
ČIASTOČNÝ ODPOČET VOLEBNÉHO PROGRAMU
PRIMÁTORA MESTA NA ROKY 2018 – 2022

Primátor NovákDušan Šimka bilancuje, ako samu darí napĺňať svoj volebný program z roku 2018. Informuje o dôležitých krokoch, zmenách a
plánoch, ktoré na poste primátora zrealizoval alebo plánuje uskutočniť v čo najbližšom čase.

VNovákoch pri narodení každého dieťaťa 300 € príspevok pre rodiny.

V prípade zvolenia za
primátoramesta Nováky
zabezpečím:

y Zmenuorganizačnej
štruktúryMsÚ – zefektívne-
nie choduMsÚ – splnené
y Okamžitézrušeniene-

stránkových dní, aby si ob-
čaniamohli vybavovať svoje
záležitosti 5 dní v týždni na
MsÚ.
Mestský úrad tumusí byť

pre občanov a nie naopak! –
splnené
y Opätovnéotvorenie

hlavného vchodu do budovy
MsÚ – splnené
y Zásadnúreorganizáciu

Mestskej polície v Novákoch
– splnené
y „Vrátenie“veľkoobje-

mových kontajnerov do kaž-
dej častimesta – splnené
y Obnoveniepravidelné-

homestského televízneho
vysielania zo všetkých ob-
lastí života nášhomesta –
živá kronikamesta – splne-
né
y Okamžitéukončenie

resp. vypovedanie všetkých
nevýhodných zmlúv, ako
napr. na poradenskú čin-
nosť, o právnej pomoci atď. –
splnené
y Okamžitévypovedanie

zmluvy na „rekonštrukciu“
Domu služieb, na základe
ktorejmámesto zaplatiť, te-
da všetci občania nášho
mesta, cca 673 000 € (20,3
mil. Sk) –mestoNováky ne-
uhradilo počas dvoch rokov
žiadnu splátku –plnené
y Auditmesta–dámho

vypracovať nezávislýmod-
borníkom – zrealizovaný
vlastnými prostriedkami

Sociálna a zdravotná
starostlivosť

y Zabezpečiť vybudo-
vanie penziónu –Domova
sociálnej starostlivosti pre
našich občanov, a to pre-
stavbou a rekonštrukciou
existujúceho zariadenia

v majetkumesta, resp. iného
zariadenia – v súčasnosti sa
pripravuje projektová do-
kumentácia a následne
bude predložená žiadosť
o dotáciu z fondov EÚ
y Pokračovaťv osvedče-

nom systéme sociálnej po-
moci formou jednorazových
dávok a príspevku na stra-
vovanie slabšie situovaným
rodinám s deťmi, občanom
v núdzi a dôchodcom.
Prispievať na domácu

opatrovateľskú službu, ktorá
pomáha v neľahkej situácii
mnohýmnašim spoluobča-
nom – splnené
y Zabezpečiťposkytova-

nie príspevku na stravu
z rozpočtumesta na posky-
tovanie obedov pre dôchod-
cov nášhomesta, ako aj na
ďalšie aktivity našich dô-
chodcov – splnené
y Poskytovaťnaďalej

úľavy pre občanovmesta na
miestnompoplatku za vývoz
komunálneho odpadu doto-
vaním z rozpočtumesta –
splnené
y Podporiťmladérodiny

sumou 300 € (9 000 Sk) na
každé novonarodené dieťa –
splnené, schválené od 1. 1.
2019
y Zabezpečiť rekonštruk-

ciu budovy PoliklinikyNo-
váky z externých zdrojov
podľa vypracovaného pro-
jektu.
Upozorňujem, že v r. 2014

som zabezpečil z fondov EÚ
dotáciu cca 900 000 €na re-
konštrukciu PoliklinikyNo-
váky.
Avšak bývalé vedenie

mesta odstúpilo od podpí-
sanej zmluvy s Minister-
stvom zdravotníctva SR –
podaná žiadosť o dotáciu

Rozvojmesta

y Rekonštrukcia verej-
ného osvetlenia – čiastočne
plnené
y Rekonštrukciamiest-

nych komunikácií a chodní-

kov – zrekonštruovaná
Trenčianska ulica a nie-
koľko chodníkov
y Revitalizáciazelene

v meste – čiastočne plnené
y Zrekonštruovaťprístu-

pové komunikácie ku všet-
kýmbytovkámvmeste –
zaradené v rozpočte na rok
2021
y Zabezpečiť investorana

výstavbu polyfunkčných
objektov na námestí oproti
LIDL-u – zatiaľ nesplnené
y Obnoviť značenieulíc

(smerové tabule, označenie
firiem) –navrhnuté v roz-
počte 2021
y Naďalej zachovaťbez-

platné parkovanie v meste –
splnené
y RekonštrukciaMsÚ

a obradnej siene z fondov
EÚ, ktoré boli schválené v r.
2018. Realizáciu zabezpečiť
v r. 2019 – splnené, budova
MsÚ zrekonštruovaná k 31.
10. 2020 z dotácie z Envi-
ronmentálneho fondu
100 000€

Bývanie

y Obnoviť výstavbu ná-
jomných bytov v meste,
pretože v rokoch 2015 – 2018
sa vôbec nepripravili pod-
mienky na výstavbu bytov
a nepostavil sa žiadnymest-
ský bytový dom – podporovať
výstavbu ďalších bytových
domov –plnené v spolu-
práci so súkromnými in-
vestormi v roku 2021 by
mala byť postavená 24-
-bytovka pri Jednote a 33
nájomných bytovnaBer-
nolákovej ulici
y Vytváraťpodmienky

pre rozvoj individuálnej by-
tovej výstavby – v plnení
y Pokračovaťv rekon-

štrukcii televízneho káblo-
vého rozvodu a v digitalizá-
cii TV – splnené
y Vzáujmeďalšiehoze-

fektívňovania tepelného
hospodárstva zabezpečiť re-
alizáciu projektu „Rekon-
štrukciu centrálneho zdroja
tepla“ (CZT) – dotáciu cca 1,3

mil. € (cca 39mil. Sk) – spl-
nené k 15. 9. 2020 v celko-
vej sume 1,4mil. €

Kultúra, školstvo, šport,
záujmové združenia

y Zabezpečiť postupnú
rekonštrukciu budovyDomu
kultúry – čiastočne splnené
prácami vo vnútri objektu
y Pokračovaťv rekon-

štrukcii telocviční v ZŠ –
splnené, zrekonštruovaná
telocvičňa v ZŠ 1. – 4. na J.
C. Hronského k 15. 12. 2019
a telocvičňa ZŠ na Pribino-
vej ulici zrekonštruovaná
k 30. 6. 2020
y Zabezpečiť rekonštruk-

ciu a modernizáciu športo-
vých zariadení pre širokú
verejnosť – výmenu povrchu
umelej hracej plochymulti-
funkčnéhominiihriska
v areálimestského futbalo-
vého štadióna – čiastočne
splnené
y Naďalejpodporovať

športové kluby v meste –
splnené
y Preobčanovnášho

mesta zabezpečiť zľavu zo
vstupného v Národnom
vodnopólovom centre – spl-
nené
y Vytváraťdeťomamlá-

deži podmienky na pravi-
delné športové aktivity
v popoludňajších hodinách,
počas voľných dní v objek-
toch škôl a v areálimestské-
ho futbalového štadióna –
splnené
y Vytváraťpodmienkyna

efektívne a masovejšie vy-
užívanie jestvujúcich špor-
tovísk na územímesta – spl-
nené
y Scentromvoľnéhočasu

podporovať aktivitymladých
ľudí v záujmových krúžkoch
na územímesta – splnené
y Finančnepodporovať

aktivity našich občanov
v rámci záujmovej činnosti
denného centra (býv. klub
dôchodcov), zdravotne pos-
tihnutých občanov, záhrad-

károv,matičiarov, rybárov,
rímskokatolícku cirkev
v Novákoch,materské cen-
trumatď. – splnené

Protipovodňové opatrenia

y Bezodkladne realizo-
vať protipovodňové opatre-
nia na Lelovskompotoku –
ochrana proti 100-ročnej vo-
de.
Upozorňujem, že ako pri-

mátormesta somv r. 2014
zabezpečil z Nórskych fon-
dov dotáciu v sume 76 000 €
(2,3mil. Sk) na úpravu Le-
lovského potoka – ochranu
proti 100-ročnej vode.
Avšak bývalé vedenie

mesta tento projekt nereali-
zovalo. Preto je potrebné ho
ihneď v r. 2019 realizovať –
splnené
y Pripraviťprojektypre

ďalšie protipovodňové opat-
renia v rizikových lokalitách
mesta – v plnení

Bezpečnosť

y Pokračovať v nasvie-
tení ďalších priechodov pre
chodcov pre zvýšenie bez-
pečnosti občanov – splnené
y Pokračovaťv rozšírení

kamerového systému
vmeste z externých zdrojov
– v plnení
y BezpečnýparkDr.Š.

Moyzesa – v plnení

z Ing.DušanŠimka, primátormestaNováky.
z foto: archívmesta

VEDENIE MESTA

Dušan Šimka bol do fun-
kcie primátora zvolený
prvýkrát v roku 1990.
Túto funkciu vykonával
nepretržite do roku 2014,
teda 6 volebných období.
V rokoch 2015 – 2018 bol
primátorommesta Da-
niel Daniš.
V roku 2018 občania No-
vák zvolili do funkcie
primátoramesta po sied-
mykrát Dušana Šimku.

