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  Z á p i s n i c a   č. 18/2021 

z mestského zastupiteľstva dňa 23. 02. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok zasadnutia: 15,45 h 

Ukončenie zasadnutia: 21,29 h 

 

Prítomní:  p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec,           

p. J. Svitok, Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

 

Schválený program rokovania MsZ:  

1. Otvorenie 

2. „Nízkouhlíková stratégia – mesto Nováky“ a „Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta 

Nováky v oblasti tepelnej energetiky“ 

3. Informácie primátora mesta 

4. Správa o činnosti MsP za rok 2020 

5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020, kontrola plnenie uznesení a správy 

o vykonaných kontrolách 

6. Rozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby 

7. Rozdelenie finančných prostriedkov pre voľnočasové organizácie 

8. Dotácia pre ZO SZZP 

9. Dotácia pre FK ISKRA na sociálne bývanie 

10. Dar pre spoločnosť Benet s.r.o. v rámci rekonštrukcie rozvodov tepla CZT I. etapa 

11. Podanie žiadosti – Envirofond (Obradná sieň) 

12. Materiály oddelenia výstavby 

13. Interpelácie a rôzne 

14. Záver 

 

K bodu 1 

Primátor mesta otvoril rokovanie a privítal prítomných. Na úvod sa rokovania zúčastňuje 10 

poslancov. Ing. M. Gogola sa ospravedlnil z úvodu rokovania. Rokovanie mestského 

zastupiteľstva je uznášania schopné.  

 

Schválenie programu rokovania, menovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 

schválenie členov návrhovej komisie 

 

Primátor mesta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: predsedníčka p. A. Mokrá, 

členovia p. F. Včelík a p. R. Jakubis.  
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Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: 

Predseda: p. A. Mokrá 

Člen:  p. F. Včelík 

Člen:  p. R. Jakubis 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula 

Neprítomný/í: Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 508/2021. 

 

Ďalej určil overovateľov zápisnice – Ing. B. Adamec, Mgr. P. Oršula a zapisovateľku 

zápisnice Ing. L. Bohňovú. 

 

Primátor dal návrh na úpravu programu a odporučil presun pôvodného bodu 10 

„Nízkouhlíková stratégia – mesto Nováky“ a „Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Nováky 

v oblasti tepelnej energetiky“ hneď po otvorení z dôvodu plánovanej videokonferencie 

k tomuto bodu. Mgr. D. Horná upozornila nutnosť hlasovať za pôvodný návrh programu 

a následne za program v upravenom znení v zmysle litery zákona. 

Hlasovanie za program rokovania: 

MsZ schvaľuje zverejnený program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa   

23. 02. 2021 

Zdržal sa: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec,             

p. J. Svitok, Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula 

Neprítomný/í: Ing. M. Gogola 

Návrh nebol prijatý.  

 

Hlasovanie za program rokovania: 

MsZ schvaľuje program Mestského zastupiteľstva v Novákoch konaného dňa   23. 02. 2021 

v upravenom znení 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula 

Neprítomný/í: Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 509/2021. 

 

 

K bodu 2 

„Nízkouhlíková stratégia – mesto Nováky“ a „Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta 

Nováky v oblasti tepelnej energetiky“, predložil p. A. Horný, vedúci oddelenia výstavby 

a rozvoja mesta.  

Videokonferencia s Mgr. Prokypčákom, ktorý uviedol materiál, ktorého cieľom bolo urobiť 

inventúru emisii mesta. Podklady boli spracované v spolupráci s MsÚ, Ing. V. Trojanovou, 

spoločnosťou BENET, Elektrárňami Nováky a inými. Vysvetlil potrebu schválenia projektu 

a výhody, ktoré môže projekt mestu priniesť.  

Primátor poďakoval za živý vstup.  
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Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie strategický dokument „Aktualizácie koncepcie rozvoja mesta Nováky 

v oblasti tepelnej energetiky“. 

MsZ schvaľuje strategický dokument „Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Nováky 

v oblasti tepelnej energetiky“ spracovaný spoločnosťou NOVACO s.r.o. (Prievozská 1307/9, 

821 09  Bratislava) ako finálny produkt projektu s kódom č. 310041T382 v rámci výzvy 

s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39.  

 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula 

Neprítomný/í: Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 510/2021. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie strategický dokument „Nízkouhlíková stratégia mesto Nováky“ 

MsZ schvaľuje strategický dokument „Nízkouhlíková stratégia mesto Nováky“ spracovaný 

spoločnosťou NOVACO s.r.o. (Prievozská 1307/9, 821 09  Bratislava) ako finálny produkt 

projektu s kódom č. 310041T382 v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39.  

 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula 

Neprítomný/í: Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 511/2021. 

 

 

K bodu 3 

Informácie primátora 

Primátor informoval o podaní žiadosti na zriadenie mobilného odberového miesta na 

antigénové testovanie, ktoré bolo plánované na polikliniku v Novákoch. Odpoveď 

z ministerstva zdravotníctva – mesto Nováky nespĺňa normu minimálnej hranice počtu 

obyvateľov na zriadenie MOM, ktorá je 5000 obyvateľov.  

 

Ďalej informoval o rokovaní ohľadne využitia budov ZŠ, ktorej vznikajú každoročne 

nedoplatky za teplo. Mesto rieši problém s nedoplatkom za vykurovanie, finančné prostriedky 

pravidelne chýbajú a je potrebné ich vyčleňovať z rozpočtu mesta. Primátor informoval 

o rokovaní na Ministerstve školstva. Mesto Nováky dostalo od ministerstva celú sumu 

nedoplatku za rok 2020 vo výške 42 640 €, a takisto v predchádzajúcom roku. Spolu približne 

70 tisíc €. 

Ďalším krokom na riešenie problému s vykurovaním ZŠ je rokovanie so spoločnosťou, ktorá 

sa zaoberá zefektívnením budov ZŠ a budovy domu kultúry. Podklady sú pripravované 

sponzorsky. Cieľom je zníženie nákladov na svietenie, kúrenie a pod.  

 

Skonštatoval dodržiavanie hygienických predpisov pri rokovaniach, ktoré absolvuje.  

 

16,15 hod. sa rokovania sa zúčastňuje poslanec Ing. M. Gogola. 
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Informoval poslancov, že EÚ bude schvaľovať finančné prostriedky pre UMR (Udržateľný 

mestský rozvoj), v ktorom sme spolu s mestom Prievidza ako dve jadrové mesta a obec Koš. 

Na podnet ministerstva regionálneho rozvoja sme pribrali momentálne aj mesto Bojnice, ako 

ďalšie partnerské mesto.  

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

MsZ berie na vedomie informácie primátora. 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 512/2021. 

 

 

K bodu 4 

Správa o činnosti MsP za rok 2020, predložil Ing. J. Krajčí, náčelník Mestskej polície.  

 

Z miestnosti odišiel p. I. Obžera.  

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie správu o činnosti MsP za rok 2020. 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Ospravedlnený: p. I. Obžera 

Návrh bol prijatý uznesením č. 513/2021. 

 

Do miestnosti sa vrátil p. I. Obžera.  

