípade vlastných zdrojov mesta. V prípade prijatia úveru mestom bude 

spolufinancovanie riešené v zmysle Dodatku č. 21 k Nájomnej zmluve o prenájme 

energetických zariadení mesta zo dňa 30.12.1997. 

e) prijatie investičného úveru do výšky 215 000,-- € na zabezpečenie financovania 

spoluúčasti mesta na projekte Rekonštrukcia CZT. 

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

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

Neprítomní: Mgr. P. Oršula 

Návrh bol prijatý uznesením č. 130/2019. 

 

Bc. A. Hajnovič informoval o riešení problematiky parkovania v baníckej a chemickej 

kolónii. Je pripravená projektová dokumentácia a mesto plánuje odpredaj pozemkov pod 

garáže. Záujemcovia môžu žiadosti na sekretariáte MsÚ do 31. 08. 2019. 

Na komisii výstavby riešili aj možnosti spoplatnenia parkovania v meste Nováky pre 

návštevníkov mesta. Požiadal o vypracovanie možností spoplatnenia parkovania a určenie 

lokalít v meste pre vozidlá návštevníkov mesta. Spoplatnenie parkovísk nebude platiť pre 

občanov mesta Nováky. 

Ing. B. Adamec informoval, že v neformálnej réžii o tom diskutovali aj v ekonomickej 

komisii. P. A. Mokrá požiadala o prehodnotenie nákladov a príjmov v prípade spoplatnenia 

parkovania. Primátor informoval, že sa vykonáva monitoring parkovania na námestí. P. M. 

Miština – je potrebné monitorovať parkovanie na Domom kultúry a ul. Hviezdoslavovej, autá 

parkujú po oboch stranách cesty, hlavne v letných mesiacoch. 

 

Ing. D. Žiak sa zaujímal, či nie je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na Materskú školu. 

Primátor informoval, že odpadla omietka z atiky. Priestor je ohradený. Ing. V. Trojanová – 

znalec spracuje cenovú ponuku na stav a rozsah prác. 

 

P. J. Svitok sa zaujímal, komu patrí cesta medzi záhradkami a motorestom. Cesta je 

zdevastovaná., vysoká tráva je aj od jazera k záhradkám. Kosiť treba aj breh na ul. Kollárovej. 

Primátor pošle do 30. 06. 2019 list SVP na odstránenie nedostatkov. P. M. Miština – je 

potrebné vyčistiť aj odvodňovací kanál na ul. Duklianskej. P. R. Jakubis – potrebné vyčisť aj 

Lehotský potok. P. A. Mokrá informovala aj o zarastenej ploche na ul. Duklianskej za domom 

p. Svačeka k rieke. 

 

P. A. Mokrá sa informovala o oprave cesty I/9 od motorestu k ostrovčekom. Primátor 

informoval, že má prísľub na dokončenie cesty. Zároveň požiadala o opravu vjazdu z hlavnej 

cesty na ul. Nábrežnú. 
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Primátor ukončil rokovanie a poďakoval za účasť na rokovaní MsZ. 

 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka Ing. Ján Martina 

 primátor mesta         prednosta MsÚ 

 

 

 

Alena Mokrá         Ing. Dušan Žiak 

 overovateľ            overovateľ 