Noviny pre občanovNovák www.novaky.sk Číslo 1 / 2020, 4. ročník

Vážení čitatelia,

tešíma, že Vámmôžem
na stránkachNováckych
novín priblížiť život
v našommeste.
Dočítate sa o najdôleži-
tejších udalostiach uply-
nulého roka, zásadných
investičných akciách,
dokončených projektoch,
aj plánoch na nasledujú-
ce obdobie.
Chýbať nebude ani pre-
hľad spoločenských uda-
lostí. z Ing. Dušan Šimka,

primátormestaNováky



HOSPODÁRENIE MESTA ZA ROK 2019
Mesto Nováky za rok 2019 dosiahlo prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 429 183 €, pričomboli dosiahnuté bežné príjmy 5 004 813 €,
kapitálové príjmy 24 073 €, príjmové finančné operácie 574 022 €.

Bežné výdavky sa čerpali
v objeme 4 525 031 €, kapitá-
lové výdavky v objeme 386
167 € a výdavkové finančné
operácie v objeme 262 527 €.
Mestomá vytvorené aj 2

fondy – rezervný fond a so-
ciálny fond. Tvorba fondov
bola v roku 2019 v objeme
383 598 €, a to z ich zostatkov
z predchádzajúceho roka
a príjmu podľa schválených
pravidiel . Čerpanie fondov
v roku 2019 bolo v objeme
222 743 €. Zostatok fondov je
v sume 160 855 €.

V roku 2019mesto realizo-
valo investície v celkovom
objeme 386 167 €. Z inves-
tičných akcií treba spome-
núť nasledovné:
– rekonštrukcia Ul. Tren-

čianskej napojenie z Duk-
lianskej v sume 67 510 €,
– rekonštrukcia telocvične

ZŠ naUl. Hronského v sume
123 201 €,

– rekonštrukcia Lelovské-
ho potoka v sume 74 838 €,
– dokončenie rekonštruk-

cie hygienických zariadení
ZŠ naUl. Hronského v sume
16 503 €,
– rekonštrukcia v ŠJ ZŠ

v sume 19 736 € a zakúpil sa
konvektomat v sume 14 992
€,
– zakúpenie čerpadla na

futbalovom štadióne v sume
4 478 €,
– rekonštrukcia a moder-

nizácia detských ihrísk
v sume 8 588 €,
– prípravná a projektová

dokumentácia a inžiniering
v sume 11 500 €,
– zakúpenámobilná váha

pre odpadové hospodárstvo
v sume 5 220 €,
– vybudovali sa chodníky

na novom cintoríne v sume
3 658 €,
– rekonštrukcia TH z od-

pisov v objeme 2 658 €,
– poplachový systémMsÚ

v sume 3 876 €.
Úverová zaťaženosť

mesta k 31. 12. 2019 pred-
stavuje z možných 60% sku-
točných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpoč-
tového roka v meste Nováky
30,98%, pričomvšetky úve-
ry sa postupne splácajú, tak
úverová zaťaženosť postup-
ne klesá.

V roku 2019mesto po-
skytlo zo svojho rozpočtu
dotácie pre športové kluby
v celkovej výške 162 955 €,
a to Klubu vodného póla No-
váky 85 000 €, Klubu rých-
lostnej kanoistikyNováky 28
900 €, Futbalovému klubu
ISKRANováky 29 700 €,
Mestskému klubu v elektro-
nických šípkachNováky 1
900 €, Pumptrack clubuNo-
váky 755 €, Tenisovémuklu-
buNováky 5 900 €, Klubu ly-
žiarovNováky 7 300 €, Karate
klubu 1500 €,MK ŠAMPIÓN

FITNES 750 €, Klubu raketo-
výchmodelárov 500 €,
NUOVAC klubu 750 €.
Olympijský klub Prievidza

dostal finančný dar na akciu
Vyhlásenie najúspešnejších
športovcov, trénerov, kolek-
tívov športu o Cenu krištá-
ľového páva a Cenu fair play
okresu PD 500 €, jednotliv-
comboli poskytnuté dary vo
výške 1320 €.

Organizáciámvmeste na
voľnočasové aktivitymesto
poskytlo dotácie v sume
9 020 €, a to preMaterské
centrumNováčik, Nováky,
Slovenský zväz záhradkárov
ZO 24-1 Nováky, Dychovú
hudbuNCHZNováky,
Miestny odborMatice Slo-
venskej Nováky, Slovenský
rybársky zväz –Mestská or-
ganizácia Prievidza, Ob-
čianske združenieMarínka
Nováky. Jednotlivcomboli
poskytnuté dary vo výške

860 €. Dotácia pre FK Iskra
na prevádzku FŠ predstavuje
17 500 € a pre ZO Slovenské-

ho zväzu zdravotne posti-
hnutýchNováky 3 000 €.

ÚSPORY V ROZPOČTE MESTA v roku 2019

Vďaka rozhodnutiu primá-
toramesta Ing. Dušana
Šimku zrušiť všetky nevý-
hodné zmluvy premesto,
bolo ušetrených v rozpočte
mesta v roku 2019 spolu
88 000 €. Ide o zmluvy na
poradenskú činnosť s na-
sledovnými firmami:

y BMSEnergy, s. r. o.,Bra-
tislava na 24 000 €
y BMSEnergy, s. r. o.,Bra-
tislava na 24 000 €
y JA-BL-KO,s. r. o.,Nové
Zámkyna 10 000 € + 1 000 €
(spolu 11 000 €),
y JKBOZ ,s. r. o. ,Prievidza
na 24 000 €,
y JLMConsulting, s. r. o.,

Bratislava na 5 000 €
Racionalizačnými opatre-
niami bola namzdových
prostriedkoch v roku 2019
úspora 132 868 €.

Vďaka novýmverejným
obstarávaniammesto
ušetrilo v celkovej sume
46 260 €na nasledovných
investičných akciách:

y rekonštrukciaul.Tren-
čianskej napojenie z Duk-
lianskej 10 375 €,
y rekonštrukcia telocvič-
ne ZŠ naUl. J. C. Hronské-
ho 30 347 €,
y rekonštrukciaLelovský
potok 5 537 €.

NOVÁKY OTVORILI KONTAKTNÉ CENTRUM PRE PROJEKT PODPORA
ZAMESTNATEĽNOSTI V REGIÓNE HORNÁ NITRA
Dňa 3. júla 2019 schválila vláda SR Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, ktorého cieľom je okrem iného zmiernenie sociálnych
dosahov z dôvodu útlmu a ukončenia baníctva v regióne. Akčný plán sa týka 4 oblastí :

1. oblasť:mobilita a prepo-
jenosť regiónu,
2. oblasť: ekonomika, pod-
nikanie a inovácie,
3. oblasť: udržateľné životné
prostredie,
4. oblasť: kvalita života
a sociálna infraštruktúra.

Primátormesta Nováky p.
Ing. Dušan Šimka ešte v au-
guste 2019 začal rokovať
s kompetentnými, abymes-
to Nováky spolu s partnermi
– Trenčiansky samosprávny
kraj,mesto Prievidza,mesto
Handlová a HBP, a. s.,- vstú-
pilo so svojím zámeromdo
oblasti č. 4: kvalita života
a sociálna infraštruktúra.
Zámermesta Nováky je sú-

časťou projektového zámeru
Trenčianskeho samospráv-
neho kraja s názvom : „Pod-
pora zamestnateľnosti v re-
gióne hornáNitra“, ktorý
prešiel odbornýmhodnote-
nímMPSVaR SR dňa 29. 10.
2019. Zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného
príspevku č. Z312031ASL5
bola dňa 11. 11. 2020 zverej-
nená v centrálnom registri
zmlúv. Účinnosť zmluvy je
od 12. 11. 2020, link –
https://crz.gov.sk/zmluva/50
73106/ a prijímateľompro-
jektu je Trenčiansky samo-
správny kraj. Ten súčasne
zriadil na uvedený projekt
svoje pracovisko práve
v meste Nováky, v priesto-

roch bývalého gymnázia,
čím aj sámprispel k vytvo-
reniu pracovnýchmiest
v meste Nováky.
Hlavnýmcieľommesta