 

K bodu 5 

Kontrola plnenia uznesení, správy o vykonaných kontrolách, správa o činnosti hlavného 

kontrolóra za rok 2020, predložil Ing. P. Balák, hlavný kontrolór mesta. 

 

Primátor informoval, že TV Nováky bude mať 30. výročie 15.3.2021. Zrekapituloval vývoj 

TV Nováky a informoval o licencii na mestské vysielanie pre mesto Nováky a o aktuálnom 

prevádzkovateľovi TV.  

Vysvetlil rozsiahle odstávky elektriky, ktoré boli v meste plánované. Po rokovaní so 

Stredoslovenskou distribučnou boli nakoniec realizované iba v nevyhnutných domácnostiach, 

začo vyjadrili občania vďaku.  

 

Hlasovanie za návrhy: 

MsZ berie na vedomie 

- správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

- kontrolu plnenia uznesení 

- správy o vykonaných kontrolách 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 514/2021. 
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K bodu 6 

Rozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby, predložila Ing. I. Kmeťová, vedúca vnútornej správy. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby.  

MsZ schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov Program 9 Šport, podprogram 1 Podpora športových aktivít nasledovne: 

 
 

  KRK   Iskra  Pumptrack 

club  

 Šípky   KVP  BoGo bus  

 s. r. o.  

 TK NCHZ  Lyžiari   Karate   RMK   SPOLU  

            

Činnosť šport.klubov/           

náklady na súťaže 7 700,00 € 9 500,00 € 0,00 €  500,00 €    10 000,00 € 0,00 € 870, 00 € 4 850,00 € 400,00 €         400, 00 € 34 220, 00 € 

Odmeny a mzdy 8 640,00 € 17 000,00 € 0,00 € 0,00 €          0,00 € 0,00 €          980, 00 

€ 

0,00 € 500,00 €              0,00 € 27 120, 00 € 

Organizácia šport. 

podujatí 

3 727,00 € 3 900,00 € 0,00 € 300,00 €          0,00 € 0,00 € 50, 00 € 0,00 € 0,00 €              0,00 €   7 977, 00 € 

Prevádzky 

šport.zariadení 

6 133,00 € 0, 00 € 0,00 € 1 700,00 € 0,00 € 70 000,00 € 3 000,00 € 650,00€ 500,00 €               0,00 

€ 

81 983, 00 € 

Sústredenia 2 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €          0,00 € 0,00 € 300,00 € 1 600,00€ 500,00 €               0,00 

€ 

   4 700, 00 € 

Šport. náradie a výstroj 1 500,00 € 500,00 € 1 055,00 € 600,00 €       0,00 € 0,00 € 1 100,00 € 1 600,00€ 0,00 €          600, 00 

€ 

   6 955, 00 € 

Navrhovaná dotácia             

na rok 2019 celkom 30 000,00 € 30 900,00 € 1 055, 00 € 3 100,00 € 10 000,00 €     70 000, 00 €       6 300,00 € 8 700, 00 € 1 900,00 €         1 000, 0 

€ 

162 955, 00 € 

 

 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá,           

Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 515/2021. 
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K bodu 7 

Rozdelenie finančných prostriedkov pre voľnočasové organizácie, predložila                 

Ing. I. Kmeťová, vedúca vnútornej správy. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie prerozdelenie finančných prostriedkov pre voľnočasové aktivity. 

MsZ schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov pre voľnočasové aktivity, Program 1 

Plánovanie, manažment a kontrola podprogram 3 Podpora aktivít neziskových 

subjektov a občanov.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 516/2021. 

 

K bodu 8 

Dotácia pre ZO SZZP, predložila Ing. I. Kmeťová, vedúca vnútornej správy. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh na pridelenie dotácie pre Základnú organizáciu slovenského 

zväzu zdravotne postihnutých Nováky. 

MsZ schvaľuje pridelenie dotácie pre Základnú organizáciu slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých Nováky z programu 12 Sociálne služby, podprogram 2 Príspevky neštátnym 

subjektom –  ZO SZZP, vo výške 3 000, 00 €. 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 517/2021. 

 

K bodu 9 

Dotácia pre FK ISKRA na sociálne bývanie, predložila Ing. I. Kmeťová, vedúca vnútornej 

správy. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh na pridelenie dotácie na náklady využité na zabezpečenie 

sociálneho bývania a verejnoprospešné účely mesta na rok 2021.  

RKC – Farnosť Nováky                                               1 000, 00 € 

Materské centrum Nováčik, Nováky    845, 00 €    

Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1,Nováky 2 100, 00 € 

Dychová hudba NCHZ Nováky    864, 00 € 

Miestny odbor Matice Slovenskej Nováky 1 200, 00 € 

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Prievidza 2 500, 00 € 

FS Marínka Nováky 1 600, 00 € 

Spolu    10 109, 00 € 
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MsZ schvaľuje pridelenie dotácie na rok 2021 na náklady využité na zabezpečenie 

sociálneho bývania a verejnoprospešné účely mesta vo výške 17 500, 00 € pre FK Iskra 

Nováky - Program 9 Šport, podprogram 2 Futbalový štadión. 

 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 518/2021. 

 

Prestávka v rokovaní 20 minút. 

 

K bodu 10 

Dar pre spoločnosť Benet s.r.o. v rámci rekonštrukcie rozvodov tepla CZT I. etapa, 

predložil p. A. Horný, vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta. 

Primátor informoval, že bolo postupované podľa Zásad poskytovania darov na reprezentačné, 

propagačné a sociálne účely z rozpočtu mesta Nováky §2 Poskytnutie daru ods. 3 písm. g) 

mesto môže poskytnúť dar žiadateľom, ktorí dar použijú na zveľaďovanie a zvyšovanie 

kvality života a spoločenského spolunažívania občanov mesta. 

 

Ing. B. Adamec ako predseda ekonomickej komisie informoval o priebehu EK, kde boli 

prítomní 5 členovia komisie, p. A. Horná a p. Novota. Zástupca spoločnosti Benet nebol 

prítomný z dôvodu karantény, členovia komisie nedostali stanovisko spoločnosti Benet. Za 

schválenie bol len 1 člen, 4 zdržali. V prípade takýchto dôležitých zmlúv žiada zabezpečiť, 

aby dostávali detailnejšie informácie.  

 

Poslanec J. Svitok sa informoval koľko finančných prostriedkov nad rozpočet sa muselo 

schváliť na tento projekt.  

Poslanec M. Miština sa zaujímal prečo nebol projekt skontrolovaný pred tým, ako bol podaný. 

Primátor reagoval – projekt bol vypracovaný bývalým vedením, schválený, zaplatený. My 

sme iba predkladatelia.  

