
Aktualizácia Územného 
plánu mesta Nováky 

Zmeny a doplnky č. 6.
Mesto Nováky pripravuje aktua-
lizáciu Územného plánu Mesta 
Nováky formou Zmien a do-
plnkov č. 6, v súlade s platnou 
legislatívou, najmä zákonom 
č. 50 / 1976 Zb. v znení ne-
skorších zmien a doplnkov a 
vyhláškou č. 55 / 2001 Z.z. 
v platnom znení, v hraniciach 
katastrálneho územia mesta.  
Vyzývame právnické a fyzické 
osoby a verejnosť v prípade po-
žiadaviek na uplatnenie zmien 
a doplnkov platného Územného 
plánu mesta Nováky, aby svoje 
návrhy doručili písomnou formou 
poštou alebo osobne na poda-
teľni Mestského úradu v Nová-
koch, najneskôr v termíne do 
22.03.2016 Prosíme Vás, do lis-
tu uviesť kontaktné údaje: meno, 
adresu, email a tel. kontakt, aby 
bolo možné v prípade potreby 
návrh- požiadavku prerokovať so 
žiadateľom. Na mestský úrad sa 
môžu doručiť žiadosti v pracov-
ných dňoch pondelok a utorok 
v čase od 8:00 do 15:00 hod, 
v stredu od 8:00 do 17:00 hod. a 
v piatok v čase od 8:00 do 11:30 
hod.

Kultúrne centrum mesta 
Nováky n.o. a kultúra 
v Novákoch

Úvodom od primátora

Milí spoluobčania, 
s potešením Vám predstavu-
jem úvodné číslo Nováckeho 
mestského občasníka. No-
váky by aj touto novou for-
mou radi informovali občanov 
o dianí v meste, zmenách či 
novinkách, ako aj o  kultúrnych, 
spoločenských či športových 
podujatiach. Je tomu niečo 
vyše roka, čo som nastúpil do 
funkcie primátora Novák. Vaša 
dôvera, je pre mňa záväzkom 
riešiť problémy, podieľať sa 
na vytváraní nových projektov, 
konceptov a budovať tak aj spo-
lu s Vami lepšie mesto. Jedným 
z mojich hlavných cieľov je, aby  
sme vytvorili v meste príjemnú 
a priateľskú atmosféru.   Rok je 
síce krátka doba na zhodnote-
nie avšak verím, že jednotlivé 
opatrenia, ktoré postupne za-
vádzame,  smerujú k mestu, 
ktoré má transparentnú sprá-
vu, vytvára občanom priaznivé 
podmienky na bývanie či pod-
nikanie, kde je možnosť spo-
ločenského, ako aj športového 
vyžitia. Samozrejme, snažíme 
sa byť voči Nováčanom otvore-
ní. Neradi by sme prinášali po-
lopravdy, a tak informácie zve-
rejňujeme až po tom, čo máme 
o nich dostatok poznatkov.  
O jednotlivých  aktivitách, kto-
ré sa v meste už zaviedli alebo 
naopak len plánujú si môžete 
prečítať aj na nasledujúcich 
stranách. Verím,  že privítate 
túto formu komunikácie mes-
ta smerom k jeho obyvateľom 
a dozviete sa na čom sa aktuál-
ne pracuje. Pokiaľ sa občasník 
osvedčí, radi zavedieme aj jeho 
vydávanie na pravidelnej báze. 
Prajem Vám príjemné čítanie!

Nezisková organizácia Kultúr-
ne centrum mesta Nováky n.o. 
(KCMN n.o.) vznikla v roku 2007. 
Táto inštitúcia mala na starosti 
organizáciu spoločenských pod-
ujatí v meste, respektíve spolu-
prácu na takýchto podujatiach. 
Spolu so vznikom organizácie 
prešla dvomi kúpno-predajnými 
zmluvami časť majetku mesta 
pod KCMN n.o.. Majetok v hod-
note vyše dvoch miliónov korún 
bol na základe zmlúv predaný 
za dve koruny. Zaujímavým fak-
tom je, že tieto kúpnopredajné 
zmluvy boli podpísané v ten istý 
mesiac, v ktorom vznikla organi-
zácia KCMN n.o.. Odpredaj však 
poslanci mestského zastupiteľ-
stva odsúhlasili až dva mesiace 
po podpísaní zmluvy. Dokument 
s takou vysokou fi nančnou hod-
notou sa teda uzatváral bez 
vedomia poslancov. Vtedajší 
primátor a zároveň predseda 
správnej rady KCMN n.o nemal 

tento krok nikým odsúhlasený, 
až po určitom čase, keď už bol 
majetok aj tak predaný.  