Nováky ako partnera národ-
ného projektu je uľahčenie
prechodu (premostenie) do
novej etapy života komunity
baníkov (ich rodín a blízkeho
okolia) počas útlmu a ukon-
čovania činnosti uhoľného
priemyslu v regióne.
Zámer je poskytnúť ciele-

nú pomoc a podporu zame-
ranú na zvyšovanie kvalifi-
kácie, rekvalifikácie, rozvoj
osobných kompetencií
a mäkkých zručností. Vý-
sledkomprojektu bude zvý-
šenie adaptability zamest-

nancov na nové podmienky
a uľahčenie ich plynulého
prechodu do nového za-
mestnania či k podnikaniu,
čím bude projekt eliminovať
negatívny vplyv na ekono-
mickú, sociálnu a spoločen-
skú situáciu končiacich za-
mestnancov a riziko nárastu
nezamestnanosti v regióne.
V kontaktnom centre No-

váky začal pracovať tzv.
podporný rodinný tím zlo-
žený z jehomanažéra, te-
rénneho sociálneho pracov-
níka, právnika, psychológa,
pracovníka z oblasti ekono-
miky, koordinátora komu-
nitných aktivít a komunit-
ného rozvoja a iný odborný
personál z občianskych

združení a neziskových or-
ganizácií, ktoré pôsobia
v sociálnej oblasti, kultúrnej
oblasti, športu a iných záuj-
mových oblastí. Všetky po-
zície a u všetkých partnerov
projektu boli obsadzované
výberovýmkonaním.
Všetci zamestnanci HBP,

a. s., ktorí prejavia záujem
aktívne sa zapojiť do uvede-
ného projektu, prejdú počas
prvých dvochmesiacov
analýzou kompetencií pod
patronátom tútorov na zria-
denompracovisku Tren-
čianskeho samosprávneho
kraja v Novákoch a následne
ďalšie štyrimesiace budú
maťmožnosť využívať služ-
by kontaktného centra, čím

je daná aj celková šesťme-
sačná doba pre takého
účastníka projektu.
Počas celej doby účasti na

projekte budú doterajší za-
mestnanci HBP, a. s., pobe-
rať doterajší plat a po absol-
vovaní projektu nemajú
akékoľvek obmedzenia do
ďalšieho pracovného či
osobné života.
Tento projekt sa realizuje

vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu a Európ-
skeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje.
Viac nawww.esf.gov.sk,
www.employment.gov.sk :
Projekt bude trvať do no-
vembra 2023.

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE V NOVÁKOCH

Celoplošné testovanie na
ochorenie covid-19 prebeh-
lo v Novákoch na piatich
odbernýchmiestach. Tes-
tovanie prebehlo bez kom-
plikácií a incidentov, bol
nastavený a odporučený
harmonogram testovania
podľa ulíc a časov, čo sa
osvedčilo, i keď nie každý
ho dodržal, s čím sa počíta-
lo.
V meste bolo v prvomkole
otestovaných za sobotu 31.
10. 2020 2132 ľudí, z toho
bolo 51 ľudí pozitívnych.
V nedeľu 1. 11. 2020 bolo
otestovaných 615 ľudí, z to-

ho bolo 13 pozitívnych.
Celkovo zamestoNováky
bolo otestovaných 2747 ľudí,
pozitívnych bolo 64 ľudí, čo
je 2,33 %.
V druhomkole na ochore-
nie covid-19 otestovaných
2634 občanov. Z tohto počtu
pretestovaných bolo 19 ob-
čanov pozitívnych , čo pred-
stavuje incidenciu 0,72 %.
Poďakovanie patrí zdravot-
níkomktorých sme zháňali
na poslednú chvíľu a boli
ochotní prísť, i keď po tes-
tovanímuseli ísť do služby,
administratívnympracov-
níkom, ktorímali kumulo-

vané úlohy, taktiež voja-
kom, s ktorými bola vyni-
kajúca spolupráca pri koor-
dinácií celého priebehu
testovania.
Poďakovanie patrí aj štát-
nymamestskýmpolicaj-
tom, ktorí zabezpečovali
plynulý priebeh testovania
či už pred odbernýmimies-
tami, alebo počas testova-
nia,rovnako tak patrí po-
ďakovanie našimdobrovoľ-
nýmhasičom, ktorí pries-
tory dezinfikovali, zabez-
pečovali občerstvenie pre
odbernémiesta a boli
k dispozícii celé dva dni.

NÁVŠTEVA ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA MINISTERSTVA DOPRAVY

Dňa 9. októbra 2020mesto
Nováky navštívil pán Jaro-
slav Kmeť, štátny tajomník
Ministerstva dopravy a vý-
stavby SR, spolu s pánom
MiloslavomHavrilom, ge-
nerálnym riaditeľomŽe-
lezníc Slovenskej republiky.
Na pracovnom rokovaní
s pánomprimátoromDu-
šanomŠimkomdiskutovali
o doprave v Novákoch
a širšom regióne. Z radnice
mesta sa návšteva presu-
nula do priestorov priemy-
selného parkuNováky,
kde sídli jeden z najvýz-
namnejších zamestnáva-

teľov v Novákoch firma
Carcoustics. Veľkú pozor-
nosť venovali verejnému
záujmu vybudovania rých-
lostnej komunikácie R2
smeromna Trenčín s ak-
centomaj na problematiku
jediného vjazdu do prie-
myselného parku Vaša, kde
vznikajú kalamitné situ-
ácie. Pred priemyselným
parkom sa denne v cestnej
doprave saturujemix de-
siatok kamiónov, stoviek
osobných áut,motorkárov,
cyklistov aj chodcov.
Z priemyselného parku
ďalšia cesta smerovala na

autobusovú a železničnú
stanicu v Novákoch, kde
hosti privítal prednosta
stanice pán Jozef Bielik.
Generálny riaditeľ ŽSR si
pozrel celú železničnú sta-
nicu v Novákoch a ocenil jej
čistotu a upravenosť .
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AKČNÝ PLÁN TRANSFORMÁCIE
UHOĽNÉHO REGIÓNU
Projekt bol oficiálne začatý
17. 10. 2018 na úvodnom
stretnutí, ktoré sa konalo
v Trenčíne.
Projekt začal analýzou sú-

časného stavu regiónuHor-
náNitra v súvislosti s trans-
formáciou z uhoľnej ekono-
miky, ktorá zahŕňala pre-
študovanie dokumentov,
správ a analýz, ktoré boli už
k tejto téme spracované,
a analýzou týkajúcou sa
transformácie uhoľných re-
giónov vo svete.
Materiál „Akčný plán

transformácie uhoľného re-
giónuHN“ schválila vláda SR
na svojom rokovaní dňa 3. 7.
2019. Pred konečným schvá-
lenímuvedenéhomateriálu
vládou SR sa uskutočnilo
verejné prerokovanie tohto
materiálu v mestáchNová-
ky, Prievidza, Handlová
a Partizánske. Dôvodomve-
rejných prerokovaní bola
snaha získať dôveru obča-
nov, že vláda, región, sa-
mospráva a všetci, ktorí sa

na príprave transformácie
hornej Nitry podieľali,mali
záujemdosiahnuť základnú
víziu plánu.
Naštartovať ekonomiku

v rôznych oblastiach a za-
bezpečiť zamestnanosť
s vyššou pridanou hodnotou
pre región.
Verejné prerokovanie akč-

ného plánu transformácie
regiónu sa v Novákoch
uskutočnilo 3. 5. 2019 za veľ-
kej účasti občanov nášho
mesta, ale aj zo širokého
okolia.
Primátormesta Nováky

Dušan Šimka bol na rokova-
ní s primátoromkrajského
mesta Ústí nad LabemPet-
romNedvědickyma násled-
ne s hejtmankouKarlovar-
ského kraja JanouMráčko-
vou Vildumetzovou. Pred-
metom spoločných rokovaní
v Českej republike bola
transformácia regiónu pri
útlme baníctva, ktorá sa
v ich regiónoch už realizo-
vala.

BUDÚCNOSŤ VYKUROVANIA
V NOVÁKOCH PO ROKU 2023
Vzhľadomna očakávané
ukončenie výroby elektric-
kej energie z domáceho
hnedého uhlia vo všeobec-
nomverejnom záujme
v Elektrárni Nováky je
v rámci transformácieHor-
nej Nitry riešená otázka bu-
dúcnosti vykurovania aj
miest Nováky, Prievidza
a obce Zemianske Kostoľany.
Sú predložené 2 návrhy

riešenia vykurovania na
Hornej Nitre od 1. 1. 2024.
Zámerymajú pripravené
Slovenské elektrárne a Prie-
vidzské tepelné hospodár-
stvo, ktoré boli už podrobne
predstavené odbornej verej-
nosti a posúdené expertmi
Európskej investičnej banky.

Slovenské elektrárne

Pokračovanie výroby tepla
v areáli elektrárne z plynu
a biomasy

Riešenie ponúkané zo
strany Slovenských elek-
trární spočíva vo výstavbe
nového zdroja diaľkového
vykurovania v lokalite
uhoľnej elektrárne SE v No-
vákoch. Investícia zahŕňa
inštaláciu dvoch 8MWth
kotlov na biomasu (s celko-
vou kapacitou 16MWth),
troch nových 18MWth kot-
lov na zemný plyn pre výro-
bu teplej vody (s celkovou
kapacitou 54MWth) a kom-
binovanú výrobu tepla
a energie s vratnýmplyno-
výmmotorom s kapacitou
1MWth a 1MWel. Súčasťou
projektu je aj potrebné dopl-

nkové vybavenie a práce
(prípojka zemného plynu,
čistička odpadových vôd,
obehové čerpadlá, atď.), kto-
rých celkové investičné ná-
klady sú v súčasnosti odha-
dované na 18,6mil. €.

