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DESAŤ Z DESIATICH: NOVÁKY V ÚSPEŠNOSTI
SVOJICH PROJEKTOV PREPISUJÚ HISTÓRIU
Mesto bolo za ostatné štyri roky až doteraz úspešné vo všetkých podaných projektoch zameraných na rozvoj mesta, ktoré podalo. Stopercentná
úspešnosť priniesla do Novák množstvo vylepšení.



V minulosti patrili Nováky
k slovenským mestám
s najlepšou finančnou konPodarilo sa nám získať
díciou.
Výborné finančné výslednajvyššiu možnú
ky dokazujú aj hodnotenia
dotáciu na
spoločnosti INEKO z rokov
rekonštrukciu
2012 až 2014, v ktorých sa
polikliniky, ktorú
Nováky vždy umiestňovali
zrenovujeme za 832-tisíc
na popredných miestach zo
všetkých 140 miest v rámci
eur. K tomu sa mi
Slovenska a mali vždy výpodarilo zabezpečiť
borné finančné zdravie, čo je
100-tisícovú dotáciu
najvyššie hodnotenie.
z TSK na zakúpenie
„V roku 2019 zverejnili
nového röntgenu, ktorý
Obecné noviny rebríček
miest za rok 2018 podľa miebude vysunutým
ry zvyšovania finančného
pracoviskom bojnickej
zdravia a Nováky boli na ponemocnice.
slednom 140. mieste,“ priblížil primátor Dušan Šimka.
Vysvetľuje to zlým hospodáDUŠAN ŠIMKA,
rením bývalého vedenia
primátor Novák
mesta, za ktorého pôsobenia
Nováky prišli o miliónové
dotácie z fondov Európskej
únie v rokoch 2015 až 2018.
Úspešné projekty

Mesto musí vrátiť dotáciu

Po znovuzvolení v roku 2018
Dušan Šimka deklaroval, že
„Mesto sa do roku 2019 doúspešný rozvoj Novák vidí
stalo do veľmi zlého finančjedine cez uchádzanie sa
ného stavu. Vtedajšie vedeo eurofondy na financovanie
nie mesta plánovalo zobrať
projektov v meste. „Povedal
úver vo výške cca 1,5 milióna som, že chcem, aby sme boli
eur, čím by sa dostalo do nú- úspešní v každom podanom
tenej správy a bolo by zadlprojekte a dnes môžem tvržené na 81,03 percenta. Po
diť, že vo všetkých projekmojom nástupe do úradu
toch, ktoré sme podali od
som spravil rekapituláciu
roku 2019 doteraz, sme
toho, o čo Nováky prišli. Bolo uspeli a projekty boli schváto viac ako 3,5 milióna eur
lené. Ide o desať projektov,
z eurofondov,“ vysvetlil pri- z ktorých časť je už zrealizomátor.
vaná, časť v príprave, no
Tento rok sa to potvrdilo,
všetky schválené,“ povedal
pretože z rozhodnutia Najprimátor.
vyššieho správneho súdu SR
Najväčším projektom bola
vyplýva, že mesto o tieto
rekonštrukcia tepelných
peniaze prišlo definitívne
rozvodov v meste, kde Noa zároveň musí ministerstvu váky v závere roka 2019
životného prostredia vrátiť
uspeli cez Slovenskú ino260-tisíc eur, ktoré v roku
vačnú a energetickú agen2018 získalo ako dotáciu.
túru a získali dotáciu cca 1,2
„Neviem, ako a s týmto
milióna eur so spoluúčasťou
vysporiadame, lebo je to ob- mesta vo výške 200-tisíc eur.
rovská suma. Budem hľadať
„V roku 2020 sme tento
všetky možnosti, ako sa brá- projekt hneď zrealizovali,
niť splateniu týchto prosčím sa zlepšila a zefektívnila
triedkov naraz a verím, že sa kvalita dodávok tepla do
mi podarí oddialiť splátky,
jednotlivých bytových doako to len pôjde. Žiaľ, toto je mov a tieto bytové domy si
ale definitívne rozhodnutie, môžu dodávky samy reguloproti ktorému nie je opravný vať. Bol to náročný projekt
prostriedok, splateniu pos množstvom rozkopávok,
hľadávky sa nevyhneme,“
no vďaka nemu sa v Novápovedal Dušan Šimka.
koch vykuruje efektívnejšie.