Podnety na zmenu formy orga-
nizácie

V novembri 2013 (vtedy ešte 
poslanec) Milan Oršula pouká-
zal na fakt, že správna rada bola 
volená v rozpore zo zákonom 
213/1997 o neziskových organi-
záciách. Vedenie správnej rady 
tvrdilo, že jej fungovanie je legi-
tímne. Na to kontrolór mesta vy-
dal správu, v ktorej sa uvádzalo, 
že od mája 2012 správna rada 
pôsobí v tejto organizácii nele-
gitímne, pretože nebola volená 
podľa správneho štatútu. Niektorí 
poslanci navrhovali zmenu orga-
nizácie kultúrnych zložiek. Chce-
li pretransformovať organizáciu 
z neziskovej na príspevkovú.

pokračovanie na str. 2
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NOVÁCKE NOVINY
Nechceli neziskovú organizá-
ciu, pretože bola neprehľadná 
a nevedeli kam ,,tečú“ peniaze. 
Nevedelo sa, aké boli príjmy, 
nevedelo sa, aké boli výdavky. 
Úprava formy inštitúcie mala 
byť aj kvôli transparentnosti. 
Ako príklad zlepšenia môžeme 
uviesť Novácky jarmok 2015. 
Kedysi výdavky na podujatie 
hradilo mesto Nováky, ale príjmy  
z podujatia (poplatky za predaj-
né miesta) išli do príjmu KCMN 
n.o.. Vedenie mesta sa aj preto 
rozhodlo v roku 2015 zriadiť we-
bovú stránku o jarmoku, kde ob-
čania mohli vidieť, koľko predaj-
cov si objednalo predajné miesta.  
Na ustanovujúcom zastupiteľstve  
2. januára 2015 bol návrh poslan-
cov, aby sa zvolila nová správna 
rada. Počas rokovania prebehla 
pomerne horlivá diskusia k tejto 
téme. Na danom zastupiteľstve 
bolo niekoľko poslancov no-
vozvolených a tí sa v hlasovaní 
zdržali. Návrh na voľbu novej 
správnej rady teda nebol schvá-
lený. Vtedy si ešte mesto Nováky 
mohlo určitým spôsobom nároko-
vať KCMN n.o..

Keď nastala likvidácia

Ďalšie zastupiteľstvo sa kona-
lo 19. januára 2015. V ten deň 
bola novému vedeniu doručená 
správa o likvidácii KCMN n.o.,  
o ktorú požiadala v období medzi 
zastupiteľstvami správna rada or-
ganizácie (zápisnica schválená 
predsedom správnej rady Duša-
nom Š.). Organizácia sa dostala 
do likvidácie bez akéhokoľvek 
vedomia nového vedenia mesta. 
Samotní členovia správnej rady 
KCMN n.o. boli podvedení jej 
predsedom. Bolo im povedané, 
že po dohode s novým vede-
ním mesta mu vlastne organizá-
ciu odovzdajú, čiže ju likvidujú.  
Na rokovaní 19. januára bola 
zvolená už nová správna rada 
KCMN n.o.. To však bolo ne-
skoro. Mesto Nováky podnikalo 
rôzne kroky na záchranu celej 
situácie. Boli to kroky právne-
ho charakteru, kde sa pátralo  
po právnom riešení problému. 
Taktiež bol oslovený Okresný  
úrad v Trenčíne, oddelenie vnú-
tornej správy, kde bola vtedajšou 
správnou radou podaná žiadosť 
o likvidáciu. Príslušný Okresný 
úrad v Trenčíne mestu Nováky 
oznámil, že ich vzniknutá situá-
cia nezaujíma s odvolaním na to,  
že správna rada dala organizáciu 
do likvidácie a tá bola vyhlásená.  

Po vyhlásení likvidácie sa do troch 
mesiacov museli prihlásiť verite-
lia. Po troch mesiacoch sa uzav-
reli záväzky a tie sa teraz musia 
naplniť. Likvidátorka  pristúpila  
k odpredaju majetku KCMN n.o, 
ktorý bol kedysi majetkom mes-
ta, aby organizácia mohla vypla-
tiť záväzky, ktoré má. Celkovo 
musí KCMN n.o. vyplatiť približ-
ne 30 000 eur. Vedenie Novák  
sa niekoľkokrát radilo s vtedajšou 
právničkou mesta Nováky, ktorá 
odporučila, aby mesto prebralo 
záväzky organizácie na seba, 
vyplatilo ich a potom ďalej rieši-
lo situáciu. To z morálneho hľa-
diska nebolo možné. Položme si 
otázku: Mesto malo teda kupovať 
naspäť svoj majetok v hodnote 
približne 40 000 eur, keď ho pre-
dalo za dve koruny? Prečo neu-
robila správna rada kroky k tomu, 
aby majetok, ktorý získala za dve 
koruny nepredala späť mestu za 
dve eurá? Potom si mohla dať or-
ganizáciu do likvidácie. 

Zmätky v právoplatnosti správ-
nej rady

Vedenie mesta Nováky v januári 
2015 nevedelo, ktorá správna 
rada je právoplatná. Či tá, ktorá 
bola zvolená v roku 2012, ale-
bo tá, ktorá bola zvolená v roku 
2015. Vtedajší právny zástupca 
mestu odporúčal celú organizáciu 
zlikvidovať a neriešiť to. To bolo 
pre mesto Nováky nepochopiteľ-
né, pretože muselo zaujať určité 
stanovisko. Právnikovi navrhlo, 
aby podal predbežné opatrenie 
na zastavenie všetkej činnosti 
KCMN n.o., pokiaľ súd neurčí le-
gitimitu správnej rady. Buď starej 
alebo novej. Mesto nepodnikalo 
žiadne kroky, pretože nevedelo 
čo smie a čo nesmie. Aj na zákla-
de tejto skúsenosti mesto Nová-
ky vymenilo právneho zástupcu, 
pretože nedostávali relevantné 
podklady, ktoré požadovali. Bý-
valej právničke bola zmluva vypo-
vedaná ku koncu júla 2015 a od 
augusta 2015 má mesto Nováky 
nového právneho zástupcu. Ten 
po preštudovaní materiálov jed-
noznačne povedal, že právoplat-
ná správna rada je tá, ktorá bola 
zvolená v januári 2015. 