Prievidzské tepelné
hospodárstvo

Banské vody, biomasa, so-
lárne panely a plynová ko-
tolňa

Riešenie ponúkané zo
strany Prievidzského tepel-
ného hospodárstva pozostá-
va z výstavby a pripojenia
nových zdrojov výroby tepla
pre systémCZT Prievidza.
Investícia by zahŕňala in-
štaláciu štyroch tepelných

čerpadiel voda-voda s celko-
vou kapacitou 4,1MWth
a plynovej kogeneračnej
jednotky s kombinovanou
výrobou tepla a elektriny
(KVET) s kapacitou 1MWtep
a 1MWel v areáli bane Cigeľ.
Spolu s plánovanýmvyuži-
tím dvoch existujúcich tep-
lovodných (TUV) 3MWth
kotlov na biomasu (s celko-
vou kapacitou 6MWth) by
celková kapacita výroby
tepla bola 11,1MWth.
PTH taktiež uvažuje o do-

plnení solárnych tepelných
panelov o 2,5MWth (v tomto
prípade by inštalovaný te-
pelný výkon v bani Cigeľ do-
siahol 13,6MWth).
Ďalej sa uvažuje s vybu-

dovaním 6 kmdlhého systé-
mu potrubia teplej vody

spájajúceho lokalitu Cigeľ so
súčasnýmmiestomdodávky
tepla pri okrajimesta Prie-
vidza („bod K1“). Potrubia by
mali priemer DN 300 pre
maximálnu prenosovú ka-
pacitu 30MWth. V lokalite
„K1“ v Prievidzi sa plánuje
nainštalovať tri kotly na
zemný plyn s výkonom 12,5
MWth (s celkovou kapacitou
37,5MWth). Súčasťou pro-
jektu sú aj potrebné dopln-
kové vybavenia a práce (prí-
pojky zemného plynu, úp-
ravňa vody, obehové čerpad-
lá, atď.). celkové predpokla-
dané investičné náklady sú
v súčasnosti 13,9mil. € (bez
prípadných dodatočných
nákladov na inštaláciu
a pripojenie solárnej tepel-
nej kapacity).

z DušanŠimka (vpravo) naMinisterstve hospodárstva SR sa zúčastnil na rokovaní o otázkach vykurovania re-
giónu sministromhospodárstvaRichardomSulíkoma Rastislavom Januščákomz HBPPrievidza.

z Primátoramestanavštívil tajomník britskej ambasády v Bratislave
AlexanderHill, ktorý sa prišiel podeliť so skúsenosťami z transformácie
uhoľných regiónovVeľkej Británii a ponúkol spoluprácu v tejto oblasti.

REKONŠTRUKCIA CENTRÁLNEHO ZDROJA TEPLA
Rekonštrukcia centrálneho zdroja tepla (CTZ) sa realizovala z dotácie z fondov EÚ v sume cca 1 200 000 € zo Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry s finančnýmpodielommesta v sume cca 200 000 €.

To znamená, že tepelné roz-
vody v Novákoch sa zrekon-
štruovali v celkovej sume za
1,4milióna €. Realizovali sa
nasledovné práce.

Chemická kolónia

y Vchemickejkolónii sa
odstránil štvorrúrový sys-
tém, t.j. dve rúry slúžili na
ohrev teplej úžitkovej vody
a dve rúry na vykurovanie.
Tým, že sa odstránil starý,
nekvalitne zaizolovaný
štvorrúrový systém (pri kto-
rom sa odstránilo cca 6 km
potrubí ) a nahradil sa no-
výmdvojrúrkovým systé-
momz predizolovaných po-
trubí s celkovou dĺžkou po-
trubí niečo vyše 2 km, zlep-
šila sa hospodárnosť celého
primárne systému.
y Čobolhlavnýprínos

pre obyvateľov pri ohreve
TÚVv chemickej kolónii:

Naul. Hviezdoslavovej
v domoch 11, 12, 13, 15, 16, 17
bol v každomvchode osade-
ný ležatý ohrievač vody
(bojler ) s objemomniekde
630 litrov, a niekde 1100 lit-
rov.
V domoch 10 a 14 na ul.

Hviezdoslavovejmali bojlery
objem až 3000 litrov. V os-
tatných domoch okolo vý-
počtového strediska okrem
domu 18/24, 26, 28 a 18/30, 32,
kde boli tiež bojlery v kaž-
domvchode,mali domy po
jednombojlery a tiež v obje-
moch 630 litrov a niekde
1100 litrov.
Všetky tieto bojlery, ktoré

boli v majetku vlastníkov
bytov, sa nahradili jedným
malýmvýkonnýmdosko-
výmvýmenníkov slúžiacim
na ohrev teplej úžitkovej vo-
dy spolu so zásobníkovou
nádobou s objemomcca 120
litrov pre jeden dom.
(príklad : dom č. 12mal

bojlery s objemom 1890 lit-
rov a terazmajú zásobník
s objemom 120 litrov, čo
prinesie nemalé úspory pri
nákladoch na ohrev vody.
y Čobolhlavnýprínos

pre obyvateľov pri vyku-
rovaní v chemickej kolónii:
Predtým teplotu vody,

ktorá išla do radiátorov, re-
gulovali vo Fortischeme pre

celú chemickú kolóniu bez
možnosti si ju regulovať
v jednotlivých domoch. Te-
raz simôže každý domna-
staviť svoj vlastný systém
šetrenia, útlmov, poprípade
aj teploty vykurovacej vody
a pod. Jednoducho povedané
–môžu si kúriť, ako sa roz-
hodnú. Samozrejme, spo-
ločnosť BENET zodpovedá za

to, aby boli dodržané ustano-
venia zákona o energetike.

Časťmesta Nováky
napojená na ENO:

y Tusarozšírila trasa tepel-
ných rozvodov o cca 531m,
čo námpomohlo zapojiť zá-
kladnú umeleckú školu na
CZT, lebo plynová kotolňa

v ZUŠ už vykazovala veľkú
poruchovosť.
Prínosombude aj to, že sa

na systémCZT pripojí aj no-
vá 24-bytovka, ktorá sa sta-
via pri Jednote.
y Ďalej sazrekonštruovali
také trasy tepelných rozvo-
dov, ktoré boli pôvodné, po-
ruchové a veľmi problema-
tické, napr. popod cestu 1.
triedy, ktorá vedie cez Nová-
ky pri firmeNoving.
y Vymenili sapôvodnéza-
starané odovzdávacie stani-
ce tepla v ZŠ naUlici J. C.
Hronského a v kine a dopl-
nili sa nové naMsÚ a na ve-
rejnomWC. Výmena odo-
vzdávacích staníc za nové
prinesie oveľa komfortnejšiu
prípravu tepla s možnosťou
rozsiahlejšej regulácie a útl-
mov. Hlavný prínos na tejto
vetve je, že sa zabránilo po-
ruchovosti starých potrubí
a zlepšila sa celková hospo-
dárnosť systému.
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VYNOVENÝ MESTSKÝ ÚRAD

MestoNováky vmesiaci ok-
tóber ukončilo práce na
stavbemodernizácie a ob-
novy budovmestského úra-
du a obradnejmiestnosti
mesta Nováky. Na rekon-
štrukčné prácemesto získalo
nenávratné finančné pros-
triedky z Environmentálne-
ho fondu vo výške 95 percent
celkových nákladov stavby,
čo je 96 765 eur. Spolufinan-
covaniemesta na rekon-
štrukcii budovymestského

úradu bolo vo výške 5 per-
cent, čo je 5 093 eur. Prioritne
boli vykonané práce v roz-
sahu schválených finanč-
ných prostriedkov a podľa
požiadaviek Environmen-
tálneho fondu, ktoré sú za-
merané na znižovanie ener-
getickej náročnosti a zvyšo-
vanie energetickej účinnosti
verejných budov, vrátane
zateplenia. V prevažnej
miere bolo vykonané zatep-
lenie obvodových stien

a sokla budovy, zateplenie
stropu na poschodí, výmena
vonkajších a okenných pa-
rapetov a ďalšie práce. Na
vykonanie týchto prác už bol
najvyšší čas, pretože na via-
cerých častiach fasády bolo
evidentné jej opotrebovanie
a v jednej časti budovy sme
museli dokonca zamedziť
pohybu osôb a vozidiel zá-
branami, pretože hrozilo
zrútenie rozsiahlej časti fa-
sády, a to korunnej rímsy.

Práce boli vykonané
v zmysle projektovej doku-
mentácie, ktorej súčasťou je
aj energetická bilancia
a tepelno-technologický po-
sudok stavby, ktorý jedno-
značne stanovil potrebnú
hrúbku zateplenia budovy
a podľa tohto posudku sa aj
práce zrealizovali.
Vykonané boli aj práce

naviac, ktoré neboli riešené
v projektovej dokumentácií
a bolo ich treba zrealizovať
z hľadiska funkčnosti a vi-
zuálneho zachovania diela,
ako napríklad oprava rímsy,
šambrány, ukončenie hre-
beňa strešnej krytiny na
murive, vyrovnanie nerov-
nosti fasády podliepaním ,
dotvarovanie korunnej rím-
sy, chráničky a uloženie
káblov, zamurovanie elek-
trického rozvádzača.
Tieto práce naviac si vy-

žiadali náklady vo výške 18
162 eur, ktorémesto hradilo
zo svojho rozpočtu. Všetky
práce realizovala spoločnosť
MV staving, ako víťaz verej-
ného obstarávania na zá-
kazku s nízkou hodnotou.
Stavba bola ukončená v ok-
tóbri 2020.

PROTIPOVODŇOVÉ
OPATRENIA
Práce sa začali v roku 2012 v rámci dotačného
projektu z Nórskych fondov „Protipovodňové
opatrenia v meste Nováky, Lokalita Brod,
Lelovský potok a Trenčianska ulica “.