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie žiadosť spoločnosti BENET, s. r. o.(so sídlom 972 71 Nováky, 

Námestie SNP 974/28) o poskytnutie daru vo výške 47 349,72 €, ktorý bude použitý na 

uhradenie faktúry za práce naviac v súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukciu rozvodov 

tepla – Mesto Nováky“ 

MsZ schvaľuje dar spoločnosti BENET, s. r. o. (so sídlom 972 71 Nováky, Námestie SNP 

974/28) vo výške 47 349,72 €, ktorý bude použitý na uhradenie faktúry za práce naviac 

v súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukciu rozvodov tepla – Mesto Nováky“ v zmysle 

Zásad poskytovania darov na reprezentačné, propagačné a sociálne účely z rozpočtu mesta 

Nováky §2 ods. 3 písm. g). 
 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec,                     

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Zdržal sa: p. J. Svitok 

Návrh bol prijatý uznesením č. 519/2021. 
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MsZ schvaľuje: 

použitie rezervného fondu mesta na poskytnutie daru pre firmu Benet, s.r.o. Nováky vo výške 

47 349,72 €. 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec,                     

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Zdržal sa: p. J. Svitok 

Návrh bol prijatý uznesením č. 520/2021. 

 

 

K bodu 11 

Podanie žiadosti – Envirofond (Obradná sieň), predložil p. A. Horný, vedúci oddelenia 

výstavby a rozvoja mesta. Upozornil na položky, ktoré budú nad rozpočet.  

 

Poslanec M. Miština sa zaujímal či je projekt na rekonštrukciu obradnej siene vyňatý taktiež 

z pôvodného projektu na rekonštrukciu MsÚ. 

Poslanec J. Svitok sa zaujímal o položky, ktoré budú nad rozpočet. Informoval sa prečo sa 

rekonštrukcia člení a nebola obradná sieň zahrnutá v rekonštrukcií MsÚ. Primátor 

zrekapituloval pôvodný projekt na budovu MsÚ a obradnej siene v hodnote 470 tis. €. 

Informoval o príprave podania žiadosti na rozšírenie kapacity MŠ ako samostatný projekt.  

Ing. B. Adamec sa zaujímal, či je to posledná etapa rekonštrukcie objektu MsÚ a obradnej 

siene. Primátor odpovedal, že v rámci tohto projektu je to posledné, ďalší projekt nie je 

pripravený. A. Horný doplnil, že pôvodný projekt bol na hodnotu 470 tis., žiadosť bola 

podaná na envirofond a  schválené bolo 100 tis. €. Realizovali sa opravy s najvyššou 

prioritou. Momentálne je ukončená obnova budovy MsÚ v hodnote 100 tis. Opäť bol podaný 

pôvodný projekt z dôvodu hospodárnosti.  

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie informáciu o výške financovania z vlastných zdrojov (neoprávnené 

výdavky a 5% spolufinancovanie) vo výške cca 31 000,- Eur (suma s DPH) – „Obradná sieň“. 

 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 521/2021. 

 

 

K bodu 12 

Materiály oddelenia výstavby, predložil p. A. Horný, vedúci oddelenia výstavby a rozvoja 

mesta. 

Bod 1 -  opätovná žiadosť p. Romana Krauska (bytom 971 01 Prievidza, Šulekova 868/17) 

o zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí a spevnených plôch na mestských 

pozemkoch parc. reg. C-KN č. 1044/1 (LV č. 1), 6335 (LV č. 4759) a parc. reg. E-KN č. 225/3 

a 338/1 (obe na LV č. 3070) z dôvodu projektovej prípravy a realizácie stavby „IBV 3 

Rodinné domy“ umiestnenej na susedných pozemkoch,  

Poslanec M. Miština požiadal stavebnú komisiu a oddelenie výstavby o zdokumentovanie 

odvodňovacieho kanála. Navrhol stiahnutie bodu z rokovania. 
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Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie poslanecký návrh p. M. Mištinu 

MsZ schvaľuje stiahnutie z rokovania opätovnú žiadosť p. Romana Krauska - bod č. 1 

z materiálov oddelenia výstavby z dôvodu preskúmania skutkového stavu odvodňovacieho 

kanála a prepadajúcej sa cesty k plánovaným bytovým domom. Zdokumentovaním stavu a 

vypracovaním znaleckého  posudku z dôvodu vytláčania stavebných tvárnic (panelov) a 

prepadávajúcej sa cesty, ktorá  má byť zaťažená prepravou stavebného materiálu nákladnými 

autami. Jedná sa o miesta od prístupového mostu k rodinnému  domu rod. Mištinovej a 

smerom k rodinnému domu rod. Hamačkovej. 
 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 522/2021. 

 

Z miestnosti odišiel Ing. M. Gogola. 

 

Bod 2 - žiadosť p. M. Minárika o predĺženie nájmu časti pozemku z mestskej parc. reg. E-KN 

č. 219 o výmere 120 m2  v k. ú. Nováky, ktorý sa nachádza pri mimoúrovňovom križovaní 

železničnej trate Nováky – Prievidza a cestnej komunikácie I. triedy Prievidza – Trenčín, za 

účelom umiestnenia včelích úľov a chovu včiel, 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na žiadosť p. Milana Minárika (bytom 971 01 Prievidza, Veterná 14) o predĺženie 

nájmu časti pozemku z mestskej parc. reg. E-KN č. 219 o výmere 120 m2  v k. ú. Nováky, 

ktorý sa nachádza pri mimoúrovňovom križovaní železničnej trate Nováky – Prievidza a 

cestnej komunikácie I. triedy Prievidza – Trenčín, za účelom umiestnenia včelích úľov a 

chovu včiel, 

- informáciu o zverejnení zámeru prenechania nehnuteľného majetku Mesta Nováky do 

nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) 

Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (zámer prenájmu 

schválený Uznesením MsZ v Novákoch č. 491/2020 zo dňa 09. 12. 2020). 

MsZ schvaľuje prenájom majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to 

časti parcely reg. E-KN č. 219 (LV č. 3070) o výmere 120 m2, nachádzajúcej sa pri 

mimoúrovňovom križovaní železničnej trate Nováky – Prievidza a cestnej komunikácie I. 

triedy Prievidza – Trenčín, za účelom umiestnenia včelích úľov a chovu včiel, v prospech 

Milana Minárika, trvale bytom 971 01 Prievidza, Veterná 14, na dobu päť rokov s 3 

mesačnou výpovednou lehotou, za cenu 11,00 €/rok, z dôvodu pokračovania v nájme so 

žiadateľom na pozemok za účelom umiestnenia včelích úľov a chovu včiel. 
 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula 

Ospravedlnený: Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 523/2021. 

 

Do miestnosti sa vrátil Ing. M. Gogola. 
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Bod 3 – zmenu vo vlastníctve na LV č. 6160 týkajúcu sa doplnenia spoluvlastníka Richarda 

Pišťánka, a to Ing. Róberta Matiaška (vlastník v ½), vzhľadom na schválenú budúcu zámenu 

pozemkov medzi Mestom Nováky a Richardom Pišťánekom z dôvodu vybudovania 

parkovacích miest pre pripravovaný bytový dom „Zmena využívania a prestavba internátu 

SOU chemického na Bytový dom“, 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie zmenu vo vlastníctve na LV č. 6160 týkajúcu sa doplnenia 

spoluvlastníka Richarda Pišťánka, bytom 972 11 Poruba, č. 395, a to Ing. Róberta Matiaška, 

bytom 972 01 Bojnice, 1. mája 876/12 (vlastník v ½), vzhľadom na schválenú budúcu zámenu 

pozemkov medzi Mestom Nováky a Richardom Pišťánekom z dôvodu vybudovania 

parkovacích miest pre pripravovaný bytový dom „Zmena využívania a prestavba internátu 

SOU chemického na Bytový dom“, 

- informáciu o zverejnení zmeny zámeru prevodu vlastníctva 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 (zámer budúcej zámeny 

schválený Uznesením MsZ v Novákoch č. 489/2020 zo dňa 09. 12. 2020). 