z foto: archív MsÚ

Aj preto by som rád poďakoval zhotoviteľovi stavby,
bojnickej firme Global, ktorá
odviedla výbornú prácu
a následne dala všetko do
poriadku,“ povedal Šimka.
Momentálne sa v meste
realizuje ďalší úspešný projekt – rekonštrukcia dvoch
futbalových ihrísk v areáli
miestneho futbalového štadióna. Upravujú veľký umelý
trávnik, ktorý bol daný do
prevádzky v roku 2008. Peniaze mesto získalo z fondu
na obnovu športu. Druhý
projekt sa týka rekonštrukcie multifunkčného ihriska,
ktorý je v prevádzke od roku
2005. Obe ihriská renovujú
približne za 192-tisíc eur.
Spolupodiel mesta je 50 percent.
Ďalším úspešným projektom sú vodozádržné opatrenia v meste, ide o parkové
úpravy okolo kostola a kúrie.
Celkové oprávnené výdavky
aj s podielom mesta sú
516-tisíc eur.
Revitalizácia vnútrobloku
ulíc Štúrova a chemikov je
ďalším úspešným projektom, v rámci ktorého sa podarilo skultúrniť prostredie
medzi bytovkami od predajne Jednoty, kde je vybudovaná nová bytovka s 26 bytmi skolaudovaná v tomto
roku. Smerom k autobusovej

stanici, kde sú nové tri
osembytovky a teraz sa stavia štvrtá. Ľudia tam budú
mať pekne upravenú zeleň
a okolie, osadené lavičky
a ihriská. Celkové oprávnené
výdavky na tento projekt sú
vo výške cca 242-tisíc eur.
Jedným z už zrealizovaných projektov je rekonštrukcia budovy mestského
úradu, na ktorý mesto z Environmentálneho fondu získalo dotáciu 100-tisíc eur
a jeho podiel bol 5000 eur.
„Poslanci schválili k tomu
ešte cca 20-tisíc eur z mestského rozpočtu, pretože sme
chceli urobiť nejaké úpravy
navyše,“ povedal Šimka.
Nováky majú schválený aj
projekt rekonštrukcie polikliniky, čo primátor považoval za hlavný cieľ svojho pôsobenia v čele mesta.

Poliklinika bude vynovená
„V roku 2014 ako primátor
som bol iniciátorom projektu na rekonštrukciu polikliniky. V tom roku sme podali
žiadosť o nenávratný finančný príspevok, schválili
nám cca 850-tisíc eur, spolupodiel mesta bol 44-tisíc
eur. Poliklinika mala byť
zrekonštruovaná do konca
roka 2015. Projekt bol schválený, dotácia odsúhlasená,

vysúťažený dodávateľ prác,
no po voľbách v roku 2014
nový primátor Daniel Daniš
svojvoľne bez predchádzajúceho prerokovania v zastupiteľstve odstúpil od podpísanej zmluvy a mesto tak
prišlo o celú dotáciu aj rekonštrukciu polikliniky,“
spomína Šimka.
Po opätovnom zvolení dal
spracovať nový projekt
v rámci výzvy centrálne integrované zdravotné strediská. „Samozrejme, hodnota peňazí z roka 2015 je iná
ako v tomto roku, no podarilo sa nám získať najvyššiu
možnú dotáciu a na projekt
v celkovej výške oprávnených výdavkov 823-tisíc eur.
K tomu sa mi podarilo zabezpečiť 100-tisícovú dotáciu z Trenčianskeho samosprávneho kraja na zakúpenie nového röntgenu, ktorý
bude vysunutým pracoviskom bojnickej nemocnice.
V súčasnosti prebiehajú stavebné práce a v priebehu
tohto roka bude nový röntgen daný do prevádzky. Poliklinika má byť zrekonštruovaná do ôsmich mesiacov
od začatia stavebných prác.
Práce budú prebiehať za plného chodu kliniky, časť lekárov sa dočasne môže presťahovať do priestorov bane
Nováky,“ objasnil primátor.

Dočká sa aj škôlka
Najnovším schváleným
projektom v meste je rekonštrukcia materskej školy za
takmer 700-tisíc eur.
„Realizujeme aj projekt na
podporu zamestnateľnosti
v rokoch 2020 až 2023 za cca
630-tisíc. Získali sme dotáciu
30-tisíc eur aj na spracovanie
projektov na zníženie energetickej náročnosti mestských budov zo Slovenskej
inovačnej a energetickej
agentúry.
Jeden z najväčších projektov bude na zníženie
energetickej náročnosti budovy základnej školy za poštou.
„Chceli sme podať projekty na všetky mestské budovy, no v rámci tejto výzvy sú
veľmi tvrdé podmienky,
ktoré spĺňame len v prípade
tejto základnej školy. Za
projekt sme zaplatili asi
36-tisíc eur, už je aj vysúťažená firma a mestské zastupiteľstvo schválilo žiadosť
o získanie nenávratného finančného príspevku na zníženie energetickej náročnosti budovy školy v hodnote cca jeden milión eur. Verím, že aj v tomto projekte
budeme úspešní,“ povedal
na záver primátor.
z (red)
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NOVÁKY ZA KONTROVERZNÚ REKONŠTRUKCIU
DOMU SLUŽIEB UŠETRILI STÁTISÍCE EUR
Za spornú investičnú akciu malo mesto pôvodne zaplatiť viac ako 730-tisíc eur, nevýhodnú zmluvu spochybnil súčasný primátor mesta Dušan Šimka
aj hlavný kontrolór mesta.
Bývalé vedenie mesta Nováky v roku 2018 rekonštruovalo dom služieb v celkovej
sume 734 330,28 €. To je suma, ktorú ponúkla Východoslovenská energetika, a. s.,
Košice. Spoločnosť, ktorá
ponúkla nižšiu sumu, bola
zo súťaže vyradená.
Vtedajší primátor Daniel
Daniš uzavrel zmluvu s Východoslovenskou energetikou, a. s., podľa ktorej malo
mesto sumu splácať po dobu
15 rokov, teda 180 mesiacov
v mesačných splátkach.
Avšak z rozhodnutia súčasného primátora Dušana
Šimku mesto neuhradilo ani
jednu splátku.
Šimka túto zmluvu neuznal ako platnú napriek tomu, že bola riadne podpísaná štatutármi oboch strán.
Považoval ju za nevýhodnú
pre mesto. Mnohé jeho výhrady potvrdil aj hlavný
kontrolór mesta.
„Napriek tomu, že podľa
zmluvy, ktorú podpísal môj
predchodca, malo mesto
uhrádzať faktúry, zakázal
som to. Zobral som si to na
osobnú zodpovednosť a generálnemu riaditeľovi Východoslovenskej energetiky
som oznámil, že podľa môjho názoru je zmluva neplatná. Okrem toho, práce neboli
spravené kvalitne, čo som aj
dokladoval. A približne dva
roky som odmietal uhrádzať
faktúry, ktoré každý mesiac
posielali. Bol to síce risk,