Verejné obstarávanie vyhra-
la spoločnosť Schreiber,
s. r. o., Salka v sume 84 660 €.
Práce na stavbe samali začať
17. 8. 2018, avšak uvedená
firma práce vôbec nezačala
a mesto odstúpilo od zmluvy
so spoločnosťou Schreiber,
s. r. o., dňa 19. 12. 2018. Dô-
vodomvypovedania zmluvy
bolo, že táto spoločnosť ne-
splnila podmienky verejné-

ho obstarávania.Mesto ná-
sledne vyhlásilo nové verej-
né obstarávanie v roku 2019,
víťazomktorého sa stala
spoločnosť Ing. Peter Ošvát –
OPEN, ktorá zrealizovala re-
konštrukciu Trenčianskej
ulice v celkovej sume 67 510
€ s DPH. To znamená, že
o 17 510 € výhodnejšie v po-
rovnaní s firmou Schreiber,
s. r. o.

Partnerom č. 1 bolomesto
Nováky, partnerom č. 2 bolo
mestoHandlová. Dňa 18. 7.
2014 bola uzatvorená par-
tnerská dohodamedzi SVP š.
p., OZ Piešťany a partnerom
1mestoNováky a partnerom
2mestoHandlová. Táto
stavba v sume cca 80 000 eur
mala byť pôvodne hradená
z tohto dotačného projektu.
Avšak vtedajší primátor D.
Daniš svojvoľne odmietol
podpísať zmluvu s víťazom
VO z dôvodu, že by sa projekt
asi nestihol zrealizovať.

Týmto jeho konanímmesto
Nováky prišlo definitívne
o túto dotáciu.
Na návrh súčasného pri-

mátoramesta NovákyDuša-
na Šimku poslanciMsZ
schválili potrebné finančné
prostriedky, aby sa táto re-
konštrukcia urýchlene rea-
lizovala.
Víťazom súťaže sa stala

spoločnosť Swietelsky-
-Slovakia, spol. s r. o. , ktorá
celú rekonštrukciu zrealizo-
vala v sume 74 463,50 eura
s DPH.

Žiadosť o projekt na protipovodňové opatrenia
na Lelovskompotoku podával v roku 2013
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ
Piešťany, ktorý bol prijímateľomdotácie.

NOVÁ LÁVKA PONAD NITRU
Lávka je vo vlastníctvemes-
ta vedená od roku 1956. Súťaž
na rekonštrukciu lávky vy-
hrala spoločnosť PROTREN,
s r. o., Považská Bystrica
s ponukou 82 709, 29 €
s DPH. Rekonštrukčné práce
začali 17. 6. 2017 a v zmysle
zmluvymali byť vykonané
za 60 dní. Avšakmestomu-
selo niekoľkokrát reklamo-
vať práce . Konečná oprava
povrchu lávky sa realizovala
až 17. 4. 2019, teda takmer dva
roky od začatia prác.

MESTO OPRAVILO TELOCVIČNE V ŠKOLÁCH
Rekonštrukčné práce v ZŠ na Pribinovej ulici
realizovala firma Schreiber, s. r. o., Salka. Práce
mali byť ukončené do 10. 6. 2018. Nestalo sa tak
amesto spoločnosť zažalovalo.

Hlavný kontrolór (HK)mesta
vykonal kontrolu rekon-
štrukcie telocvične ZŠ na
Pribinovej ulici a vo svojej
správe uviedol nasledovné:
spoločnosť Schreiber, s. r. o.,
mala povinnosť sa zapísať do
registra partnerov verejného
sektora.
Keďže tak neurobila,mes-

to Nováky s ňou nemohlo
zmluvu uzavrieť. Napriek
týmto skutočnostiammesto
Nováky dňa 10. 4. 2018 pod-
písalo zmluvu so spoločnos-
ťou Schreiber, s. r. o., Salka
na rekonštrukciu telocvične
a sociálnych zariadení v ZŠ
Nováky.
Hlavný kontrolór konšta-

toval, že podľa zmluvy firma
Schreiber, s. r. o., bola po-
vinná viesť na stavbe sta-
vebný denník. HK kontrolou
zistil, že v dokumentácii sa
stavebný denník ani jeho

kópia nenachádza. Taktiež
upozornil na skutočnosť, že
kontrolou neboli dohľadané
žiadne záznamy o vykoná-
vaní kontrolných dní. Hoci
v zmluve je uvedené, že
kontrolný deň samusí
uskutočniť najmenej raz za
14 dní.
HK taktiež v správe uvá-

dza, že v zmluve bolo uvede-
né, že cena diela je pevná,
maximálna a nemenná. Bý-
valý primátormesta Daniel
Daniš však uzatvoril dodatok
k zmluve dňa 23. 8. 2018 na
navýšenie ceny o 16 373 €!
HK konštatoval, že navý-

šenie ceny diela bolo v roz-
pore so zákonom!Ďalej
uviedol, že stavebné práce
mali byť ukončené v zmysle
zmluvy do 60 dní, teda do 9.
6. 2018. Primátor však 11. 6.
2018 podpísal dodatok, kto-
rým sa termín realizácie

predĺžil do 31. 8. 2018.Mesto
napriek nezrealizovaným
prácamna rekonštrukcii te-
locvične uvedenej firme za-
platilo 98 072 €! Dokonca
Úrad pre verejné obstaráva-
nie SR plánoval udeliť poku-
tumestuNováky zamachi-
nácie vo verejnomobstará-
vaní vo výške 15 120 €! Avšak
konanímprimátoramesta
Dušana Šimku bola pokuta
znížená o 50%, tedamesto
zaplatilo pokutu vo výške
7560 €.
Dňa 15. 5. 2019mesto od-

stúpilo od zmluvy s firmou
Schreiber, s. r. o., a zároveň
zažalovalo túto firmuna za-
platenie zmluvnej pokuty vo
výške 180 000 €, ktoré si bu-
de vymáhať súdnou cestou.
Mesto rekonštrukciu tejto
telocvične zabezpečilo až
k 30. 6. 2020.
Muselo na to vyčleniť ďal-

šie finančné prostriedky
z vlastných zdrojov. Z uve-
deného vyplýva, že žiaci ZŠ
Nováky nemohli viac ako 2
roky cvičiť v telocvični.
Napriek tomu, že firma

Schreiber, s. r. o., Salka ne-

dokončila rekonštrukciu te-
locvične ZŠ na Pribinovej
ulici, podivuhodne vyhrala
súťaž na rekonštrukciu ďal-
šej telocvične v Novákoch.
Stavebné prácemali byť vy-
konané v sume 151 200 €
s DPH. V júni 2019 primátor
mesta NovákyDušan Šimka
verejné obstarávanie na túto
telocvičňu zrušil. V auguste
2019 bolo vyhlásené nové
verejné obstarávanie na re-
konštrukciu telocvične ZŠ na
Ulici J. C. Hronského.
Víťazom tejto súťaže sa

stala firmaRastislava Gažúra
– RG parket Zvole v sume
99 939 € s DPH. To znamená,
že novou súťažou bolo ušet-
rených 51 200 €! Následne sa
v telocvični realizovala re-
konštrukcia tepelných roz-
vodov v sume cca 22 000 €,
a to z dotácie z Ministerstva
školstva SR. To znamená, že
celá rekonštrukcia telocvič-
ne vrátane rekonštrukcie
tepelných rozvodov bola re-
alizovaná v celkovej sume
121 857 € s DPH. Rekon-
štrukcia telocvične bola
ukončená v decembri 2019.

z Zrekonštruovaná telocvičňa v ZŠnaUlici J.C.Hronského.z Vynovená telocvičňa v ZŠnaPribinovej ulici v Novákoch.
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OPRAVA OPORNÉHO MÚRIKA
A CHODNÍKA NA AS NOVÁKY
Vmesiacoch august a sep-
tember roku 2020 bola zrea-
lizovaná stavba s názvom
„Oprava opornéhomúrika
a chodníka ASNováky“.
Predmetom stavby bola
oprava poklesnutého chod-
níka a výrazne nakloneného
opornéhomúrika na auto-
busovej stanici v Novákoch.
Urýchlená oprava havarij-
ného stavu bola nevyhnutná
aj z toho dôvodu, že na po-
klesnutom chodníku bola
umiestnená unimobunka
s obchodnou prevádzkou,
ktorá sa takisto naklonila.
Práce boli zrealizované
v nasledovnom rozsahu: ro-
zobratie existujúcej dlažby,
odstránenie pôvodného
opornéhomúru vrátane zá-
kladu a oplotenia, výstavba

nového základu a nového
betónového opornéhomúru
vrátane oplotenia, kanali-
začná prípojka pre odvede-
nie zrážkových vôd z opra-
vovanej plochy, výšková úp-
rava štrkového lôžka pod
dlažbu a spätné položenie
dlažby na opravovanú plo-
chu.Mesto hradilo náklady
s touto stavbou vo výške
19423,43 € zo svojho rozpoč-
tu. Práce vykonala firma
Ošvát Peter Ing. – OPEN,
Nitrianske Pravno, ako víťaz
súťaže verejného obstarania
na zákazku s nízkou hodno-
tou. Práce boli ukončené dňa
29. 9. 2020 zápisomo odo-
vzdaní a prevzatí diela a na
stavbu bolo vydané kolau-
dačné rozhodnutie dňa 28.
10. 2020.