Zdigitalizované kino, v ktorom 
sa nepremieta

Ďalším problémom je to, že 
KCMN n.o. sa zapojilo do pro-
jektu Audiovizuálneho fondu na 
digitalizáciu kina. Tento projekt 

je spojený s  povinnosťami. Mal 
sa odvysielať určitý počet filmov. 
Teraz sa zisťuje, čo to znamená 
pre mesto a aké problémy mu 
to prinesie. KCMN n.o. dokonca 
dostalo pokutu päťtisíc eur, pre-
tože vystavilo preddavkovú fak-
túru, ktorú Úrad vlády SR (ako 
riadiaci orgán audiovizuálneho 
fondu) zamietol ako neoprávnený 
výdaj, pretože daný nákup nebol  
v súlade s podmienkami projektu.  
A zatiaľ sa nevie, ako tento prob-
lém dopadne. Mesto má záujem 
dokončiť projekt, avšak najskôr 
sa musí vyriešiť celkovo problém 
s KCMN n.o.. 

Čo bude s kultúrou v Nová-
koch

Vedenie mesta Nováky by rado  
k tejto záležitosti podalo komplex-
nejšie informácie. Samo sa však 
musí detailnejšie a komplexnej-
šie oboznámiť s problematikou. 
Jedno je však jasné, je potrebné 
zakúpiť nové vybavenie, pre-
tože pôvodný majetok ostal vo 
vlastníctve KCMN n.o.. Kúpili sa 
nové stoly a stoličky za deväťti-
síc eur. Mesto bude nútené za-
kúpiť aj nové osvetlenie a audio 
vybavenie, keďže táto technika 
tiež ostala v majetku KCMN n.o.. 
Musia sa nakúpiť obrusy, musí 
sa spraviť revízia javiska, ktorá 
nebola uskutočnená tri roky. Kul-
túra bude fungovať pod mestom. 
V rámci Oddelenia sociálnych 
vecí, školstva, kultúry a špor-
tu majú Nováky aj úsek kultúry. 
Ten v roku 2015 zorganizoval  
a spolupodieľal sa na niekoľkých 
podujatiach. Môžeme spomenúť 
Rozlúčku s letom, Uhoľnú stopu, 
Novácky jarmok, Šarkanie prete-
ky, stužkové slávnosti... 

Najnovší vývoj situácie

Listom zo dňa 22. 12. 2015, kto-
rý bol mestu Nováky doručený  
23. 12. 2015 sa likvidátorka 
KCMN n.o. v likvidácii vzdala 
funkcie likvidátora KCMN n.o.. 
Súčasne oznámila, že nezisková 
organizácia je v predĺžení, a pre-
to navrhla, aby mesto bez zby-
točného odkladu podalo návrh 
na vyhlásenie konkurzu. Mesto 
Nováky na základe právneho 
stanoviska k tejto skutočnosti 
vyzvalo už bývalú likvidátorku 
KCMN n.o., aby mu bezodkladne 
protokolárne odovzdala všetky 
materiály a dokumenty súvisiace 
s likvidáciou a bezodkladne pred-
ložila aktuálny prehľad o imaní 

spoločnosti, respektíve správu  
o priebehu likvidácie spoločnosti. 
Následne mesto Nováky začalo 
hľadať nového likvidátora. Nový 
likvidátor by mal podať na Okres-
ný úrad v Trenčíne návrh na zápis 
zmeny likvidátora spoločnosti do 
registra neziskových organizá-
cii. Ak nastanú podstatné zmeny  
a mesto Nováky získa nové in-
formácie o celej situácii, bude  
o tom, samozrejme, informovať 
verejnosť. 

Na zasadnutia mestského 
zastupiteľstva sa pripravuje 
množstvo materiálov, ktoré je 
potrebné prerokovať a schvá-
liť. Sú to napríklad návrhy 
všeobecne záväzných naria-
dení, návrhy rozpočtov či ich 
zmeny. Donedávna sa mest-
ským poslancom na rokovania 
mestského zastupiteľstva pri-
pravené materiály tlačili. V no-
vembri minulého roka, keď sa 
schvaľoval rozpočet mesta na 
ďalšie roky, to bolo vyše 150 
vytlačených strán pre jedného 
poslanca. Celkovo sa vytlačilo 
vyše 1650 strán. Zhotovenie 
týchto materiálov bolo finanč-
ne i časovo náročné, nehovo-
riac o zaťaženosti životného 
prostredia. Preto sa mesto 
Nováky rozhodlo zakúpiť pre 
poslancov tablety. Cena jed-
ného zariadenia bola 264 eur. 
Radnica sa tak odbremenila 
od tlačenia veľkého množstva 
podkladov. Aj vďaka tabletom 
sa bude môcť zaviesť pláno-
vaná novinka. Mesto Nováky 
chce zefektívniť prácu s doku-
mentmi, ktoré sa pripravujú na 
každé rokovanie. Má v pláne 
vybudovať internú sekciu we-
bovej stránky, kde by poslanci 
mali k nahliadnutiu jednotli-
vé dokumenty k rokovaniu a 
zároveň by ich aj vedeli onli-
ne pripomienkovať. Poslanci 
by teda mohli touto formou 
s materiálmi pracovať. Do 
samotného zastupiteľstva by 
sa pripomienky zapracovali a 
k dispozícii by boli upravené 
dokumenty. Nové tablety do-
stali inventárne čísla a podpí-
saním preberacieho dokladu 
sa dali poslancom do užívania.

