
Vysvetlenie č. 1 

 
Verejný obstarávateľ obdŕžal Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v tomto rozsahu: 
 
Otázka číslo 1: 
„Počet zamestnancov objednávateľa, štruktúra z hľadiska pracovných pozícií a odborných 
činností vyžadujúcich doklad o odbornej spôsobilosti na činnosť s technickými zariadeniami“. 
 
Odpoveď na otázku č. 1: 
Mesto Nováky má ku dňu doručenej žiadosti o vysvetlenie 82 stálych zamestnancov 
v nasledujúcich organizačných jednotkách: 

 MsU a Dom kultúry 29 (27 administratívnych zamestnancov a 2 upratovačky) 
 Materská škola 18 (učiteľky v materskej škole) 
 Školská jedáleň 4 (kuchárky) 
 Mestská polícia 5 (mestský policajt) 
 Opatrovateľky 18 (pôsobia v domácnosti u klienta) 
 Spoločný obecný úrad: 

 stavebný 4 (administratívny zamestnanec) 

 sociálny 2 (administratívny zamestnanec) 

 školský 2 (administratívny zamestnanec) 
 VPP pracovníci cez Úrad práce (v súčasnosti vykonávajú prácu 2 osoby, plánovaných 

8 zamestnancov za podmienky súhlasného stanoviska Úradu práce) 
Odborná spôsobilosť z technického hľadiska pre administratívnych pracovníkov sa 
nevyžaduje, okrem vodičov referentského vozidla a osôb začlenených do VPP, ktorí pracujú 
s malou záhradnou technikou ako napríklad kosačka na trávu alebo fukármi lístia. Mestský 
policajti sú vybavení služobnou zbraňou, obušok a pod.) 
 
Otázka číslo 2: 
„Počet objektov a ich charakter“. 
 
Odpoveď na otázku č. 2: 
V pôsobnosti Mestského úradu Nováky sú tieto objekty: 

 Mestský úrad (chodia tam stránky) 
 Požiarna zbrojnica (nie je obsadená, je tam len DHZ 1x do týždňa, ale to len v garáži 

a vonku) 
 Materská škola 
 Budova pre VPP (sklad náradia, prezliekarne) 
 Dom kultúry 
 Verejné WC 
 Dom smútku 2x 
 Kaplnka 
 Unimobunka (rybári) 

V pôsobnosti mesta sú objekty, ktoré obhospodaruje externá firma. Jedná sa predovšetkým o 
nebytové priestory alebo bytové domy, Polikliniku, Dom služieb, a pod.). Jedná sa o majetok, 
ktorý mesto prenajíma (prenájom sa týka celého objektu) a nájomca si predmetnú oblasť 
zabezpečuje vlastnými silami. 
 
Otázka číslo 3: 
„Je možné riešiť vzdelávanie v oblasti BOZP a OPP aspoň u časti zamestnancov formou e-
learningu? /spoločnosť Falck Fire Services a.s. má projekt e-learningového vzdelávania 
schválený Národným inšpektorátom práce/“. 
 
Odpoveď na otázku č. 3: 
Verejný obstarávateľ formu vzdelávania u vybranej skupiny zamestnancov formou e-learning 
nevylučuje. 