  

MsZ schvaľuje zmenu Uznesenia MsZ č. 419/2020 zo dňa 21.07.2020 (budúca zámena 

pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) Zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov) nasledovne: za časť textu „v 

prospech Richarda Pišťánka, trvale bytom 972 11 Poruba, č. 395“ sa dopĺňa text „a Ing. 

Róberta Matiaška, trvale bytom 972 01 Bojnice, 1. mája 876/12, obaja v ½-ici“ 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 524/2021. 

 

Bod 4 – žiadosť Márie Daniškovej o odstúpenie od kúpy pozemku na výstavbu garáže za 

päťdomom,  

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie žiadosť Márie Daniškovej, bytom 972 71 Nováky, M. R. Štefánika 

1/5, o odstúpenie od kúpy pozemku na výstavbu garáže za päťdomom,  

- informáciu o zverejnení zámeru prevodu vlastníctva 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 (zámer budúceho prevodu 

schválený Uznesením MsZ v Novákoch č. 493/2020 zo dňa 09. 12. 2020). 

 

MsZ schvaľuje zmenu Uznesenia MsZ č. 417/2020 zo dňa 21.07.2020 (budúci odpredaj 

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) nasledovne: časť textu 

„parc. reg. C-KN č. 445/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Márie 

Daniškovej, bytom 972 71 Nováky, M. R. Štefánika 1/5“ sa nahrádza textom „parc. reg. C-

KN č. 445/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Ing. Petra Petroviča 

a manž., obaja bytom 972 71 Nováky, Trenčianska 1617/2“ 
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Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 525/2021. 

 

Bod 5 – žiadosť spoločnosti PATIO, s .r. o. (so sídlom 972 71 Nováky, A. Hlinku 1514/86) 

o vyhotovenie kúpnej zmluvy na parc. reg. C-KN č. 173/11 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: 

MsZ berie na vedomie žiadosť spoločnosti PATIO, s .r. o. (so sídlom 972 71 Nováky, A. 

Hlinku 1514/86) o vyhotovenie kúpnej zmluvy na parc. reg. C-KN č. 173/11 pod 

novopostaveným bytovým domom vo vlastníctve žiadateľa na základe Zmluvy o uzatvorení 

budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 30.11.2010 po právoplatnom skolaudovaní stavby. 

 

MsZ schvaľuje odpredaj majetku mesta v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako pozemku zastavaného stavbou 

vo vlastníctve nadobúdateľa a to parcely reg. C-KN č. 173/11 (zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 474 m2) v k. ú. Nováky, odčlenenej z parcely reg. C-KN č. 173/3 (evidovanej v LV č. 

1 v prospech Mesta Nováky) Geometrickým plánom č. 130/2020 zo dňa 26. 11. 2020 

vyhotoveným spoločnosťou 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 D-Single“ vydané Mestom Nováky pod číslom 

92/2020/460/SOÚ zo dňa 16. 12. 2020 nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 12. 2020. 

 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 526/2021. 

 

Bod 6 - opakovaná žiadosť Pumptrack club Nováky (so sídlom 972 71 Nováky, Rastislavova 

324/2) o prenájom pumptrackového areálu nachádzajúceho sa na mestských pozemkoch parc. 

reg. C-KN č. 256/3 a 256/6, k. ú. Nováky, z dôvodu poskytnutia grantu. 

 

P. A. Horný informoval o komunikácií s právnym zástupcom mesta, ktorý odporúča riešiť nie 

ako prenájom, ale ako výpožičku s určením konkrétnej doby. V žiadosti nebola uvedená 

žiadaná doba.   

Poslanec J. Svitok dal návrh na stiahnutie bodu z rokovania a ďalej komunikovať so 

žiadateľom a dohodnúť podmienky.  

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie poslanecký návrh p. J. Svitka. 
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MsZ schvaľuje stiahnutie z rokovania opakovanú žiadosť Pumptrack club Nováky - bod č. 6 

z materiálov oddelenia výstavby a prerokovať so žiadateľom podmienky. 

Návrh na stiahnutie materiálu jednomyseľne. 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 527/2021. 

 

Bod 7 – spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta a to budovy „Hotel 

GASTRO“ na ul. M. R. Štefánika – súp. č. 9 nachádzajúcej sa na parc. reg. C-KN č. 411/2 

a parc. reg. C-KN č. 411/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 470 m2, v celosti 

(zameraná Geometrickým plánom č. 55/2020 zo dňa 26.02.2020, od spol. GEOSLUŽBA 

PRIEVIDZA, s. r. o.), evidovaných v liste vlastníctva č. 1 v k. ú. Nováky, obchodnou verejnou 

súťažou podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov). 

 

Primátor skonštatoval, že už raz sa odpredaj Gastra schválil. Informoval, že v podmienkach 

súťaže je vyhradené právo nevybrať. Takýmto spôsobom môžeme zistiť záujem o túto 

budovu. Navrhol, aby členmi výberovej komisie boli všetci poslanci MsZ. Predsedníčkou by 

bola Mgr. D. Horná.  

Poslanec J. Svitok vyjadril názor, že Gastro je strategická budova, súčasť domu kultúry 

a navrhol prehodnotiť investovanie do budovy z finančných zdrojov z udržateľného 

mestského rozvoja. 

Mgr. D. Horná upozornila, že zámer odpredaja už bol mestským zastupiteľstvom schválený 

väčšinou. Predaj sa nerealizoval.  

Ing. M. Gogola sa zaujímal o parkovacie miesta pri budove, projekt by mal obsahovať aj 

riešenie parkovania. Informoval o pracovnom stretnutí, ktoré ako poslanci mali ohľadne 

budov v meste.  

P. M. Miština doplnil, že na pracovnom stretnutí sa dohodli na predaji kina. Nesúhlasí 

s predajom časti budovy Domu kultúry.  

Bc. A. Hajnovič upozornil na havarijný stav krytej plavárne. 

P. R. Jakubis vyjadril názor, že by radšej privítal mestské byty ako súkromné. 

Vedúci odd. výstavby p. A. Horný upozornil na znalecký posudok o aktuálnom stave budovy, 

ktorá je v havarijnom stave. Pokiaľ sa budova nepredá verejnou obchodnou súťažou, mesto 

musí vyčleniť finančné prostriedky a dať budovu opraviť.  

P. M. Miština navrhol urobiť kontrolný deň a ísť pozrieť stav budovy. Upozornil na 

problematiku s parkovaním pri spoločnosti Fortischem, ktorej zamestnanci musia parkovať na 

mestskom parkovisku. Požiadal primátora, aby to riešil s vedením spoločnosti.  