Na čo sú mest-
ským poslancom 

tablety?
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NOVÁCKE NOVINY

V minulom roku 2015 sa  
v priestoroch mestského úradu 
uskutočnilo priateľské stretnu-
tie vedenia mesta Nováky a 
bratov Hagarovcov (Ing. Albert 
Hagara – 83 rokov, Ing. Martin 
Hagara – 81 rokov a Marián 
Hagara – 67 rokov). Dôvodom 
bola vzácna skautská zástava, 
ktorá sa nachádza v priesto-
roch úradu. Rozprávalo sa však 
nie len o nej. Bratia Hagarovci 
spomínali ako vznikal novácky 
oddiel. Hovorili o zorganizova-
ných táboroch, o problémoch, 
ktoré organizáciu sprevádzali 
ale aj o skúškach, ktoré skauti 
museli vykonať. 

Vzniky a zániky oddielu 

Prvé mládežnícke hnutie tohto 
typu bolo v Novákoch založené 
v roku 1934. Vznikol Novác-
ky katolícky skauting. K prvým 
členom patrili Rudolf Jurík, Al-
bert Čikkel, Jozef Kováč, Jozef 
Pružinec a bratia Hagarovci. Po 
vzniku Slovenského štátu sa  
v roku 1939 skauting transfor-
moval na Hlinkovu mládež. Ofi-

ciálnym vodcom bol František 
Géci a neoficiálnym vodcom 
bol pán profesor Rudolf Ju-
rík. Hlinková mládež postupne 
priberala nových, aj mladých 
členov. Deti od 6 - 12 rokov sa 
prezývali ,,Vĺčatá“, od 12 - 18 to 
boli ,,Orly“ a nad 18 rokov boli 
„Junáci“. Takéto pomenovania 
sa používali aj v skautingu.  
V tejto podobe oddiel vydr-
žal do roku 1945. Posledný 
tábor nováckych skautov sa 
uskutočnil v roku 1948 vo 
Veľkých Uherciach. Skauting  
v Novákoch oficiálne vydržal až  
do roku 1949. Komunisti vtedy 
rozpustili všetky mládežnícke 
organizácie a zostal len Socia-
listický zväz mládeže. Pán Jurík 
skauting obnovil v roku 1968, 
ale po príchode okupantov za-
nikol v roku 1969. Pán profesor 
Jurík ho znovu obnovil po roku 
1989, no po jeho smrti skauting 
v Novákoch opäťzanikol. 

Čo bolo za vznikom zástavy 

Organizácia skautingu potre-
bovala na svoju táborovú čin-

nosť peniaze a dala vyhotoviť 
zástavu. Vtedajším ministrom, 
nováckym remeselníkom ale aj 
Edvardovi Benešovi sa poslal 
klinec aj s poštovou zloženkou 
na ľubovoľnú sumu pre podpo-
ru skautov. Po vrátení klincov 
aj s peniazmi bola v kultúrnom 
dome v roku 1946 slávnostná 
akadémia, na ktorej sa klince 
zatĺkali do žrde. Počas zatĺka-
nia sa prečítalo meno darcu a 
suma ktorou skautom prispel. 
Vďaka tejto zbierke sa mohol 
konať prvý skautský tábor No-
váčanov, ktorý trval dva týždne 
a uskutočnil sa vo Vondrišeli 
(dnešné Nálepkovo). Ďalšie tá-
bory boli napríklad v Rudnian-
skej Lehote, Veľkých Uherciach 
a po zrušení skautingu ešte na 
Láskach a v Handlovej.