ktorý sa ale nakoniec vyplatil,“ spomína Šimka.
Po dvoch rokoch Východoslovenská energetika
mesto zažalovala z dôvodu
neoprávneného obohatenia,
pretože dom služieb užívalo,
ale nič nezaplatilo.
„Pôvodne nás zhotoviteľ
žiadal o úhradu 450-tisíc eur.
Neskôr nám z Okresného
súdu v Banskej Bystrici prišiel platobný rozkaz, že
mesto má zaplatiť 415-tisíc
eur ako neoprávnené obohatenie, zároveň žiadali zaplatiť 9-percentný úrok
z omeškania, čo za jeden rok
predstavovalo 37-tisíc eur
a trovy právneho konania
cca 17-tisíc eur. Voči platobnému rozkazu sme okamžite
podali odpor,“ vysvetlil Šimka, ktorý inicioval stretnutie
na ministerstve hospodárstva. To je 51-percentným

akcionárom Východoslovenskej energetiky.
„Upozornil som na všetky
okolnosti rekonštrukcie domu služieb, doložil fotografie, dokladoval nedokonalosti a chyby po úpravách.
Navrhol som, že mesto je za
práce, ktoré sme uznali, že
boli spravené riadne, teda za
preukázané zhodnotenie
budovy, ochotné uhradiť
290-tisíc eur,“ povedal a doplnil: „Po mimoriadne náročných rokovaniach sa mi
to podarilo docieliť.“
Rekonštrukcia domu služieb za pôvodných 734-tisíc
eur predstavovala vysokú
úverovú záťaž pre mesto,
náklady sa napokon podarilo
skresať na 290-tisíc eur, čo
predstavuje úsporu vo výške
444-tisíc eur. Tým sa znížila
úverová zaťaženosť mesta
o viac ako 10 percent. z (red)

Zistenia hlavného kontrolóra mesta
Hlavný kontrolór mesta
uviedol, že verejné obstarávanie malo byť zrušené
z dôvodu navrhovanej ceny
prevyšujúcej predpokladanú hodnotu zákazky.
y

Ďalej uviedol, že uzatvorená zmluva o garantovanej energetickej službe
je vo viacerých ohľadoch
pre mesto nevýhodná.
y

Taktiež dáva do pozornosti, že postavenie úplne
nového objektu s rovnakými parametrami ako má
súčasný dom služieb, by
mesto stálo 562 800 € s DPH.
To znamená, že cena by bola
o 171 530 € nižšia. A pritom
novopostavená budova by
spĺňala požiadavky na
energetickú náročnosť na
úrovni významne obnovoy

vanej verejnej budovy zaradenej do kategórie A 1.
Taktiež došlo k prekročeniu predpokladanej
hodnote zákazky
o 194 771,40 € napriek
skutočnosti, že v súťažných podkladoch bolo
stanovené, že uvedená
hodnota zákazky je maximálna.
y

Hlavný kontrolór dospel
k záveru, že vtedajší primátor mesta Daniel Daniš nebol oprávnený podpísať
zmluvu o garantovanej
energetickej službe medzi
mestom Nováky a spoločnosťou VSE, a. s.
y

Ďalej konštatuje, že
vtedajší primátor mesta
Daniel Daniš, ktorý pody

písal uvedenú zmluvu, tak
urobil svojvoľne bez akejkoľvek opory bez poslancov MsZ. Ďalej uviedol, že
zmluva o garantovanej
energetickej službe uzatvorená medzi mestom
Nováky a spoločnosťou
Východoslovenská energetika, a. s., je neplatná
a jej neplatnosti sa možno
domáhať súdnou cestou.