Mgr. D. Horná vyjadrila názor, že pevne verí v úspešnosť transformácie hornej nitry 

a upozornila o nutnosť investovať do budovy Domu kultúry.  

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje na základe §9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta a to budovy 

„Hotel GASTRO“ na ul. M. R. Štefánika – súp. č. 9 nachádzajúcej sa na parc. reg. C-KN č. 

411/2 a parc. reg. C-KN č. 411/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 470 m2, v celosti 
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(zameraná Geometrickým plánom č. 55/2020 zo dňa 26.02.2020, od spol. GEOSLUŽBA 

PRIEVIDZA, s. r. o.), evidovaných v liste vlastníctva č. 1 v k. ú. Nováky, obchodnou 

verejnou súťažou podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov). 

 

Za: p. F. Včelík, Mgr. D. Horná, Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula 

Proti: p. M. Miština, p. R. Jakubis, p. J. Svitok, Ing. M. Gogola 

Zdržal sa: Ing. B. Adamec 

Návrh bol prijatý uznesením č. 528/2021. 

 

 

Bod 8 - podmienky obchodnej verejnej súťaže 

  

Hlasovanie za návrh: 

MsZ schvaľuje na základe §9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne: 

Mesto Nováky 

Vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka 

obchodnú verejnú súťaž 

na odkúpenie nehnuteľností s týmito podmienkami 

Špecifikácia prevádzaných nehnuteľností: Stavba - Budova ubytovacieho zariadenia 

GASTRO nachádzajúca sa na parcele reg. C-KN č. 411/2 - súpisné č. 9, a pozemok parcela 

reg. C-KN č. 411/2 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 470 m2, v k. ú. Nováky 

(zameraná Geometrickým plánom č. 55/2020 zo dňa 26.02.2020, od spol. GEOSLUŽBA 

PRIEVIDZA, s. r. o.), pod predmetnou stavbou, obe evidované v LV č. 1, v prospech Mesta 

Nováky. 

Popis a rozsah predmetu obchodnej verejnej súťaže:  

Popis nehnuteľnosti:  

1. Hotel GASTRO (súpisné číslo 9 na parc. reg. C-KN č. 411/2) je trojpodlažný objekt 

postavený v okrajovej časti mesta v kontakte na ďalší objekt – Dom kultúry. Objekt slúžil 

ako hotel s reštauráciou na prízemí a ubytovacími kapacitami na ďalších dvoch podlažiach 

a v podkroví, užívaný je od roku 1946. Ide o starší objekt bez pravidelnej údržby, 

narušený zrážkovou vodou, zdevastovaný a vykradnutý (najmä sociálne zariadenia). 

Objekt bude vyžadovať radikálnu prestavbu a rekonštrukciu, rozsah poškodenia 

a narušenia je značný.  

Založený je na základových pásoch, steny sú z tehál hrúbky do 450 mm, tretie podlažie 

a podkrovie je drevenej konštrukcie s priečnou nosnou stenou. Stropná konštrukcia nad 

suterénom je železobetónový strop kazetový, na ďalších podlažiach drevený trámový. 

Schodište je železobetónové, povrch terazzo. Strešná konštrukcia je sedlová – s vikiermi.
  

Vonkajšie povrchové úpravy – brizolit, 3. NP drevený obklad.  

Podlahy v izbách – prevažne klasické parkety, ktoré sú silne narušené a zničené vlhkosťou 

a zatečením, v sociálnych a prevádzkových priestoroch je keramická dlažba. Okná sú 

drevené dvojité, dvere hladké.  

Vykurovanie bolo ústredné, radiátory oceľové, zdroj tepla teplovod napojený na NCHZ, 
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ÚK nie je funkčné. Príprava teplej vody bola v bojleri v suteréne. Elektroinštalácia je 

svetelná aj motorická.  

V suteréne je bar s príslušným sociálnym vybavením – WC. Vstupná časť a WC sú pod 

vstupnou časťou susedného objektu – Domu kultúry. V ďalších častiach sú sklady, 

výmenníková stanica. Prístup je vnútorným schodišťom zo západnej strany.  

Na prízemí (1. NP) je hlavný vstup do reštaurácie z východu, je tu herňa, jedáleň, šatňa, 

kuchyňa, sklady a špajza. Prístup do ďalších podlaží je schodišťom zo západu. V kuchyni 

sú pôvodné sporáky – nefunkčné zariadenie. Reštaurácia je zaprataná starých nábytkom.
  

V II. a III. NP sú izby, krajné aj s kúpeľňami. V podkroví sú chodby, spoločná kúpeľňa 

a izby. 

Objekt je nevyužívaný, silne poškodený a zdevastovaný – zatečené a zničené parkety, 

demontované batérie, umývadlá, vyrazené dvere, je nefunkčné kúrenie. Do objektu zateká, 

narušené sú vonkajšie povrchové úpravy, drevené nosné časti balkónov sú poškodené 

a z dôvodu bezpečnosti budú vyžadovať sanáciu.  

Objekt je napojený na rozvod vody, elektriny, je nefunkčné vykurovanie a príprava TÚV, 

je prípojka na verejnú kanalizáciu, nie je prípojka plynu.  

2. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti (budova Hotela GASTRO s pozemkom parc. reg. C-

KN č. 411/2) je vo výške 58 300,- Eur určenej Znaleckým posudkom č. 141/2017 zo dňa 

26.05.2017, ktorý bol vypracovaný Ing. Miroslavom Hamáčkom, znalcom v odbore 

stavebníctvo. 

 

Obsah návrhu kúpnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá: 

1. Predmetom návrhu zmluvy bude odkúpenie vyššie špecifikovaného objektu budovy 

GASTRO vrátane pozemku pod budovou formou kúpnej zmluvy.   

2. Súťaže sa môžu zúčastniť tuzemské aj zahraničné právnické a fyzické osoby. 

3. Podmienkou účasti v tejto verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

10.000,00 € (slovom: desaťtisíc eur) na účet (bezúročný) vyhlasovateľa mesta Nováky 

SK45 0200 0090 2100 1872 8382, BIC: SUBASKBX s VS : 202101. Finančné 

prostriedky v určenej výške (zábezpeka) musia byť pripísané na účet vyhlasovateľa 

najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak finančné prostriedky nebudú 

zložené na účet vyhlasovateľa podľa týchto podmienok, bude návrh navrhovateľa 

vylúčený. Všetky poplatky a iné náklady spojené s prevodom finančných prostriedkov na 

účet vyhlasovateľa znáša navrhovateľ. To znamená, že na účet vyhlasovateľa musí byť 

pripísaná zábezpeka v plnej výške 10.000,00 €, inak bude návrh navrhovateľa vylúčený. 

Navrhovateľovi, ktorého návrh bude najvýhodnejší a s ktorým bude uzavretá zmluva, 

bude zábezpeka započítaná s pohľadávkou vyhlasovateľa na doplatenie kúpnej ceny. 