Aká bola cesta zástavy
 
Zástava vznikla v roku 1946, 
keď sa skauti snažili získať 
peniaze na svoj prvý tábor. 
Po zrušení skautingu zástavu 
našiel Marián Hagara vo svo-
jom dome a ukázal ju mame. 
Po nájdení ju v ich dome opäť 
schovali, aby o nej nikto neve-
del. Keď pán profesor Jurík ob-
novoval skauting v roku 1968, 
pani Hagarová sa preriekla a 
povedala o zástave. Pán Jurík 
teda naliehal, aby bola zástava 

vrátená skautom, čo sa aj sta-
lo. Marián Hagara pokračoval 
o tom, čo sa dialo so zásta-
vou: ,,Po zlikvidovaní skautingu  
v roku 1969 som išiel za Rud-
kom Juríkom, aby mi dal zásta-
vu naspäť. Povedal mi, že je 
zakopaná niekde za kaplnkou. 
Skrátka zástava nie je, aby som 
sa s tým zmieril ale ja som sa 
s tým nezmieril. Potom som sa 
dozvedel, že zástavu dali učite-
ľovi hudby Karolovi Hvozdec-
kému, ktorý vtedy žil vo Veľkom 
Krtíši. Tak sa mi neťažilo ísť do 
Krtíša pýtať zástavu. Karol mi 
ukázal zástavu – takú handrič-
ku vyšitú na stroji a povedal, 
že toto mu dal Rudko Jurík. 
Zástava sa teda stratila v roku 
1969.“ Nikto nečakal, že sa táto 
vzácnosť nájde v neďalekej 
Handlovej. Vo svojom dome ju 
mal príslušník ŠTB. Keď ten-
to handlovský agent zomrel a 
jeho syn robil poriadky s dedič-
stvom, našiel zástavu novácke-
ho skautingu. Prišiel ju ukázať 
na Mestský úrad do Handlovej 
s tým, že si ju chce nechať. 
Handlovčania to oznámili na 
Mestský úrad v Novákoch. No-
váčania sa vydali do Handlovej, 
kde si vyžiadali svoju zástavu. 
Keďže ale oficiálny novácky 
skauting už neexistoval, ostala 
zástava na Mestskom úrade  
v Novákoch, ktorý zdobí doteraz. 

Zakladatelia nováckeho 
skautingu sa stretli pri  
svojej zástave
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Nemalým problémom pre mesto 
Nováky sú mestské budovy.  
V  meste nie je jediná budova, 
ktorá by bola vo výbornom sta-
ve. Práve naopak. Mestské bu-
dovy sú v žalostných stavoch. 
O príčinách sa môžeme len do-
mnievať, ale najpravdepodob-
nejšie je zanedbanie údržby a 
renovácie budov. O zlej situácii 
svedčia havarijne stavy, ktoré 
musí vedenie mesta Nováky 
riešiť. V rámci svojich rozpočto-
vých možností zabezpečuje ne-
vyhnutné opravy toaliet v polikli-
nike a v dome kultúry. V budove 
polikliniky boli vykonané vodár-
ske práce, spravili sa nové ob-
klady, osadili nové zariadenia. 
V dome kultúry, sa riešili ob-

dobné problémy. Na mužských 
toaletách je viditeľná zmena 
na nových obkladačkách, zní-
ženom strope, osadených no-
vých toaletách a pisoároch  
s automatickým splachovaním.  
Potom prebehla rekonštrukcia 
ženských toaliet. Počas prác sa 
prišlo na ďalšie havarijné stavy, 
ktoré museli byť napravené. 
Zistil sa aj problém s upchatým 
odpadom, ktorý sa bude riešiť 
v priebehu roka 2016 výkopo-
vými prácami - rekonštrukciou 
kanalizácie. Okrem odstráne-
nia havarijných stavov toaliet 
v oboch budovách sa mesto 
Nováky rozhodlo, že v nich 
vybuduje aj toaletu pre imobil-
ných ľudí. V budove polikliniky 

Katastrofálne stavy mest-
ských budov si vyžadujú 
opravy

Kaplnka sv. 
Juliány v No-
vákoch pre-
chádza obno-
vou
S prípravnými prácami obnovy 
národnej kultúrnej pamiatky za-
písanej v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR, Kapln-
ky sv. Juliany, ktorá sa nachádza 
na starom nováckom cintoríne 
na Ulici Andreja Hlinku, sa zača-
lo v roku 2012. V rokoch 2012 a 
2013 sa realizovalo zameranie 
skutkového stavu, uskutočnili 
sa pamiatkové výskumy (ar-
chitektonicko-historický a ume-
lecko-historický výskum) a bol 
vypracovaný projekt sanácie, 
ktorého súčasťou je aj dokumen-
tácia kompletnej obnovy kapln-
ky. Vznik kaplnky je datovaný  
do 1/3 devätnásteho storočia. 

Počas pamiatkového výskumu 
bola v interiéri pod úrovňou te-
rénu objavená hrobka s kostro-
vým pozostatkami.  Pod cemen-
tovou omietkou bola objavená 
nástenná maľba, ktorej súčas-
ťou sú aj erby rodiny Majthényi.  
So samotnou obnovou sa zača-
lo v roku 2014, kedy sa odstránili 
všetky cementové omietky v in-
teriéri a exteriéri budovy vrátane 
odstránenia zavlhnutých omie-
tok v spodnej časti až na muri-
vo, odstránil sa cementový poter  
z podlahy, rozpadnutá pies-
kovcová dlažba, odstránila sa 
zavlhnutá zemina spod dlažby 
a urobilo sa obkopanie a odi-
zolovanie obvodového muriva 
až po základovú škáru, ako 
aj dizolovanie oltárnej menzy. 
Zrealizovala sa nízkonapäťová 
elektrická prípojka ku kaplnke 
a vnútorná elektroinštalácia. V 
roku 2015 sa na prácach po-
kračovalo. Ukončili sa práce 
na odvlhčení budovy – boli na-
hodené nové sanačné omietky 
vrátane farebného náteru. Kom-
pletne sa obnovila aj strecha  
s vežičkou a takzvaná makovi-
ca. Kríž na vrchu kaplnky, ako aj 
okienka, boli obnovené umelec-
ko- remeselníckym spôsobom. 
Osadili sa nové dubové zárubne 