MESTO SA PO ŠIESTICH ROKOCH ZBAVÍ STAREJ KRYTEJ
PLAVÁRNE OVEĽA VÝHODNEJŠIE, AKO SA PREDPOKLADALO
Nadbytočný majetok, ktorý predstavoval pre Nováky iba zbytočnú záťaž, odkúpila súkromná firma. Plaváreň zbúra na vlastné náklady, mesto prispeje
len na likvidáciu nebezpečného odpadu.
sa vyšplhala na 426-tisíc eur.
V tomto roku sa súčasnému primátorovi podarilo
nájsť riešenie, ktoré obyvateľom mesta ušetrí státisíce.
Mesto zo svojho rozpočtu
prispeje len 36-tisíc eur
s DPH.

Záťaž pre mesto

V roku 2015 sa vtedajšie vedenie Novák rozhodlo pre
zbúranie krytej plavárne
v meste, ktorá je v havarijnom stave. Vyčlenilo na to
z mestského rozpočtu de-

saťtisíc eur, no búrací projekt počítal s výdavkami vo
výške 400-tisíc eur. Neskoršia cenová ponuka, ktorú si
dalo vypracovať stavebné
oddelenie mestského úradu,

Budova starej krytej plavárne už roky chátra a predstavuje pre ľudí nebezpečenstvo. Je v nej zakázaný pohyb ľudí, pretože môže dôjsť
k samovoľnému zrúteniu
uvoľnených častí, omietok,
obkladov a strešných panelov. Likvidácia budovy bola
preto logickým riešením,
ktoré sa však natiahlo na celých šesť rokov. Pôvodné

predstavy o nákladoch výrazne narušil fakt, že na budove je nebezpečná azbestová strecha, ktorej likvidácia
práce výrazne predražila.
Primátor mesta Dušan
Šimka si dal pri svojom znovuzvolení v roku 2018 za cieľ,
aby bola budova zbúraná, ale
nie z prostriedkov mesta.
„Na rokovaní mestského
zastupiteľstva som zverejnil
svoju predstavu, že to kúpi
investor za jedno euro
a mesto sa buď môže spolupodieľať na likvidácii odpadu
do sumy okolo 30-tisíc eur.
Odmietal som, aby mesto
platilo 400- ani 150-tisíc
eur,“ vysvetlil. Druhá spomínaná suma vzišla z verejnej obchodnej súťaže, do
ktorej sa zapojil iba súčasný

poslanec mestského zastupiteľstva Michal Gogola
a ponúkol, že plaváreň kúpi
za 100 eur a žiadal, aby mu
mesto prispelo na zbúranie
sumou 150-tisíc eur s tým, že
rozdiel do odhadovanej sumy prác vykryje.
Primátor si však dal vypracovať stanovisko právnika, ktorý písomne potvrdil,
že mesto nemôže prispieť
sumou 150-tisíc eur, pretože
to nebolo v podmienkach
súťaže. Táto ponuka preto
zastupiteľstvom neprešla.

plavárne. Po niekoľkých neúspechoch pre neprítomnosť
poslancov napokon zastupiteľstvo vyhlásenie súťaže
odsúhlasilo.
Prihlásila sa len spoločnosť Recyklácia, s. r. o., Koš,
ktorá ponúkla, že kúpi plaváreň za 1 euro, zbúra ju na
vlastné náklady a od mesta
žiada iba 36-tisíc eur s DPH
na likvidáciu nebezpečného
odpadu. Za čo malo mesto
pred šiestimi rokmi zaplatiť
400-tisíc, ho nakoniec vyjde
na 36-tisíc s DPH.
Úspora predstavuje takDruhá súťaž priniesla úspech mer 400-tisíc eur. Bazén bude zbúraný do konca tohto
Neskôr predložil zastupiteľ- roka, práce sa začnú až po
stvu návrh na opätovné zve- prvom októbri, kedy bude
rejnenie obchodnej súťaže
ukončená letná sezóna.
na zbúranie starej krytej
z (red)
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UKONČENÁ REKONŠTRUKCIA
CENTRÁLNEHO ZDROJA TEPLA
Mesto zrekonštruovalo dva kilometre teplovodov, čo prinieslo obyvateľom efektívnejšie
vykurovanie. Na práce získalo z eurofondov 1 432 285 eur, spoluúčasť mesta je 214 842 eur.