LELOVCE SA DOČKALI NOVEJ
AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY
V roku 2019 bol kompletne
zrekonštruovaný priestor
v okolí autobusovej zastávky
v Lelovciach.
Za aktívnej spolupráce

primátoramesta Nováky
a zástupcov SADPrievidza
bola na náklady SADPrievi-
dza kompletne zrekonštru-
ovaná autobusová zastávka
v Lelovciach v hodnote
zhruba 5500 €. Bola opravená
fasáda objektu zastávky, vy-
menené strešné žľaby a zvo-
dy a opravená strešná kon-
štrukcia s klampiarskymi
prvkami.
Na základe intervencie

primátoramesta bol na ná-
klady Slovenskej správy ciest
kompletne vymenený po-
škodený, nebezpečný asfal-
tový kryt vozovky v blízkosti
autobusovej zastávky, t. j.
v celomúseku križovatiek
štátnej cesty I/9 s miestnymi
komunikáciami na uliciach
Lelovskej a Duklianskej.
Tento nebezpečný úsek
štátnej cesty I/9, ktorého
výškové nerovnosti vozovky
na niektorýchmiestach boli

až 10 cm, bolo už potrebné
nevyhnutne opraviť, pretože
prejazdmotorových vozidiel
týmto frekventovanýmúse-
kombol z dopravného hľa-
diska veľmi nebezpečný
a ohrozoval nielen občanov
nášhomesta, ale aj ostat-
ných ľudí, ktorý sa v uvede-
nompriestore autobusovej
zastávky v Lelovciach na-
chádzali.
Mesto, samozrejme, tiež

prispelo k zvýšeniu bezpeč-
nosti a k zlepšeniu vzhľadu
okolia autobusovej zastávky
v Lelovciach tým spôsobom,
že na nákladymesta v hod-
note 2700 € bolo vymenené
poškodené bezpečnostné
dopravné zábradlie, ktoré
oddeľuje priestor zastávky
a štátnej cesty I/9 a, bolo na-
hradené novýmmoderným
zábradlím.
Na nákladymesta v hod-

note 2466 € boli vymenené
opotrebované lavičky na za-
stávke v Lelovciach v počte
10 ks a boli nahradené nový-
mimodernými lavičkami.

MESTO SA VYSPORIADALO S GRAFITMI
Vyčíňanie vandalov zanechalo nevkusné stopy na viacerýchmiestach v Novákoch. Vedeniemesta
zakročilo a v krátkom čase vrátilo znehodnotenýmpriestranstvámpôvodný vzhľad.

z Stav v rokoch 2015 – 2018 z Stav v roku 2020.

z Stav v roku 2020.z Stav v rokoch 2015 – 2018

z Stav v roku 2020.

z Stav v roku 2020.z Stav v rokoch 2015 – 2018

z Stav v rokoch 2015 – 2018 z Stav v roku 2020.

z Stav v rokoch 2015 – 2018

INFORMATÍVNY SPOMAĽOVAČ
Na vjazde domesta smerom
od ZemianskychKostolian
bol v blízkosti štátnej cesty
I/64 z dôvodu zvýšenia bez-
pečnosti cestnej premávky

vymenený pôvodný opotre-
bovaný a nefunkčný infor-
matívny spomaľovač rých-
losti za nový na náklady
mesta v hodnote 2580 €.

CESTNÉ ZRKADLO PRE VÝJAZD
Z dôvodu zvýšenia bezpeč-
nosti cestnej premávky a na
zabezpečenie výhľadu vodi-
čov, ktorí vychádzajú z ulice
Nábrežnej na štátnu cestu

I/9, bolo umiestnené cestné
zrkadlo tak, abymali vodiči
vychádzajúcich z ulice Náb-
režnej zabezpečený plynulý
výjazd na štátnu cestu.
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BYTOVÁ VÝSTAVBA V NOVÁKOCH NAPREDUJE
Projekt SINGEL je komplex štyroch bytových domov (A,B,C,D) s celkovýmpočtom 32 bytov, ktoré sa začali realizovať v roku 2014 a v súčasnomobdobí
(december 2020) vrcholí príprava na kolaudáciu tretieho bytového domu a prebiehajú prípravné práce k výstavbe posledného objektu – SINGEL A.

Investor – spoločnosť PATIO,
s. r. o., Nováky, ktorá projekt
celú dobu realizuje, využila
služby architektonického
ateliéru FREEDOM, s. r. o.,
architektaMariánaMinaro-
viča.
Bytové domy sú navrhnu-

té s veľkýmdôrazomna ar-
chitektonické prevedenie
a použitiemoderných tren-
dov v bývaní. Benefitom
projektu je väzba na existu-

júcu sociálnu infraštruktúru
a dopravu, čo uprednostnia
hlavne rodiny s deťmi.
V okruhu 200m sa nachádza
materská škola, základná
škola, autobusové nástupiš-
te, vlaková stanica a obchod
so zmiešaným tovarom
a potravinami Jednota.
Plochy určené na výstavbu

sa nachádzajú v prielukách
medzi jestvujúcimi trojpod-
lažnými bytovými domami.

Celé toto územie je kom-
plexne zhodnotené akomalý
parčík so stromovou výsad-
bou, pretkaný sieťou chod-
níkov s mestskýmmobiliá-
rom a osvetlením. Projekt sa
môže pýšiť svojou energe-
tickou bilanciou s použitím
tepelných čerpadiel. Každý
byt je energeticky úplne sa-
mostatný.
Ku každému bytu je v prí-

zemí k dispozícii jedna ga-

rážová bunka umožňujúca
parkovanie pre dve autá za
sebou. Veľkorysá šírka 3,47m
umožňuje využívanie boč-
ných stien pre rôznorodé
spôsoby skladovania alebo
zariadenia nábytkom. Zadná
časť garáže sa dá používať aj
ako hobby priestor. Pred
každou garážou sa nachádza
jedno parkovacie státie
s čiastočnýmprestrešením ,
čo umožňuje prechod z auta

do bytu suchou nohou. Byty
sa nachádzajú v 2. a 3. n. p.
a sú prístupné z vonkajších
pavlačí – vždy dva byty
z jednej pavlače, napojených
na exteriérové schodiská na
bočných fasádach bytového
domu. Pavlače vzhľadomna
svoju nízku frekventovanosť
plnia aj funkciu loggie. V ot-
vorenej dispozícii je citlivo
oddelená kuchynská zóna od
jedálne s obývaciu časťou.

Začala sa výstavba
24-bytového domu
v Novákoch pri Jednote

V spolupráci so súkromnými
investormi v roku 2021 by
mala byť postavená 24-by-
tovka pri Jednote a 33 ná-
jomných bytov na Bernolá-
kovej ulici.
Ukončenie výstavby je

naplánované koncom roka
2021.

Novácke noviny. Občasník, číslo 1/2020, 4. ročník, vydané 8. 12. 2020.Vydavateľ:MestoNováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky, IČO: 00318361, DIČ: 2021211775. Registrované naMi-
nisterstve kultúry SR pod číslomEV 5311/15. ISSN 2453 7691.Autor: redakčná rada (Ing. JánMartina, Ing. Ingrid Kmeťová, zamestnanciMsÚNováky). Fotografie použité v Nováckychno-
vinách sú z archívumestaNováky.Distribúcia do domácností vo vlastnej réžii. Distribuované zdarma.Tlač: Petit Press, a. s.Kontakt: sekretariat@novaky.sk. Autorské práva vyhradené.
Petit Press, a.s. za obsahNováckychnovín nezodpovedá, autormi publikovaných informácií sú členovia redakčnej rady a vedeniemestaNováky.

NOVÁČANIA O SVIATOČNÚ
ATMOSFÉRU NEPRIŠLI
Ako aj po iné roky, aj tento
rok zavítal do nášhomesta
mikulášsky sprievod na koči,
ktorý ťahali kone.
Keďže v dnešnej dobe ne-

mohli ísť deti zaMikulášom
nanámestie osobne, aby po-
zdraviliMikuláša, čerta
a anjela, prešielmikulášsky
sprievod celýmmestom
a deti immohli zakývať
z chodníka alebo z okna svo-
jej izbičky.Mikulášsky
sprievodmestomNováky
prechádzal v sobotu 5. de-
cembra 2020 o 15. 00 h. V so-
botu (5. 12. 2020), v nedeľu (6.
12. 2020) a v pon-delok (7. 12.

2020) o 18.00 h bola pro-
stredníctvom televízie No-
váky odvysielaná rozprávka
o Jankovi a Marienke, ktorú
pripravili deti ročníkov 1 – 4
zo základnej školy Nováky.
V tejto pre nás všetkých

ťažkej dobe, kedy deti ne-
môžu žiť svojím zabehnu-
tým životoma nie je im
umožnené navštevovať
krúžky a kultúrno-športové
podujatia, zrealizovala tento
projekt p. vychovávateľka
Jana Sedláčková za pomoci
p. Veroniky Kostelnej a celé-
ho pedagogického zboru 1.
stupňa ZŠ.

MESTO JE NA VIANOCE PRIPRAVENÉ

Najkrajšie sviatky v roku sú pred dverami a pripravilo sa na to aj vedenie Novák. Obyvateliamesta sa už v týchto dňoch
môžu tešiť bohatej vianočnej výzdoby.