sa pripravujú elektroinštalácie, 
aby sa mohli začať používať 
úsporné LED svietidlá, teda 
nové svietidlá, keďže staré sú 
tiež v havarijnom stave. Mesto 
sa tým snaží predísť možným 
bezpečnostným rizikám. Nová-
ky v súčasnosti nemajú žiadnu 
reprezentačnú budovu. Na ta-
kéto účely by chceli využívať 
objekt kúrie. Pripravujú projek-
tovú štúdiu, zámer, možnosti 
financovania. Kúriu by chceli 
využívať na rokovania, prijíma-
nie dôležitých návštev, obradné 
aktivity. Časovo sa zámer nedá 
vyčleniť, všetko je závislé, ako 
inak, od financií. Mesto hľadá 
možnosti, odkiaľ by sa peniaze 
mohli čerpať. Keďže ide o his-
torickú budovu, prebieha mno-
ho rokovaní s pamiatkovým 
úradom, aby sa zachovala aj 
historická hodnota budovy. Aj 
vďaka svojej minulosti je kúria 
najvhodnejším adeptom na re-
prezentačnú budovu Novák.
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Pilotný projekt bioodpad: Čo bolo a čo bude ďalej

a dvere.  Bola položená nová 
pieskovcová dlažba. Všetky 
práce, tak prípravné, ako aj prá-
ce spojené s vlastnou obnovou 
(stavebné a umelecko- reme-
selnícke), sa realizovali pod 
taktovkou a z rozpočtu mesta 
Nováky. Na časť prác bola Mes-
tu Nováky poskytnutá dotácia  
z Ministerstva kultúry SR.  
K sprístupneniu kaplnky pre 
verejnosť je potrebné ešte 
zreštaurovať nástennú maľbu  
v interiéri kaplnky, čo je napláno-
vané na rok 2016 a zreštaurovať 
pôvodný drevený oltár, ktorý je 
v dosť zdevastovanom stave. 
Obnovu kaplnky by Nováky 
chceli v prípade veľmi priazni-
vej finančnej situácie ukončiť v 
roku 2016, poprípade najneskôr 
v roku 2017.

Na začiatku zámeru vedenie 
mesta Nováky spolupraco-
valo so záhradkármi, ktorí 
takmer počas celého roka 
produkujú množstvo bio-
logického odpadu. Ten zo 
svojich záhrad vynášajú do 
komunálneho odpadu. Tej-
to komunite boli vysvetlené 
správne postupy pri kompo-
stovaní spojené s praktický-
mi ukážkami. Následne sa 
odborníci na túto problema-
tiku zamerali na žiakov zák-
ladnej školy. ,,Mesto Nováky 
nás oslovilo so spoluprácou 
a my sme sa veľmi radi za-
pojili aj do tohto projektu. 
Už dlho vedieme žiakov  
k separácii odpadu. Na ško-
le i v triedach sa separuje 
najmä papier. Na chodbách 
však máme nádoby na se-
parovanie papiera, plastov 
a skla,“ ozrejmila počiatky 
spolupráce s mestom ria-
diteľka školy Anna Chlupí-
ková. Do pilotného projek-
tu sa zapojili a budú v ňom 
pokračovať žiaci zo všet-
kých ročníkov. Odborníci im  
v niekoľkých fázach vysvetlili 
princípy správneho kompos-
tovania. Neskôr sa skutoč-

nili aj praktické ukážky ce-
lého procesu. Vo vonkajších 
priestoroch škôl bol umiest-
nený kompostér, ktorý na 
školách aj ostal. Celý projekt 
sa nesie pod heslom: „Pre 
niekoho odpad, pre Nová-
ky poklad“. Vedenie mesta 
Nováky chce okrem prezen-
tácii a praktických ukážok  
v projekte napredovať aj 
inak. Ešte v minulom roku sa 
zúčastnilo workshopu, kto-
rý organizovala spoločnosť 
zaoberajúca sa technikou 
pre zber, triedenie, zhodno-
tenie a zneškodnenie ko-
munálnych odpadov. ,,Ko-
munikovali sme o príprave 
stratégie. Pokračujeme  
v tom, čo sa už začalo. Tak-
tiež sme sa informovali aj 
o možnostiach získania fi-
nančných prostriedkov na 
likvidovanie odpadu ako ta-
kého,“ vysvetlil prednosta 
Mestského úradu v Nová-
koch Milan Oršula. Radnica 
plánuje zakúpiť aj zariadenie 
na spracovanie kuchynské-
ho odpadu. V meste sa totiž 
nachádza školská jedáleň,  
v ktorej vzniká takýto druh 
odpadu. Podľa zákona sa 