Schválené dotácie na projekty mestu Nováky v rokoch
2019 – 2022
1. Rekonštrukcia rozvodov
tepla
celková výška oprávnených výdavkov: 1 401 705,65
eura
y spoluúčasť: 210 255,85
eura
y

2. Rekonštrukcia
Polikliniky Nováky – CIZS
(Centrálne integrované
zdravotné stredisko)

Rekonštrukcia tepelných
rozvodov priniesla nesporné
výhody obyvateľom viacerých častí mesta.

celková výška oprávnených výdavkov: 823 529,41
eura
y spoluúčasť: 41 176,47
eura
y

Chemická kolónia:
V chemickej kolónii sa
odstránil štvorrúrový systém, 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 ktorom sa odstránilo cca 6 km
potrubí ) a nahradil sa novým dvojrúrkovým systémom z predizolovaných potrubí s celkovou dĺžkou potrubí niečo vyše 2 km, zlepšila sa hospodárnosť celého
primárneho systému.
y

Na Hviezdoslavovej ulici
v domoch 11, 12, 13, 15, 16, 17
bol v každom vchode osadený ležatý ohrievač vody
(bojler ) s objemom niekde
630 litrov a niekde 1100 litrov. V domoch 10 a 14 na
Hviezdoslavovej ulici mali
bojlery objem až 3000 litrov.
V ostatných domoch okolo
výpočtového strediska okrem domu 18/24, 26, 28
a 18/30, 32, kde boli tiež bojlery v každom vchode, mali
domy po jednom bojleri
a tiež s objemom 630 litrov
a niekde 1100 litrov. Všetky
tieto bojlery, ktoré boli
v majetku vlastníkov bytov,
y

3. Materská škola
celková výška oprávnených výdavkov: 684 729,05
eura
y spolufinancovanie 5 %:
34 236,45 eura
y

sa nahradili jedným malým
výkonným doskovým výmenníkom slúžiacim na
ohrev teplej úžitkovej vody
spolu so zásobníkovou nádobou s objemom cca 120
litrov pre jeden dom.
(Príklad: dom č. 12 mal
bojlery s objemom 1890 litrov a teraz majú zásobník
s objemom 120 litrov, čo
prinesie nemalé uspory pri
nákladoch na ohrev vody.

aj teploty vykurovacej vody
a pod.
Jednoducho povedané –
môžu si kúriť, ako sa rozhodnú. Samozrejme, spoločnosť BENET zodpovedá za
to, aby boli dodržané ustanovenia zákona o energetike.

Časť mesta Nováky
napojená na ENO:
Tu sa rozšírila trasa tepelných rozvodov o cca 531 m,
čo nám pomohlo zapojiť základnú umeleckú školu na
CZT, lebo plynová kotolňa
v ZUŠ už vykazovala veľkú
poruchovosť. Prínosom bude
aj to, že sa na systém CZT
pripojí aj nová 24-bytovka,
ktorá sa stavia pri Jednote.
y

Predtým teplotu vody,
ktorá išla do radiátorov, regulovali vo Fortischeme pre
celú chemickú kolóniu bez
možnosti si ju regulovať
v jednotlivých domoch.
Teraz si môže každý dom
nastaviť svoj vlastný systém
šetrenia, útlmov, poprípade
y

Ďalej sa zrekonštruovali
také trasy tepelných rozvodov, ktoré boli pôvodné, poruchové a veľmi problematické, napr. popod cestu 1.
triedy, ktorá vedie cez Nováky pri fy Noving.
y

Vymenili sa pôvodné zastarané odovzdávacie stanice tepla v ZŠ J. C. Hronského
a v kine a doplnili sa nové na
MsÚ a na verejnom WC. Výmena odovzdávacích staníc
za nové prinesie oveľa komfortnejšiu prípravu tepla
s možnosťou rozsiahlejšej
regulácie a útlmov.
Hlavný prínos na tejto
vetve je, že sa zabránilo poruchovosti starých potrubí
a zlepšila sa celková hospodárnosť systému.
y

pôvodná suma v zmysle
y ZoD: 169 316,66 eura
y výška dotácie, avšak
max. 50 %: 85 504,83 eur

7. Modernizácia a obnova
budovy Mestského úradu
Nováky
y
y

dotácia: 100 000 eur
spoluúčasť: 5 263,16 eura

8. Podpora
zamestnateľnosti
v regióne horná Nitra
výška NFP 95 %:
628 917,53 eura
y

9. Nováky – rozvoj
energetických služieb
celková výška oprávnených výdavkov: 30 024 eur
y spolufinancovanie
vlastné zdroje 5 %: 1 501,20
eura
y

10. Vypracovanie
4. Vodozádržné opatrenia – nízkouhlíkovej stratégie
park v okolí kostola
mesto Nováky
celková výška oprávnených výdavkov: 515 954,00
eura
y spoluúčasť 5 %: 25 798
eur
y

5. Vnútroblok ul. Štúrova a
Chemikov
celková výška oprávnených výdavkov: 242 462,93
eura
y spoluúčasť: 12 123,15
eura
y

6. MFŠ – Obnova
športového areálu
výdavky po navýšení
dodatkom 1: 191 876,32 eura
y

celková výška oprávnených výdavkov: 18 480 eur
y spoluúčasť 5 %: 924 eur
y

11. V súčasnosti MsZ
v Novákoch schválilo
žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na
projekt Zníženie
energetickej náročnosti
budovy Základnej školy
Nováky na Ul. J. C.
Hronského s celkovými
oprávnenými výdavkami
958 700,14 eura.
Z uvedeného vyplýva, že
v meste Nováky sa v rokoch 2019 – 2022 preinvestuje cca 4 650 000 eur.