OPRAVA ŠTÁTNEJ CESTY I/64
V dňoch 18. až 29. novembra
2020 v meste Nováky pre-
behla oprava štátnej cesty
I/64, ktorá pozostávala z vy-
frézovania starého povrchu
a nanesenia nového krytu
vozovky. Investor stavby
Slovenská správa ciest, Žili-
na začal realizovať práce na
štátnej ceste odUl.M. R.
Štefánika, ďalej pokračoval
celýmúsekom štátnej cesty
naNám. SNP a celýmúse-
komA.Hlinku. Bolo zrekon-
štruovaných cca 900metrov.

VÝMENA ASFALTOVÉHO KRYTU NA CESTE I-9
Na základe intervencie primátoramesta bol na
náklady Slovenskej správy ciest kompletne
vymenený poškodený nebezpečný asfaltový
kryt vozovky v blízkosti autobusovej zastávky.

Ide o celý úsek križovatiek
štátnej cesty I/9 s miestnymi
komunikáciami na uliciach
Lelovskej a Duklianskej
v Novákoch. Tento nebez-
pečný úsek štátnej cesty I/9,
ktorého výškové nerovnosti

vozovky na niektorých
miestach boli až desať cen-
timetrov, bolo už potrebné
nevyhnutne opraviť. Prejazd
motorových vozidiel týmto
frekventovanýmúsekombol
z dopravného hľadiska veľmi

nebezpečný a ohrozoval
nielen občanov nášhomesta,
ale aj ostatných ľudí, ktorí sa

v uvedenompriestore auto-
busovej zastávky v Lelov-
ciach nachádzali.
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TELEVÍZIA NOVÁKY OSLÁVI 30. VÝROČIE
Dňa 15. 3. 1991 začala vysielaťmestská televízia
v Novákoch, a to ako prvámestská televízia na
Slovensku. Odvtedy funguje nepretržite až
dodnes.

Prvú licenciu na prevádzko-
vanie televíznych káblových
rozvodov udelilmestuNo-
váky 4.mája 1992 vtedajší
minister kultúry SR Ladislav
Snopko. Následne v roku
1995 bolamestuNováky

udelená licencia Rady SR pre
rozhlasové a televízne vy-
sielanie v káblovom rozvode
mesta Nováky na obdobie 12
rokov.
Občaniamesta Nováky

malimožnosť už pred 25

rokmi (už v roku 1995) vidieť
prvýkrát rokovaniemest-
ského zastupiteľstva v pria-
mom televíznomprenose,
ktorý trval viac ako 5 hodín.
V súčasnosti sú vysielané

rokovania poslancovMest-
ského zastupiteľstva v No-
vákoch taktiež v priamych
televíznych prenosoch v te-
levíznomkáblovom rozvode
v Novákoch a na youtube
kanálimesta. Nováčania
majúmožnosť sledovať tieto

rokovania v pohodlí svojho
domova.
Taktiež 24 hodín denne

mestská televízia vysiela vi-
deotext. Navyše cez spomí-
naný káblový kanál TVN je
prepojený ajmestský roz-
hlas.
To znamená, že občania

počujú správymestského
rozhlasu zo svojich televíz-
nych prijímačov.Mestská
televízia je zároveň živou
kronikoumesta.

REPREZENTAČNÝ PLES MESTA 2020
Reprezentačný plesmesta Nováky sa konal 25. 1. 2020 v Dome kultúry v Novákoch. Po 4 rokoch sme obnovili tradíciu organizovaniamestského plesu
v našommeste, ktorý je najväčšou spoločenskou udalosťou roka.

V elegantne vyzdobených
priestoroch domukultúry sa
zišli hostia z Novák, ale aj
širokého okolia. Do tanca
hrali HS Systém a DJ Luco.
V programe účinkovali ta-
nečníčky SZUS Xoana, dám-
ske hudobno-tanečné zo-
skupenie DiamondDivas,
ale najväčšou hviezdou ve-
čera bola nepochybne stálica
česko-slovenskej hudobnej
scényHelena Vondráčková,
ktorá zožala obrovský ap-
lauz. O slávnostnémenu sa
postarala cateringová spo-
ločnosť Josip. Polnočná
tombola s množstvomhod-
notných cien potešila vý-
hercov. Výborná zábava po-
kračovala do skorých ran-
ných hodín.

BARBORA PIEŠOVÁ DOSTALA CENU
PRIMÁTORA MESTA NOVÁKY
Spolu s ňou si rovnaké ocenenie z rúk primátora Ing. Dušana Šimku dňa 22. 6. 2020 prevzala za
Základnú umeleckú školu (ZUŠ) v Novákoch i jej riaditeľka ZdenkaDuchoňová.

Cenu dostalamladá speváč-
ka za propagáciumesta
i školy, kam chodila, a vzde-
lávacia inštitúcia za jej vý-
sledky a šírenie dobrého
mena.
Cenu si Baša prevzala

v obradnej sienimestského
úradu počas slávnostného
prijatia, ktoré bolo spojené

s programompedagógov ZUŠ
v Novákoch a zúčastnili sa
na ňom i žiaci.
Baša Piešová je bývalou

študentkou ZUŠ v Novákoch,
ktorú absolvovala v minu-
lom školskom roku.
„ZUŠmi dala toho veľmi

veľa. Nedá sa to opísať, pre-
tože je to jednoducho krása,

ako dokážumotivovaťmla-
dých ľudí, aby robili niečo, čo
ich baví. Ajmňamotivovali
a splnilo sami to, čo som
v živote chcela dosiahnuť,
a sľubujem, že s týmnikdy
neprestanem. To jediné
chcemvrátiť naspäť ZUŠ, že
im budem robiť dobrú rekla-
mu. To, čo naučili onimňa,

tak ja to teraz odovzdám
svetu,“ doplnila Piešová.
Umelecká škola i v malom

mestemá svoje opodstatne-
nie, podotkla pani Ducho-
ňová.
„Naša prácamá určite

zmysel a my sa z nej veľmi
tešíme. Je to o našej spon-
tánnosti, obetavosti a práve
Baša je ten výsledok. Teraz
momentálne Baša, alemy
máme viac takých úspechov,
aktivít, takže určite je vý-
hodné a pre nás naplňujúce
mať ZUŠ a mať takéto vý-
sledky,“ dodala riaditeľka.
„ZUŠ roky vykazuje veľmi

dobrú činnosť, jej žiaci do-
sahujú výsledky, chodia vy-
stupovať i na rôzne súťaže,
čo potvrdzuje aj úspech ab-
solventky ZUŠ v Novákoch
Bašky Piešovej. Je aj takto
spätá s našímmestom, preto
som jej udelil cenu primáto-
ra,“ uzavrel primátor Dušan
Šimka.

MESTSKÁ KNIŽNICA
Knižnicamesta Nováky bola
aj v roku 2020 úspešná v žia-
dosti o poskytnutie dotácie
z Fondu na podporu umenia.
Dotácia bola určená na akvi-
zíciu knižničného fondu
a obohatila ho o 263 kniž-
ných titulov z beletrie a ná-
učnej literatúry. Za posledné
roky knižnicu obohatili kni-
hy za tisíce eur, čo je naozaj
veľa.
Nové aj staré knihy ponú-

kajú čitateľommnohomož-
ností. Svaly síce z nich ne-
rastú, aj keď odniesť desať

kníh namesiac čítania cítiť
v rukách, alemôžete z ich
dostať viac. Čítanie kníh je
stále originálnyma overe-
ným interaktívnym spôso-
bom, podpory činnosti še-
dýchmozgových buniek pre
nás všetkých, odmladosti po
starobu.
A tak z toho všetkého, čo

štát a mestá dávajú do lite-
ratúry,môžeme dostávať
stále všetci. Stačí sa len stať
členomknižnice za dve éčka
– čo nie je veľa a dostanete
oveľa, oveľa viac .

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
Tento úrad tvorímestoNo-
váky a 25 obcí: DiviackaNová
Ves, Diviaky nadNitricou,
Dlžín, Kostolná Ves, Liešťa-
ny, Nevidzany, Nitrianske
Rudno, Rudnianska Lehota,
Seč, Temeš, Čavoj, Valaská
Belá, Nitrianske Sučany,
Nitrica, Horné Vestenice,
Dolné Vestenice, Lehota pod
Vtáčnikom, Podhradie, Ze-
mianske Kostoľany, Kame-
nec pod Vtáčnikom, Bystri-

čany, Oslany, Čereňany, Ra-
dobica, Horná Ves.
Úradnéhodiny:

y Pondeloka utorokod7.30
do 12.00 h a od 13.00 do 15.30
h
y Streda7.30do12.00ha od
13.00 do 17.00 h.
y Štvrtok–nestránkovýdeň
y Piatokod7.30do12.00h
Spoločný obecný úrad sídli

v Novákoch – v centremesta
v budove kúrie.
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O ČO PRIŠLI OBČANIA MESTA NOVÁKY V ROKOCH 2015 – 2018
Bývalé vedeniemesta nemalo schválený program rozvojamesta Nováky do konca roku 2015 tak, ako to ukladal zákon.Mesto Nováky preto prišlo o
nasledovné dotácie:

y naprojekt „Modernizácia
a obnova budovMestského
úradu a Obradnej sieneNo-
váky“ – táto dotácia v sume
450 000 € bola schválená, ale
následne pozastavená
y naprojektPredchádzanie
vzniku odpadu komposto-
vaním – táto dotácia v sume
123 360 € bola schválená, av-
šak následnemesto o ňu de-
finitívne prišlo
y naprojektTriedenýzber
a biologický rozložiteľný od-
pad (BRO) v Novákoch v su-
me 515 000 € – dotácia bola
schválená, ale následne po-
zastavená
y naprojektz Nórskych
fondov „Protipovodňové

opatrenia v meste Nováky –
Lelovský potok“ – táto dotá-
cia v sume cca 80 000 € bola
schválená, avšak následne
mesto o ňu definitívne prišlo
y naprojekty„Rozšírenie
kapacítMaterskej školy No-
váky“ a na projekt „Zlepše-
nie vybavenia ZŠNováky“
v celkovej sume 1,2milióna
€ – o tomto informovali ce-
loštátne televízie
y naprojekt „Rekonštruk-
cia polikliniky“ v Novákoch,
vypovedaním zmluvy vte-
dajším vedenímmesta o už
schválenú dotáciu v celkovej
sume cca 900 000 €
Z vyššie uvedeného vy-

plýva, žemestoNováky

prišlo v rokoch 2015 – 2018
o dotácie z fondov EÚ v sume
cca 3,3milióna €.