musí takýto odpad spraco-
vávať. To vykonáva exter-
ná firma, ktorej je potrebné 
za služby platiť. Ak by malo 
mesto zariadenie na spra-
covanie kuchynského odpa-
du, vedelo by ho likvidovať 
samo. Ušetrené peniaze sa 
môžu využiť na iné pote-
šenia pre občanov Novák. 
Okrem toho nie je vylúčené 
poskytnutie spracovania ku-
chynského odpadu miest-
nym reštauráciám za mini-
málnu sumu, ktorá pokryje 
náklady na elektrickú pre-
vádzku zariadenia. Taktiež 
sa plánuje zakúpiť strojné 
vybavenie, ktoré by znížilo 
náklady ma vývoz biologic-
kého odpadu, pretože mo-
mentálne sa zvlášť vyvážajú 
konáre, zvlášť tráva a lístie. 
Menované odpady sa vyvá-
žajú na rôzne miesta. Tieto 
faktory zvyšujú náklady na 
ich likvidáciu. Mimo toho sa 
mesto zaoberá mestským 
kompostoviskom. Kompe-
tentní chcú zefektívniť a 
skvalitniť substrát, ktorý tam 
vzniká, aby ho vedeli lepšie 
využiť v meste a v závislosti 
od množstva a kvality i určité 

množstvo odpredať. Záme-
ry plánuje mesto financovať  
z nenávratných finančných 
prostriedkov získaných od 
Ministerstva životného pros-
tredia SR. Tieto projekty by 
mali byť realizované v rám-
ci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia, 
opatrenie: Zvýšenie miery 
zhodnocovania odpadov so 
zameraním na ich prípravu 
na opätovné použitie a recyk-
láciu a podpora predchádza-
nia vzniku odpadov. Okrem 
biologického odpadu neza-
búda radnica aj na ostatné 
druhy odpadov. Stojiská ná-
dob na komunálny odpad by 
chcela využiť aj ako stojiská 
pre odpadové nádoby urče-
né na iné komodity. Uvažuje  
o kove, drobnom kovovom 
šrote, starých batériách i šat-
stve. V praxi by to znamena-
lo, že ľudia by nemuseli no-
siť tieto odpady do zberného 
dvora, ale mali by nádoby 
na ne rovno ,,pod nosom“. 
,,Chceme sa priblížiť požia-
davkám občanov na blízkosť 
ale aj zefektívniť triedenie 
takéhoto odpadu,“ uzavrel 
prednosta Milan Oršula.

5

Autor: Igor Roško
Foto: Igor RoškoAutor: Ing. Mária Karaková 



NOVÁCKE NOVINY

Počas rokovania mestské-
ho zastupiteľstva v novembri 
2015 sa venovala pozornosť aj 
zvýšeným nákladom na chod 
mestskej polície. Tie sú spô-
sobené vznikom chránenej 
dielne.
 
Procesu zriadenia chránenej 
dielne predchádzal úspech 
mesta Nováky v projekte, kde 
mesto získalo dotáciu na rekon-
štrukciu kamerového systému. 
Vďaka tomu sa mohli zadová-
žiť nové kamery a zariadenie  
s nimi spojené i nový pult ovláda-
nia. Celkové náklady na rekon-
štrukciu boli 17 400 eur, z toho 
mesto prispelo sumou 5 400 eur. 
Následne sa vytvorila chráne-
ná dielňa, kde zamestnanci so 
zdravotným obmedzením ob-
sluhujú nový kamerový systém. 
Tá začala fungovať 01.12.2015. 
Mesto Nováky momentálne  
v dielni zamestnáva piatich za-
mestnancov, ktorí sa striedajú 
v osem hodinových zmenách. 
Na ich mzdy získava dotácie  
z Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny v Prievidzi. Výška dotácie 
vyplýva zo zákona a závisí od 
miery zdravotného postihnutia 
jednotlivých zamestnancov. Prá-
ve budovanie tohto pracoviska 
si vyžiadalo zvýšené náklady. 
Išlo o nákup výpočtovej techni-
ky, nábytku a bielej elektroniky. 
Vďaka šikovnosti zodpovedných 

ľudí získali Nováky dotáciu aj na 
toto vybavenie. ,,Mesto Nováky 
momentálne disponuje jedným 
z najkvalitnejších a najmoder-
nejších kamerových systémov  
v okrese Prievidza,“ ozrejmil ná-
čelník MsP Nováky Ján Krajčí. 
Kamerový systém v meste sa 
oproti predchádzajúcemu rozší-
ril v počte kamerových bodov a 
taktiež sa zlepšila aj jeho kvalita. 
Mestská polícia má momentálne 
k dispozícii 7 kamier. Ich moni-
toring prebieha v nepretržitom,  
24 hodinovom cykle. ,,Kvalitatív-
ny posun je veľmi veľký. Nepre-
tržitú prevádzku by malo pocítiť 
mesto ale aj občania na zvýše-
ní ich bezpečnosti. Kamery sú 
oči policajtov, ktorí nemôžu byť  
v meste neustále. Pokiaľ zamest-
nanec chránenej dielne zazna-
mená podozrivú činnosť, ohlási 
ju hliadke mestskej polície. Ak 
tá nebude dostupná, oznáme-
nie bude podávať na pracovisko 
štátnej polície,“ vysvetlil postup 
pri zaznamenaní podozrivej čin-
nosti náčelník Krajčí. Doteraz 
kamery v meste slúžili na spätnú 
kontrolu, v prípade jej nutnos-
ti. V kapacitných možnostiach 
mestskej polície nebolo ich ne-
pretržité sledovanie. Archivácia 
záznamov vyplýva zo zákona na 
ochranu osobných údajov a ukla-
dajú sa po dobu ôsmich dní, ná-
sledne sa vymazávajú. Priestory 
snímané kamerami sú viditeľne 