Ostatným navrhovateľom bude zábezpeka vrátená v plnej výške bez úrokov v lehote do 

15 dní od vyhodnotenia predložených návrhov. Tým navrhovateľom, ktorých návrhy 

nebudú vyhotovené v súlade s týmito súťažnými podmienkami a budú vylúčení (napr. 

nepredložia návrh zmluvy podľa týchto súťažných podmienok a pod.) bude zábezpeka 

vrátená v plnej výške v lehote do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o vylúčení návrhu z 

tejto verejnej obchodnej súťaže. Ak vyhlasovateľ zruší túto verejnú obchodnú súťaž, 

bezodkladne vráti zábezpeku v zloženej výške navrhovateľom, ktorí ju už zložili. Ak 

navrhovateľ odstúpi od svojho návrhu v lehote viazanosti ponúk (t. z. napr. odmietne 

uzavrieť zmluvu alebo nedoplatí zvyšok kúpnej ceny alebo nebude zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora/ak bude existovať podmienka pre takýto zápis/) prepadne v 

prospech vyhlasovateľa suma vo výške 100% zloženej zábezpeky (ako sankcia za 
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odstúpenie od návrhu, ktorým je viazaný). Počas lehoty viazanosti návrhov je uchádzač 

viazaný svojím návrhom. 

4.  Kritériom vyhodnotenia súťaže je kúpna cena, ktorá nesmie byť nižšia ako 3 násobok 

sumy zo znaleckého posudku.  

5. Plná kúpna cena bude vložená na účet vyhlasovateľa najneskôr v deň uzavretia kúpnej 

zmluvy oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy nebudú 

preukázateľne vložené finančné prostriedky v plnej výške na účet mesta, mesto Nováky si 

vyhradzuje podmienku okamžitého odstúpenia od zmluvy bez odsúhlasenia v MsZ a 

vrátenia objektu späť mestu.   

6. Po podpise kúpnej zmluvy a zložení finančných prostriedkov na účet mesta v plnej výške 

bude kúpna zmluva v termíne do 7 dní predložená na vklad do katastra nehnuteľností.

  

7. Predmetom prevodu sú aj pivničné priestory, v ktorých je umiestnená výmenníková 

stanica. Navrhovateľ berie na vedomie povinnosť, že k výmenníkovej stanici sa zriadi 

vecné bremeno v prospech mesta Nováky za účelom zabezpečenia prístupu 

k výmenníkovej stanici, umiestnenia technológie výmenníkovej stanice, prevádzky, 

údržby, opráv výmenníkovej stanice. Tento záväzok je súčasťou návrhu vzoru kúpnej 

zmluvy.  

 

Ostatné súťažné podmienky: 

1. Informácie o nehnuteľnostiach a zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam za účelom 

obhliadky je možné dohodnúť s Ing. Evou Gundovou (MsÚ Nováky, Nám. SNP 349/10, 

Nováky – odd. VaRM, kancelária č. 11, tel. č. 0940 636 401, e-mail 

eva.gundova@novaky.sk) príp. Antonom Horným (MsÚ Nováky, Nám. SNP 349/10, Nováky 

– odd. VaRM, kancelária č. 9, tel. č. 0905 302 322, e-mail anton.horny@novaky.sk).  

Návrhy na uzavretie zmluvy sa doručujú v zapečatenej obálke do podateľne Mestského úradu 

v Novákoch na adresu: Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71  Nováky. Obálky so 

súťažnými návrhmi označia uchádzači heslom: „Neotvárať – obchodná verejná súťaž - Hotel 

GASTRO“.  

2. V obálke účastník predloží:  

- doklad o zaplatení zábezpeky  

- doklad preukazujúci totožnosť účastníka súťaže (výpis z obchodného registra, výpis zo 

živnostenského registra...)  

- ponuka kúpnej ceny v plnej výške  

- vyplnený a podpísaný návrh kúpnej zmluvy (vzor návrhu je prílohou tohto vyhlásenia 

obchodnej verejnej súťaže) 

- čestné vyhlásenie o tom, že účastník má splnené všetky daňové a iné povinnosti voči mestu 

Nováky  

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov (len fyzické osoby) 

- a ďalšie doklady vyplývajúce z platnej legislatívy (napr. zápis v registri partnerov verejného 

sektora). 

3. Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín: do 00.00.2021 do 12:00 hod.. 

Na súťažné návrhy doručené po stanovenom termíne sa neprihliada a budú zo súťaže 

vyradené. 

4. Prílohou tohto vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor súťažného návrhu na 

uzavretie kúpnej zmluvy 

5. Záujemcovia môžu požiadať na e-mailovej adrese eva.gundova@novaky.sk o vzor 

súťažného návrhu zmluvy. 

mailto:eva.gundova@novaky.sk
mailto:anton.horny@novaky.sk
mailto:eva.gundova@novaky.sk
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6. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný. 

7. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje. Predložený návrh nemožno 

dopĺňať po uplynutí lehoty určenej v podmienkach na predkladanie návrhov. Od podmienok 

súťaže sa návrh nemôže odchýliť. 

8. Otváranie obálok a výber najvhodnejšej ponuky vykoná komisia, zložená z 5 členov, 

schválená mestským zastupiteľstvom. O vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica, v ktorej budú 

uvedené mená a adresy súťažiacich, vyhodnotenia vyžiadaných náležitostí, ponuky cien 

a výsledok vyhodnotenia, bude podpísaná prítomnými členmi komisie. Členovia komisie 

vyhodnotia predložené súťažné návrhy najneskôr do 15 dní po uzávierke. 

9. Výsledok súťaže bude oznámený mestskému zastupiteľstvu. Výsledok vyhodnotenia 

súťaže bude oznámený účastníkom písomne do 15 dní po tom ako ho mestské zastupiteľstvo 

zoberie na vedomie. 

10. Následne bude s víťazným uchádzačom uzatvorená kúpna zmluva. 

11. Zo súťaže bude vyradený uchádzač, ktorý má nezaplatené záväzky voči mestu 

Nováky. V prípade zistenia nepravdivých údajov v súťažnom návrhu bude účastník súťaže 

vyradený zo súťaže. Do obchodnej verejnej súťaže nebudú zahrnuté návrhy, ktoré budú 

doručené po termíne vymedzenom v bode 1.4. vyhlásenia súťaže a návrhy, ktoré nespĺňajú 

požiadavky uvedené vo vyhlásení súťaže (t. j. podmienky obchodnej verejnej súťaže) budú pri 

vyhodnocovaní obchodnej verejnej súťaže zo súťaže vylúčené. 

12. Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej 

verejnej súťaži. 

13. Neúspešným účastníkom súťaže sa vráti zábezpeka do 5 dní od oznámenia výsledkov 

súťaže po rokovaní mestského zastupiteľstva v danej veci.   

14. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden uchádzač, ktorý splnil 

podmienky súťaže. 

15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené súťažné návrhy 

v prípade ak to uzná za vhodné a ukončiť súťaž ako neúspešnú. Súťaž môže byť zrušená po 

schválení zrušenia súťaže v mestskom zastupiteľstve bez ohľadu na odporučenie komisie. 