Zmluvy uzatvorené bývalým
primátorommesta Nováky
DanielomDanišom

Predražená zmluva o viac
ako 3 600%
Áno, vážení čitatelia, dob-

re vidíte. Takúto predraženú
zmluvu podpísal bývalý pri-
mátormesta NovákyD. Da-
niš.
V roku 2008 vtedajší pri-

mátormesta Dušan Šimka
uzatvoril zmluvu na bezpeč-
nosť pri práci a požiarnu

ochranu na sumu 660 €/rok.
Primátor Daniel Daniš krát-
ko po svojomnástupe túto
zmluvu ukončil a uzatvoril
na tú istú činnosť novú
zmluvu s firmou JKBOZ, s. r
.o., na sumu 24 000 €/rok!
Teda navýšenie o 3 636%.

Poradenské zmluvy za
64 000€
V rokoch 1990 – 2014 vte-

dajší primátormesta Dušan
Šimka nikdy neuzatváral
poradenské zmluvy. Avšak
bývalý primátor D. Daniš
krátko po svojomnástupe
v roku 2015 uzatvoril za 16
pracovných dní 3 zmluvy na
poradenský činnosť v sume

58 000 €, a to dňa 21. 7. 2015
uzavrel zmluvu na poraden-
skú činnosť s firmouBMS
Energy, s. r. o., Bratislava
v sume 24 000 €.
Následne o 16 pracovných

dní, dňa 12. 8. 2015, podpísal
s touto istou firmou ďalšiu
zmluvu, opäť na poradenskú
činnosť, na ďalších 24 000 €.
V ten istý deň 12. 8. 2015
podpísal ďalšiu zmluvu na
poradenskú činnosť, a to
konkrétne s firmou JA-BL-
KO ct, s. r. o., Nové Zámkyna
sumu 9 999 €.
A ihneď po podpise zmlu-

vy tejto firme bolo z mest-
ských peňazí zaslané na účet
5 000 € bez toho, že by niečo

urobila! Uvedená firma pre
mesto nič nevypracovala
v roku 2015, ani v roku 2016
a spracovanýmateriál pred-
ložilamestu až po 2 rokoch
a 3mesiacoch.
Následne p. Daniš podpísal

ďalšiu poradenskú zmluvu
s firmou JLMCONSULTING,
s. r. o., Bratislava. Ihneď po
podpise zmluvy jej bolo
z mestských peňazí na účet
zaslaných 2 500 € bez toho,
že by táto firma čokoľvek
spracovala. A potom simes-
to uvedené finančné pros-
triedkymuselo vymáhať
súdnou cestou.

z Ing. Dušan Šimka,
primátormestaNováky

REKONŠTRUKCIA DOMU SLUŽIEB
Bývalé vedeniemesta Nováky v roku 2018 realizovalo rekonštrukciu a energetické zefektívnenie
domu služieb v celkovej sume 734 330, 28 €.

Súčasnémuhlavnémukon-
trolórovimesta NovákyMsZ
uložilo vykonať kontrolu

uvedenej rekonštrukcie.
V správe hlavného kontro-
lóra je okrem iného uvedené:

y Bolipredloženédvepo-
nuky uchádzačov a to:
- Východoslovenská energe-
tika, a. s., Košice – 734 330, 28
€
- KOOR, s. r. o., Bratislava –
306 000 €
y SpoločnosťKOOR,

s. r. o., bola vyradená.
Vtedajší primátor D. Daniš

uzavrel zmluvu s Východo-
slovenskou energetikou, a.
s., na celkovú sumu 734 330,
28 €, keďmestomalo túto
sumu splácať po dobu 15 ro-
kov v mesačných splátkach.
AvšakmestoNováky doteraz
neuhradilo žiadnu splátku.
Hlavný kontrolórmesta

uviedol, že verejné obstará-
vaniemalo byť zrušené
z dôvodu navrhovanej ceny
prevyšujúcej predpokladanú
hodnotu zákazky.
Ďalej uviedol, že uzatvo-

rená zmluva o garantovanej
energetickej službe je vo
viacerých ohľadoch pre
mesto nevýhodná. Taktiež
dáva do pozornosti, že po-
stavenie úplne nového ob-
jektu s rovnakými paramet-
rami akomá súčasný dom
služieb, bymesto stálo 562
800 € s DPH. To znamená, že
cena by bola o 171 530 € niž-
šia. A pritomnovopostavená
budova by spĺňala požiadav-
ky na energetickú náročnosť
na úrovni významne obno-
vovanej verejnej budovy za-
radenej do kategórie A 1.
Taktiež došlo k prekroče-

niu predpokladanej hodnoty
zákazky o 194 771,40 € na-
priek skutočnosti, že v sú-
ťažných podkladoch bolo
stanovené, že uvedená hod-
nota zákazky jemaximálna.
Hlavný kontrolór dospel

k záveru, že vtedajší primá-
tormesta Daniel Daniš nebol
oprávnený podpísať zmluvu
o garantovanej energetickej
službemedzimestomNová-
ky a spoločnosťou Východo-
slovenská energetika, a. s.
Ďalej konštatuje, že vte-

dajší primátormesta Daniel
Daniš, ktorý podpísal uve-
denú zmluvu, tak urobil
svojvoľne bez akejkoľvek
opory, bez poslancovMsZ.
Ďalej uviedol, že zmluva

o garantovanej energetickej
službe uzatvorenámedzi
mestomNováky a spoloč-
nosťou Východoslovenská
energetika, a. s., je neplatná
a jej neplatnosti samožno
domáhať súdnou cestou.

z Ing. Dušan Šimka,
primátormestaNováky

POLIKLINIKA NOVÁKY
MestoNováky získalo poli-
kliniku do svojhomajetku
v roku 2004 od Trenčianske-
ho samosprávneho kraja.
Následne začalo s rekon-
štrukciou objektu, kde bol
vybudovaný nový výťah
z finančných prostriedkov
mesta a taktiež výmena
všetkých okien za kvalitnej-
šie plastové okná.
MestoNováky v roku 2014

podalo žiadosť na dotáciu
z európskych fondov. Po-
slancimestského zastupi-
teľstva na svojom rokovaní
dňa 12. 8. 2014 schválili žia-
dosť na projekt „Rekon-
štrukcia a modernizácia ob-
jektu zdravotnej starostli-
vosti v Novákoch“, kde spo-
lufinancovaniemesta bolo
vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov pro-
jektu a dotácia bola 95%.
Tento projekt bol schválený.
Mesto získalo cca 850 000 €
dotáciu na rekonštrukciu

polikliniky a podielmesta
bol cca 44 000 €. Z celej Slo-
venskej republiky bolo
schválených iba 5 projektov –
a to v nasledovnýchmes-
tách: Nováky, Košice, Žilina,
Štúrovo a KysuckéNové
Mesto.
Našemesto získalo druhú

najvyššiu dotáciu z uvede-
nýchmiest. Rekonštrukcia
polikliniky samala zrealizo-
vať do konca roka 2015, avšak
vtedajší primátormesta Da-
niel Daniš odstúpil od zmlu-
vy s Ministerstvom zdravot-
níctva SR dňa 27. 8. 2015.
Občaniamesta Nováky a ši-
rokého okolia preto prišli
o rekonštrukciu polikliniky
v hodnote cca 900 000 €.
Nebyť tohto kroku, pacienti
zo širokého okolia a mesta
Novákymohli navštevovať
už 5 rokov „novú“ Poliklini-
ku v Novákoch.

z Ing. Dušan Šimka,
primátormestaNováky

Pre objektívnosť dostal priestor na vyjadrenie sa k vyššie uvedenýmčlánkomaj bývalý primátor NovákDaniel Daniš. Uverejňujeme jeho reakciu:
„Ku všetkýmveciamktoré sú predmetom tvrdení Ing. Dušana Šimku uverejnenomvo vašommédiu som sa už niekoľkokrát verejne vyjadroval aj na úrovni konaní vedených orgánmi

činnými v trestnomkonaní a nemámuž potrebu to ďalej opakovane komentovať.“
z RNDr. Daniel Daniš