VYNOVENÝ MESTSKÝ ÚRAD JE VÝKLADNOU SKRIŇOU NOVÁK
Mesto Nováky úspešne zrealizovalo projekt modernizácie a obnovy budovy Mestského úradu Nováky. Na rekonštrukčné práce mesto získalo
nenávratné finančné prostriedky z Environmentálneho fondu.
Výška príspevku predstavovala 95 percent celkových
nákladov stavby, čo je 96 765
eur. Spolufinancovanie
mesta na rekonštrukcii budovy mestského úradu bolo
vo výške 5 percent, čo je 5 093
eur. Prioritne boli vykonané
práce v rozsahu schválených
finančných prostriedkov a
podľa požiadaviek Environmentálneho fondu, ktoré sú
zamerané na znižovanie
energetickej náročnosti
zvyšovanie energetickej
činnosti verejných budov,
vrátane zateplenia. V prevažnej miere bolo vykonané
zateplenie obvodových stien
sokla budovy , zateplenie
stropu na poschodí , výmena
vonkajších a okenných parapetov a ďalšie práce. Na
vykonanie týchto prác už bol
najvyšší čas, pretože na viacerých častiach fasády bolo
evidentné opotrebovanie a

v jednej časti budovy sme
museli dokonca zamedziť
pohybu osôb a vozidiel zábranami, pretože hrozilo
zrútenie rozsiahlej časti fasády – a to korunnej rímsy.
Práce boli vykonané
v zmysle projektovej doku-

mentácie, ktorej súčasťou je
aj energetická bilancia a
tepelno-technologický posudok stavby, ktorý jednoznačne stanovil potrebnú
hrúbku zateplenia budovy a
podľa tohto posudku sa aj
práce zrealizovali. Vykonané

boli aj práce navyše, ktoré
neboli riešené v projektovej
dokumentácii a bolo ich treba zrealizovať z hľadiska
funkčnosti a vizuálneho zachovania diela, ako napríklad oprava rímsy, šambrány, ukončenie hrebeňa

strešnej krytiny na murive ,
vyrovnanie nerovnosti fasády podliepaním, dotvarovanie korunnej rímsy, chráničky a uloženie káblov, zamurovanie elektrického
rozvádzača. Tieto práce navyše si vyžiadali náklady vo

výške 18 162 eur, ktoré mesto
hradilo zo svojho rozpočtu.
Všetky práce realizovala
spoločnosť MV staving ako
víťaz verejného obstarávania
na zákazku s nízko hodnotou. Stavba bola ukončená
v októbri 2020.
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VYNOVENÉ TELOCVIČNE V OBOCH ŠKOLÁCH SI DETI UŽÍVAJÚ
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 a mesto
spoločnosť zažalovalo.

Hlavný kontrolór (HK) mesta
vykonal kontrolu rekonštrukcie telocvične ZŠ na
Pribinovej ulici a vo svojej
správe uviedol nasledovné:

toval, že podľa zmluvy firma
Schreiber, s. r. o., bola povinná viesť na stavbe stavebný denník. HK kontrolou
zistil, že v dokumentácii sa
stavebný denník ani jeho
Spoločnosť Schreiber, s. r. o., kópia nenachádza. Taktiež
mala povinnosť sa zapísať do upozornil na skutočnosť, že
registra partnerov verejného kontrolou neboli dohľadané
sektora. Nakoľko tak neuro- žiadne záznamy o vykonábila, mesto Nováky s ňou
vaní kontrolných dní. Hoci
nemohlo zmluvu uzavrieť.
v zmluve je uvedené, že konNapriek týmto skutočnostrolný deň sa musí uskutočtiam mesto Nováky dňa 10. 4. niť najmenej raz za 14 dní.
2018 podpísalo zmluvu so
HK taktiež v správe uváspoločnosťou Schreiber, s. r. dza, že v zmluve bolo uvedeo., Salka na rekonštrukciu
né, že cena diela je pevná,
telocvične a sociálnych zamaximálna a nemenná. Býriadení v ZŠ Nováky.
valý primátor mesta Daniel
Hlavný kontrolór konštaDaniš však uzatvoril dodatok

k zmluve dňa 23. 8. 2018 na
navýšenie ceny o 16 373 €!
HK konštatoval, že navýšenie ceny diela bolo v rozpore 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, ktorým sa
termín realizácie predĺžil do
31. 8. 2018. Mesto napriek
nezrealizovaným prácam na
rekonštrukcii telocvične
uvedenej firme zaplatilo
98 072 €! Dokonca Úrad pre
verejné obstarávanie SR plánoval udeliť pokutu mestu
Nováky za machinácie vo

verejnom obstarávaní vo
výške 15 120 €! Avšak konaním primátora mesta Dušana Šimku bola pokuta znížená o 50 %, teda mesto zaplatilo pokutu vo výške 7560 €.
Dňa 15. 5. 2019 mesto odstúpilo od zmluvy s firmou
Schreiber, s. r .o., a zároveň
zažalovalo túto firmu na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 180 000 €, ktoré si bude vymáhať súdnou cestou.
Mesto rekonštrukciu tejto
telocvične zabezpečilo až k
30. 6. 2020.
Muselo na to vyčleniť ďalšie finančné prostriedky z
vlastných zdrojov. Z uvedeného vyplýva, že žiaci ZŠ