16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže zmeniť alebo súťaž 

zrušiť 

17. Súťaž sa začína prvým dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Mestského úradu 

v Novákoch a webovej stránke mesta. 

18. Podmienky verejnej obchodnej súťaže boli schválené mestským zastupiteľstvom 

mesta Nováky dňa 23.02.2021 uznesením č. 529/2021. 

 

Za: p. F. Včelík, Mgr. D. Horná, Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula 

Proti: p. M. Miština, p. R. Jakubis, p. J. Svitok, Ing. M. Gogola 

Zdržal sa: Ing. B. Adamec 

Návrh bol prijatý uznesením č. 529/2021. 

 

Bod 9 – vyhlásenú Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na 

prevod vlastníctva k nehnuteľnosti – objektu budovy „Hotela GASTRO“ a pozemku parc. reg. C-

KN č. 411/2 o výmere 470 m2 pod touto stavbou, 

Primátor navrhol, aby členovia komisie boli všetci 11 poslanci mesta. 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie vyhlásenú Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie 

kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti – objektu budovy „Hotela GASTRO“ 

a pozemku parc. reg. C-KN č. 411/2 o výmere 470 m2 pod touto stavbou,  
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MsZ schvaľuje vymenovanie členov komisie na vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na 

prevod vlastníctva k objektu budovy „Hotela Gastro“ a pozemku parc. reg. C-KN č. 411/2 

o výmere 470 m2, v počte 11: 

1. Mgr. Dana Horná,  

2. Bc. Anton Hajnovič,  

3. Ing. Branislav Adamec, 

4. Juraj Svitok 

5. Igor Obžera 

6. Marián Miština 

7. Ing. Michal Gogola 

8. Roman Jakubis 

9. František Včelík 

10. Alena Mokrá 

11. Mgr. Pavel Oršula 

 

Za: p. F. Včelík, Mgr. D. Horná, Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula 

Proti: p. M. Miština, p. R. Jakubis, p. J. Svitok 

Zdržal sa: Ing. B. Adamec, Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 530/2021. 

 

Bod 10 – žiadosť Andrey Šuňalovej o zrušenie žiadosti na odpredaj pozemku na výstavbu 

garáže na ul. Chemikov – parc. reg. C-KN č. 445/26, k. ú. Nováky, 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie žiadosť Andrey Šuňalovej (Chemikov 18/28, 972 71 Nováky) 

o zrušenie žiadosti na odpredaj pozemku na výstavbu garáže na ul. Chemikov – parc. reg. C-

KN č. 445/26, k. ú. Nováky, 

MsZ schvaľuje zmenu Uznesenia MsZ č. 397/2020 zo dňa 24.06.2020 (zámer budúceho 

odpredaja 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) nasledovne: 

časť textu „parc. reg. C-KN č. 445/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 

v prospech Andrey Šuňalovej, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/28“ sa nahrádza textom 

„parc. reg. C-KN č. 445/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech 

Antona Petrisku a manž., bytom 972 71 Nováky, Svätoplukova 98/10“ 

 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 531/2021. 

 

 

Bod 11 -  odstúpenie Kataríny Kránerovej od žiadosti na odpredaj pozemku na výstavbu 

garáže na ul. Chemikov – parc. reg. C-KN č. 445/29, k. ú. Nováky, 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie odstúpenie Kataríny Kránerovej (Chemikov 18/28, 972 71 Nováky) 

od žiadosti na odpredaj pozemku na výstavbu garáže na ul. Chemikov – parc. reg. C-KN č. 

445/29, k. ú. Nováky, 
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MsZ schvaľuje zmenu Uznesenia MsZ č. 397/2020 zo dňa 24.06.2020 (zámer budúceho 

odpredaja 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) nasledovne: 

časť textu „parc. reg. C-KN č. 445/29 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 

v prospech Ivana Kránera, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/28“ sa nahrádza textom 

„parc. reg. C-KN č. 445/29 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Marty 

Jakabovej, bytom 972 71 Nováky, Kukučínova 205/10“ 

 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 532/2021. 

 

 

predložený materiál odd. výstavby - výsledok verejného obstarávania na zákazku Oprava 

sociálnych zariadení na prízemí v  budove  Základnej  školy Nováky na ulici J. C. Hronského, 

ktoré vykonala firma TENDERnet a ako víťaz je firma INSTA - PL s.r.o. Inžinierska 2, 971 01 

Prievidza v sume 16 656,11 € vrátane DPH.  

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie výsledok verejného obstarávania na zákazku Oprava sociálnych 

zariadení na prízemí v  budove  Základnej  školy Nováky na ulici J. C. Hronského, ktoré 

vykonala firma TENDERnet a ako víťaz je firma INSTA - PL s.r.o. Inžinierska 2, 971 01 

Prievidza v sume 16 656,11 € vrátane DPH.  

 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 533/2021. 

 

Predložený materiál odd. výstavby- návrh procesu obstarávania nového územného plánu (ÚPN) 

mesta Nováky. 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ berie na vedomie návrh procesu obstarávania nového územného plánu (ÚPN) mesta 

Nováky. 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Mgr. P. Oršula, Ing. M. Gogola 

Návrh bol prijatý uznesením č. 534/2021. 

 

K bodu 13 

Interpelácia a rôzne 

Primátor vyjadril spokojnosť s prácou hlavného kontrolóra a predložil návrh na zvýšenie 

mesačnej odmeny. Odmena môže byť do výšky 30%, navrhuje 10-15%.  

 

Mgr. D. Horná sa vyjadrila za poslanecký zbor. Vyslovila spokojnosť s prácou hlavného 

kontrolóra za obdobie 2 rokov jeho pôsobenia a uviedla, že poslanecký zbor sa zhodol na 

navýšení odmeny o 10%.   

Mgr. P. Oršula navrhuje minimálne o 15% . 
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Hlasovanie za návrh: 

MsZ 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 10% 

z jeho mesačného platu hlavného kontrolóra s účinnosťou od 1.3.2021. 

Za: p. M. Miština, p. F. Včelík, p. R. Jakubis, Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, p. J. Svitok, 

Bc. A. Hajnovič, p. I. Obžera, p. A. Mokrá, Ing. M. Gogola 

Zdržal sa: Mgr. P. Oršula 

Návrh bol prijatý uznesením č. 535/2021. 

 

 

Pani A. Mokrá, predsedkyňa návrhovej komisie, predložila návrh na zvýšenie odmeny pre 

primátora. Primátor má možnosť dostávať odmenu do výšky 60%, momentálne má schválenú 

odmenu vo výške 30%. Dodala, že už pri schvaľovaní aktuálnej odmeny sa uvažovalo 

o väčšej odmene. Navrhla zvýšenie o 25%. 

 

R. Jakubis vyjadril nesúhlas so zvýšením platu, z dôvodu jeho nespokojnosti s komunikáciou 

primátora smerom k poslancom a občanom. 

M. Miština vyjadril názor, že nie je vhodné zvyšovať v tejto dobe plat primátorovi. 

A. Mokrá konštatovala, že by sa malo hodnotiť čo sa urobilo v meste a nie medziľudské 

vzťahy. 

