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  Z á p i s n i c a   č. 11/2020 

z mestského zastupiteľstva dňa 27. 05. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok zasadnutia: 15,18 h 

končenie zasadnutia: 17,25 h 

 

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

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

 

Schválený program rokovania MsZ:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie uzatvorenia zmluvy na rekonštrukciu budovy MsÚ 

3. Schválenie uzatvorenia zmluvy na rekonštrukciu telocvične ZŠ Pribinova 

4. Záver 

 

 

K bodu 1 

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

rokovania zúčastňuje 9 poslancov (ospravedlnení: p. R. Jakubis, Mgr. P. Oršula), mestské 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

 

Schválenie programu rokovania, menovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

schválenie členov návrhovej komisie 

 

Primátor mesta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: p. Alena Mokrá, p. Igor 

Obžera, Ing. M. Gogola 

MsZ jednomyseľne schválilo zloženie návrhovej komisie. 

Ďalej určil zapisovateľku zápisnice – Ing. Andrea Ďubašáková a overovateľov zápisnice –                 

p. J. Svitok, Ing. M. Gogola. 

 

Hlasovanie za zverejnený návrh programu rokovania. 

MsZ schvaľuje program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa 27. 05. 2020. 

Zdržal sa: p. M. Miština, p. I. Hvojnik, p. I. Obžera, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok,                         

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

Neprítomní: p. R. Jakubis, Mgr. P. Oršula 

Návrh neprešiel. 

 

Hlasovanie za program rokovania doplnený o bod: schválenie uzatvorenia zmluvy na 

rekonštrukciu telocvične ZŠ Pribinova. 

Za: p. M. Miština, p. I. Hvojnik, p. I. Obžera, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok,                         

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

Neprítomní: p. R. Jakubis, Mgr. P. Oršula 

Návrh bol prijatý uznesením č. 366/2020. 
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Poslanecký návrh p. M. Mištinu o doplnenie bodu programu: návrh na zníženie schválenej 

dotácie z rozpočtu mesta Nováky na rok 2020 v P9PP1 podpora športových aktivít pre 

športové kluby vo výške 25 %. 

 

Primátor uviedol, že touto problematikou sa môžu zaoberať pri aktualizácii rozpočtu na 

zasadnutí MsZ v mesiaci jún. Odporučil, aby p. M. Miština návrh stiahol. P. M. Miština chce 

zagarantovať sumu pre športové kluby, ktorým finančné prostriedky chýbajú. 

Primátor mesta informoval, že mesto Handlová schválilo pre športové kluby 0 eur. Mesto 

môže poskytnúť finančné prostriedky na základe skutočnosti, podľa situácie, čo je možné 

alebo nie je možné. Garancia neprichádza do úvahy. 

Mgr. D. Horná doplnila, že v júni bude schvaľovaná aktualizácia rozpočtu, v aktualizácii 

budeme mesto vedieť, do ktoré programu môže ísť koľko finančných prostriedkov. 

Primátor uviedol, že na rokovanie 24. 06. 2020 môžu poslanci predložiť výšku finančných 

prostriedkov pre jednotlivé kluby. 

 

Hlasovanie za poslanecký návrh: 

Za: p. M. Miština, p. I. Hvojnik, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok, Ing. B. Adamec  

Proti: p. A. Mokrá 

Zdržal sa: Bc. A. Hajnovič, Mgr. D. Horná, p. I. Obžera 

Neprítomní: p. R. Jakubis, Mgr. P. Oršula 

Primátor uviedol, že návrh prešiel. Hlavný kontrolór upozornil, že doplnenie programu 

rokovania musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. 

Návrh neprešiel. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

berie na vedomie 

a) menovanie zapisovateľky a overovateľov zápisnice z rokovania Mestského zastupiteľstva 

dňa 27. 05. 2020 

b) návrh na schválenie zloženia návrhovej komisie 

 

schvaľuje 

návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda: p. A. Mokrá 

Člen:  p. I. Obžera 

Člen:  Ing. M. Gogola 

Za: p. M. Miština, p. I. Hvojnik, p. I. Obžera, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok,                         

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

Neprítomní: p. R. Jakubis, Mgr. P. Oršula 

Návrh bol prijatý uznesením č. 367/2020. 

 

 

K bodu 2 

Schválenie uzatvorenia zmluvy na rekonštrukciu budovy MsÚ predložil Ing. D. Šimka, 

primátor mesta. Dotácia z enviromentálneho fondu je vo výške 100 tis. eur, podiel mesta 5 %. 

Víťazná firma: MV staving, s. r. o. Prievidza. 

 

p. M. Miština požiadal o informáciu od hlavného kontrolóra o stave zmluvy na dotáciu vo 

výške 450 tis. eur na rekonštrukciu MsÚ od ministerstva životného prostredia. Primátor mesta 

rokoval o dotácii s generálkou riaditeľkou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, 

zmluvy s víťazom verejného obstarávania bola podpísaná. Mesto porušilo zákon, nemalo 
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schválený program rozvoja mesta pri podaní žiadosti. Hlavný kontrolór nemá od SIEA 

definitívne stanovisko. Mesto má oznámenie o pozastavení dotácie z NFP. P. M. Miština 

uviedol, že v zmluve o NFP podpísanej bývalým vedením je uvedené, že „Prijímateľ sa 

zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na 

Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by 

predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinacovanie tých istých výdavkov zo zdrojov 

iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov 

alebo zdrojov EÚ.“ 

Mgr. D. Horná uviedla, že 450 tis. eur je v nedohľadne. 