Nováky nemohli viac ako 2
roky cvičiť v telocvični. Napriek tomu, že firma Schreiber, s. r. o., Salka nedokončila
rekonštrukciu telocvične ZŠ
na Pribinovej ulici, podivuhodne vyhrala súťaž na rekonštrukciu ďalšej telocvične v Novákoch. Stavebné
práce mali byť vykonané
v sume 151 200 € s DPH.
V júni 2019 primátor mesta Nováky Dušan Šimka verejné obstarávanie na túto
telocvičňu zrušil. V auguste
2019 bolo vyhlásené nové
verejné obstarávanie na rekonštrukciu telocvične ZŠ na
Ulici J. C. Hronského.
Víťazom tejto súťaže sa

stala firma Rastislava Gažúra
– RG parket Zvolen, v sume
99 939€ s DPH.
To znamená, že novou súťažou bolo ušetrených 51 200
€!
Následne sa v telocvični
realizovala rekonštrukcia
tepelných rozvodov v sume
cca 22 000 €, a to z dotácie
z Ministerstva školstva SR.
To znamená, že celá rekonštrukcia telocvične vrátane rekonštrukcie tepelných rozvodov bola realizovaná v celkovej sume
121 857 € s DPH.
Rekonštrukcia telocvične
bola ukončená v decembri
2019.

NOVÉ ZNAČENIE ULÍC A FIRIEM JE PÝCHOU NOVÁK




REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE NA CESTÁCH A CHODNÍKOCH V MESTE
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BYTOVÁ VÝSTAVBA V NOVÁKOCH NAPREDUJE
V Novákoch za ostatné roky pribudlo niekoľko nových bytoviek. Primátor Dušan Šimka však vyzdvihuje aj samotných obyvateľov, ktorí svojim
zodpovedným prístupom zveľaďujú mesto a okolie svojich bytoviek. Či už peknou zeleňou alebo vynovenými fasádami.

z Nová 26-bytovka na Štúrovej
ulici.

z V súčasnosti je vo výstavbe už
štvrtá takáto 8-bytovka v meste.

z Novopostavené nájomné byty
na Bernolákovej ulici s 33 bytmi.

z Svoje bytovky si zveľaďujú aj samotní obyvatelia. Nováky zdobia vynovené fasády, aj upravené okolie. Mesto
vybudovalo prístupové chodníky k bytovkám na Hviezdoslavovej ulici.

V MESTE MAJÚ ŽIVOT ZACHRAŇUJÚCI PRÍSTROJ

MODERNIZÁCIA MESTA

Mesto Nováky dostalo do daru nový
automatický externý defibrilátor od zdravotnej
poisťovne Dôvera. Zástupcovia ho odovzdali do
rúk primátora Novák Dušana Šimku.
„Veľmi som sa potešil, že
práve občania Novák majú
šťastie, že v rámci Trenčianskeho kraja sú poskytnuté
len dva defibrilátory a jeden
z nich je pre naše mesto,“
nešetril vďačnosťou Šimka.
Život zachraňujúci prístroj
sa však v jeho rukách dlho
neohrial. Prevzal si ho náčelník nováckej mestskej
polície Ján Krajčí, ktorý ho
umiestnil do policajného
auta. „Vždy počas hliadkovej
činnosti bude k dispozícii
obyvateľom a návštevníkom
mesta,“ uviedol Krajčí.
„Je to defibrilátor, ktorý
môže zachrániť množstvo
ľudských životov. Je pre
laické použitie. Veríme, že
pokiaľ zachráni čo i len jeden
ľudský život, tak splní svoj

účel,“ načrtla Tatiana Rybanská z poisťovne. Ako
spresnila, tento druh prístroja je špecifický v tom, že
po pripojení elektród na telo
človeka si sám vyhodnotí, či
ide o muža, ženu, dieťa i to,
akej postavy človek je a podľa
toho určí silu výboja, ktorý je
na záchranu potrebný.
Podľa mapy rozmiestnenia
automatických externých
defibrilátorov ide v Novákoch už o druhý kus. Prvý je
na chodbe v budove centra
voľného času. Tieto dva by
však nemali byť posledné.
„Počas tohto roka plánujeme mať ešte jeden defibrilátor, a to na autobusovej
a železničnej stanici,“ načrtol Šimka. Register defibrilátorov na Slovensku okrem

zoznamu prístrojov eviduje
aj adresy, kde sa nachádzajú,
a kontakty na takzvaných
first responderov. „Sú to záchrancovia vyškolení v oblasti prvej pomoci, ako štátni
a dobrovoľní hasič aj mestskí

policajti. Po výzve z tiesňovej linky 155 dokážu v prípade potreby pomôcť a použiť
AED,“ priblížila Alena Krčová, hovorkyňa Operačného
strediska záchrannej zdravotnej služby SR.
z (IR)

PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA V LELOVCIACH

NOVÁKY SA ZAZELENALI, VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ OŽILI

LÁVKA CEZ RIEKU NITRU
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VEĽKOLEPÉ OSLAVY 60. VÝROČIA MESTA
Šesťdesiate výročie udelenia
privilégií mesta Nováky
oslávili veľkolepým niekoľkohodinovým kultúrnym
programom na miestnom
futbalovom štadióne.
V atraktívnom programe
vystúpili hviezdy slovenskej
aj českej hudobnej scény.
Najväčším lákadlom bol
koncert legendárnej speváčky Heleny Vondráčkovej.
Divákov svojím vystúpením
zabavili aj populárni speváci
z televízie Šláger – Karel Peterka, Mára a Frankie Žirnov
ako ŠlágerParta.
Vystúpila aj víťazka Superstar za rok 2020 Barbora
Piešová, ktorá v Novákoch

navštevovala základnú
umeleckú školu, a neplánovane aj skupina Rytmus
z Oslian. Celým programom
návštevníkov sprevádzal
moderátor a zabávač Štefan
Skrúcaný.
Súčasťou osláv bola aj hra
o atraktívne ceny. Diváci,
ktorí nemohli prísť priamo
na štadión, si mohli program
pozrieť v priamom televíznom prenose v Nováckej televízii alebo na youtubovom
kanáli mesta.
V súčasnosti si môžu na
Youtube pozrieť záznam z
najzaujímavejších momentov podujatia v dvoch samostatných videách.

MIEROVÝ BEH PRINIESOL DÔLEŽITÉ POSOLSTVO
Státisíce dobrovoľníkov beháva Mierový beh už
viac ako tridsať rokov. Ide o najdlhší štafetový
beh cez viac ako 155 krajín sveta. Jedna z jeho
trás v týchto dňoch zavítala aj do Novák.
Jeden z koordinátorov slovenských trás behu je aj
známy mím Vladimír Kulíšek, ktorý sa na Mierovom
behu podieľa už pätnásť rokov.
Pýtali sme sa ho, či posolstvo Mierového behu

vníma inak počas aktuálnej
vojny na Ukrajine.
„My sa tieto veci snažíme
neriešiť. Pre nás platí, že
mier sa začína u mňa. Chceme, aby každý jeden z nás
v sebe cítil mier. Verím, že
keď ho v sebe budú cítiť Rusi

aj Ukrajinci, že aj tam tá
vojna skončí,“ povedal Kulíšek.
Situáciu však vnímajú aj
preto, že trasu s nimi absolvuje aj ukrajinská bežkyňa.
Okrem nej sú to bežci z Guatemaly, Poľska, Česka a, samozrejme, Slovenska.
Do Novák pribehlo šestnásť ľudí, medzi nimi aj novácki olympionici.
Pochodeň niesla Nováčanka Barbora Klementová.
Do dejín slovenského športu

sa zapísala nielen ako víťazka Slavic Cupu v sezóne
2015/2016, ale aj ako účastníčka Zimných olympijských hier v Pjongčangu
v roku 2018 a rovnako ako
účastníčka tohtoročnej
olympiády v Pekingu.
„Nikdy som pochodeň nedržala. Tým, že som bola
účastníčka dvoch olympiád,
tak je to pre mňa taká symbolika, že som si mohla aj
zaspomínať,“ uviedla Klementová.
To, že mohla pochodeň
držať, bol pre ňu nový pocit
a bola veľmi rada, že si to
mohla užiť. Okrem nej do
Novák dobehli aj ďalší novácki olympionici, ako Juraj
Zaťovič či Peter Nižný.
Po dobehnutí do Novák sa
bežci prihovorili obyvateľom
na nováckom námestí a zaspievali im aj oficiálnu pieseň Mierového behu. Nasledoval program, ktorý si pripravila Základná umelecká
škola Nováky.
z (IR)

Eurokomisárka na prvej návšteve hornej Nitry
V regióne horná Nitra bola
v júni 2021 prvý raz v histórii na návšteve komisárka Európskej komisie Elisa
Ferreirová pre kohéziu
a reformy.
Spolu s ňou náš región
navštívila aj podpredsedníčka vlády a ministerka
investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie
Veronika Remišová.
Témou konferencie v regióne bola podpora transformácie a stav prípravy plá-

nu projektov financovaných z Fondov na spravodlivú transformáciu.
Časť konferencie za prítomnosti ministerstva investícií a Slovenských
elektrární bola pre médiá
v areáli Elektráreň Nováky
– pôvodné odkalisko elektrárne.
Následne sa zástupcovia
ministerstva, elektrární
presunuli a stretli so zástupcami miest a obcí hornej Nitry.

MESTO REKONŠTRUUJE FUTBALOVÝ ŠTADIÓN AJ OBE IHRISKÁ DEŇ DETÍ 2022 V NOVÁKOCH