J. Svitok uviedol, že podľa jeho názoru má primátor dostatočnú odmenu 30%, pričom už pri 

pôvodnom hlasovaní odzneli aj oveľa nižšie percentá. Výška odmeny bola stanovená 

kompromisom. Vyjadril názor nemeniť výšku. 

Mgr. P. Oršula sa informoval na porovnania platov iných primátorov. 

M. Miština uviedol, že plat primátora v Partizánskom je bez odmien. 

Primátor na porovnanie uviedol odmenu bývalého primátora, ktorá bola vo výške 20% od 

jeho nástupu. Uviedol svoju prax v siedmom volebnom období a informoval o ušetrených 

finančných prostriedkoch pre mesto počas svojho pôsobenia. Informácie občania môžu vidieť 

v Nováckych novinách, ktoré boli vydané koncom minulého roka 2020 a distribuované spolu 

s novinami MY Hornonitrianske Noviny do každej domácnosti zdarma. Ďalej uviedol pre 

porovnanie platy starostov obcí, ktoré majú nižší rozpočet majú max. odmeny.  

Mgr. D. Horná  - vyjadrila názor, že odmeny by nemali byť  za zásluhy za 20 rokov alebo 

v porovnaní s iným starostom alebo primátorom. Odmena by mala byť za prácu primátora 

v danom období. Za posledné dva roky primátor dohadovacím konaním priniesol do mesta  

70 tis. € z Ministerstva školstva na dlh za kúrenie.  

Ing. M. Gogola stotožnil sa s názorom, že nie je vhodné porovnávať platy. Ako najdôležitejšie 

uviedol zlé načasovanie z ohľadu na zvyšovanie poplatkov na predchádzajúcom 

zastupiteľstve a z ohľadu na dnešnú dobu, dobu korony. 

Ing. B. Adamec uviedol, že to tiež vidí ako zle načasované, ako aj nie je vhodné porovnávať 

platy. 30%, schválených na úvod sa mu zdá postačujúce a pre občanov ozrejmil, že podľa 

návrhu rozpočtu na rok 2021 bol primátorovi zvýšený plat o necelých 7%, čo sa odvíja zo 

Zákona o obecnom zriadení.  

 

 

Hlasovanie za návrh: 

MsZ určuje Ing. Dušanovi Šimkovi, primátorovi mesta Nováky, podľa zákona č. 253/1994 Z. 

z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov zvýšenie platu zo súčasných 30% o ďalších 25% s účinnosťou od 

1.3.2021. 
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Za: p. A. Mokrá, Mgr. D. Horná, p. I. Obžera, p. F. Včelík, Mgr. P. Oršula  

Proti: p. M. Miština, p. R. Jakubis, p. J. Svitok 

Zdržal sa: Bc. A. Hajnovič, Ing. M. Gogola, Ing. B. Adamec 

Návrh nebol prijatý. 

 

 

Primátor navrhol prijať uznesenie na vykonanie kontroly zmluvy o dielo „Stavebné úpravy 

ihriska na futbalovom štadióne Nováky“ uzatvorenej dňa 4.7.2008 medzi objednávateľom 

Mesto Nováky a zhotoviteľom SPORT SERVICE s.r.o. Martin v súvislosti s nepodaním 

odvolania voči rozsudku prvostupňového súdu vo veci žaloby podanej zhotoviteľom proti 

mestu Nováky. 

 

Poslanec M. Miština navrhol, aby sa nevracali späť k veciam z predošlého obdobia.  

 

Z miestnosti odišli Mgr. D. Horná, Bc. A. Hajnovič, p. M. Miština, p. J. Svitok.  

  

Primátor vyhlásil krátku prestávku v rokovaní. 

Po prestávke z rokovania odišiel Mgr. P. Oršula, p. J. Svitok.  

 

Ing. B. Adamec sa zaujímal o výsledok navrhovanej kontroly nepodania odvolania voči 

rozsudku. Či bol možný výsledok a ďalší možný vývin konzultovaný s právnym zástupcom 

mesta, a či prípadne bude mať pre mesto prínos. 

Primátor zdôvodnil záujem vykonania nezávislej kontroly.  

Ďalej sa Ing. B. Adamec sa zaujímal, či má primátor ako štatutárny orgán vedomosť o tom, či 

sa viedlo konanie v tejto veci a ak bolo, ako skončilo.  

Ďalej poznamenal, že v zmysle zákona o obecnom zriadení má aj primátor právo dávať 

kontrolórovi úlohy a zadania – zaujímal sa prečo túto úlohu rieši primátor cez MsZ a prečo 

kontrolórovi nedal úlohu priamo. 

 

Hlavný kontrolór, Ing. P. Balák, poďakoval za prejavenú dôveru. Navrhol preklasifikovať 

uloženie kontroly, ktorej predmetom bude posúdenie, či sú nejaké možnosti následného 

reálneho riešenia.   

Primátor súhlasil so zmenou formulácie uznesenia s doplnkom preverenia platnosti ústnych 

zmlúv.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

MsZ ukladá hlavnému kontrolórovi preveriť možnosti riešenia následkov nepodania 

odvolania voči rozsudku prvostupňového súdu vo veci žaloby podanej zhotoviteľom SPORT 

SERVICE s.r.o. Martin proti mestu Nováky. 

Za: Ing. M. Gogola, p. F. Včelík, , Mgr. D. Horná, Ing. B. Adamec, Bc. A. Hajnovič,             

p. I. Obžera, p. A. Mokrá 

Zdržal sa: p. M. Miština, p. R. Jakubis 

Neprítomný/í: p. J. Svitok, Mgr. P. Oršula 

Návrh bol prijatý uznesením č. 536/2021. 

 

Poslanec M. Miština upozornil na čistotu mesta, na napadané lístie a ukázal fotografie na 

kameru. Požiadal o upratanie lístia.  

21.05 odišiel z rokovania p. R. Jakubis, Bc. A. Hajnovič.  
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Primátor informoval o okamžitej kontrole mesta na podnet p. M. Mištinu na predchádzajúcom 

pracovnom stretnutí, ktorú vykonal s hlavným kontrolórom. Čistenie býva od apríla, vždy po 

zime. Ďalej informoval, na podnet z predchádzajúceho MsZ p. M. Mištinu dal primátor pokyn 

náčelníkovi MsP dať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa na políciu ohľadne grafitov.  

21:13 odišiel poslanec M. Miština. 

Náčelník MsP informoval o situácii s grafitmi. 

Primátor zo záznamu premietol príspevok o odstraňovaní grafitov a čistení verejných 

priestranstiev. Vyzval poslanca M. Mištinu, aby si to pozrel na TV, pretože sa rokovania už 

nezúčastňuje. 

 

K bodu 14 

Záver 

Poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.   

 

 

  Ing. Dušan Šimka    Ing. Ján Martina 

    primátor mesta                prednosta MsÚ 

 

 

 

 

Ing. Branislav Adamec  Mgr. Pavel Oršula 

        overovateľ            overovateľ 

 