 

Návrh p. J. Svitka na prestávku v rokovaní. 

Za: p. M. Miština, p. I. Hvojnik, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok, Ing. B. Adamec  

Neprítomní: p. R. Jakubis, Mgr. P. Oršula 

 

Prestávka od 16,25 h do 16,35 h. 

 

Ing. B. Adamec sa zaujímal, čo znamená I. etapa rekonštrukcie budovy MsÚ. Primátor mesta 

uviedol, že sa plánuje viac etáp, projekt je urobený na celú budovu MsÚ a budovu Obradnej 

siene. Ďalej sa Ing. B. Adamec zaujímal, ktoré firmy boli oslovené. Primátor uviedol, že 

verejné obstarávanie zabezpečovala firma TENDERNET, bolo oslovených 5 firiem –                    

DAK, s. r. o., Ekoflex, s. r. o., Globál, spol. s r. o., Majestik, s. r. o, MV staving, s. r. o.. Ing. 

B. Adamec považuje za vhodné, aby boli v budúcnosti oslovované firmy so sídlom 

v Novákoch. Ďalej uviedol, že sa zdrží hlasovania, jedným z dôvodov je to, že nie je 

stanovisko od SIEA, rozsah prác nie je vhodne naprojektovaný, budova je nevyhovujúca na 

zateplenie, má byť viac etáp obnovy. Prioritou časti poslancov je realizovať opravu materskej 

školy. Keď bolo možné použiť pôvodný projekt na obnovu budovy MsÚ, určite je možné 

použiť aj projekt na materskú školu. V škôlke by tiež išlo o zateplenie. 

Mgr. D. Horná – ak mesto nezanedbalo výzvu na materskú školu, diskusia je neopodstatnená. 

Bc. A. Hajnovič – hlavný dôvod predaja Gastra bol, že všetky finančné prostriedky za predaj 

by boli použité do materskej školy. 

P. A. Horný, vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, informoval o odvlhčovaní budovy 

zariadením, ktoré vysušuje murivo zmenou polarity vody. Za určité obdobie sa meraním 

zistilo, že vlhkosť sa znížila, je tendencia odvlhčenia celej budovy. Murivo je suché, vlhká je 

omietka. Budova bude zateplená nobasilom. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ berie na vedomie návrh na uzavretie zmluvy o dielo na stavebné práce pre zákazku: 

„Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene - 1. etapa“ 

Za: p. I. Obžera, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok, Mgr. D. Horná, p. A. Mokrá, Bc. A. Hajnovič 

Zdržal sa: p. M. Miština, p. I. Hvojnik, Ing. B. Adamec 

Neprítomní: p. R. Jakubis, Mgr. P. Oršula 

Návrh bol prijatý uznesením č. 368/2020. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o dielo na stavebné práce v sume 104 635,92 eur s DPH 

zákazky „Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene - 1. etapa" so 

spoločnosťou MV staving a. s., (Hviezdoslavova 2, 971 01 Prievidza). 

Za: p. I. Obžera, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok, Mgr. D. Horná, p. A. Mokrá, Bc. A. Hajnovič 

Zdržal sa: p. M. Miština, p. I. Hvojnik, Ing. B. Adamec 

Neprítomní: p. R. Jakubis, Mgr. P. Oršula 
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Návrh bol prijatý uznesením č. 369/2020. 

 

K bodu 3 

Schválenie uzatvorenia zmluvy na rekonštrukciu telocvične ZŠ Pribinova predložil                    

Ing. D. Šimka, primátor mesta. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ berie na vedomie návrh na uzavretie Zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác pre 

zákazku: „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy v Novákoch na Pribinovej ulici“. 

Za: p. M. Miština, p. I. Hvojnik, p. I. Obžera, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok,                         

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

Neprítomní: p. R. Jakubis, Mgr. P. Oršula 

Návrh bol prijatý uznesením č. 370/2020. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác pre zákazku: 

„Rekonštrukcia telocvične Základnej školy v Novákoch na Pribinovej ulici" s firmou 

Rastislav Gažúr - RG Parket, Lukovská cesta 3104/45, 960 01 Zvolen v sume 33 979,80 eur 

vrátane DPH. 

Za: p. M. Miština, p. I. Hvojnik, p. I. Obžera, Ing. M. Gogola, p. J. Svitok,                         

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

Neprítomní: p. R. Jakubis, Mgr. P. Oršula 

Návrh bol prijatý uznesením č. 371/2020. 

 

 

K bodu 4 

Záver 

Primátor poďakoval za účasť a ukončil rokovanie MsZ. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka Ing. Ján Martina 

 primátor mesta                prednosta MsÚ 

 

 

 

 

 

Juraj Svitok  Marián Miština 

 overovateľ            overovateľ 