označené nálepkami, ktoré na 
to upozorňujú. Chránená dielňa, 
ktorá monitoruje kamerový sys-
tém je len vo svojich začiatkoch. 
Jej zamestnanci chcú postupne 
zdokonaľovať svoju prácu a do-
siahnuť vysoký štandard tejto 
služby. 

Napriek všetkej snahe zo strany 
mesta Nováky i nováckej mest-
skej polície  sa nájdu neprajní-
ci, ktorí sa snažia tak pozitívnu 
vec, ako zriadenie chránenej 
dielne slúžiacej na zvýšenie bez-
pečnosti občanov, premeniť na 
čo najväčšie negatívum. Ak by 
niekto chcel porovnávať Novác-
ku mestskú políciu napríklad s 
Prievidzskou, musí  brať ohľad 
na to, že v Prievidzi majú omno-
ho viacej zamestnancov, ktorí 
majú jednotlivé úlohy rozdelené. 
Napriek tomu, menší počet no-
váckych mestských policajtov, 
respektíve ich náčelník, musí 
zvládnuť rovnako namáhavú ad-
ministratívu, ako početnejší prie-
vidzský zbor. A administratíva je 
len jednou malou zložkou z ich 
povinností. Ak sa teda niekomu 
zdá, že náklady na prevádzku 
mestskej polície za zvýšili, tak 
má pravdu. Je potrebné brať do 
úvahy to, že vznikla nová chrá-
nená dielňa, s ktorej vznikom boli 
spojené spomínané výdavky. Tie 
sa však vďaka šikovnosti zodpo-
vedných pracovníkov,  v podobe 
dotácii, mestu vrátia. Je dobré 
pozerať sa na vec z viacerých 
uhlov pohľadu. Nie len slepo 
hľadať nedostatky a šíriť nepres-
nosti.

Vyššia bezpečnosť aj vďaka 
chránenej dielni

Nové športo-
viská pre ma-
lých i veľkých
V Novákoch postupne vzni-
kajú nové športoviská. Za re-
alizáciu jedného z nich môže-
me vďačiť Základnej škole na 
Pribinovej ulici. V máji 2015 
sa škola zapojila do aktivity 
,,Naše mesto“. Dobrovoľníci 
z mesta, učitelia aj zamest-
nanci Slovenskej elektrárne, 
a.s., Elektráreň Nováky po-
mohli zrekonštruovať ihrisko 
v areáli školy. Vďaka tomu sa 
škola mohla zapojiť do druhé-
ho kola projektu. V ňom sa 
pokúšala získať financie na 
vybudovanie vonkajších fit-
ness zariadení. V hlasovaní 
uspela medzi konkurenčnými 
projektmi a vonkajšie športo-
visko sa mohlo zrealizovať. 
Cvičiace zariadenia sa nachá-
dzajú vedľa detského ihriska. 
Rodičia, ktorí sa s deťmi prídu 
zahrať, si tak môžu zároveň 
aj zacvičiť. Samozrejme, ak 
sú stroje voľné, pretože sa 
tešia obľube aj medzi samot-
nými deťmi a žiakmi ZŠ. Fi-
nancie na projekt boli získané  
od spoločnosti Slovenské 
elektrárne, a.s, Elektráreň No-
váky.  Okrem toho pribudne 
v Novákoch pumptrekové ih-
risko. Jeho vybudovanie pod-
porili schválením aktualizácie 
rozpočtu poslanci a primátor 
mesta ešte v roku 2015. Pôj-
de o ihrisko so špeciálnym 
terénom a prekážkami, kde 
sa najmä bicyklisti pohybujú 
namiesto klasického pedá-
lovania, pohybmi vlastného 
tela. Priaznivci tohto športu 
by si svoje zručnosti na no-
vom ihrisku mali vyskúšať 
už na jar v roku 2016. Multi-
funkčné ihrisko sa realizuje v 
priestoroch Základnej školy 
na Pribinovej ulici. Úrad vlády 
Slovenskej republiky vydal vý-
zvu na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie v progra-
me Podpora rozvoja športu 
na rok 2015 so zameraním 
na výstavbu multifunkčných  
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Vyregulovanie rieky Nitry sa 
posúva. Odkladá sa aj re-
konštrukcia časti Trenčian-
skej ulice

Finančné vyhodnotenie No-
váckeho jarmoku v pluso-
vých číslach

Slovenský vodohospodársky 
podnik, odštepný závod Pieš-
ťany (SVP) mal v roku 2015 na 
povodí rieky Nitry realizovať zá-
mer, na ktorom by sa podieľalo 
aj mesto Nováky. Ide o projekt 
pod názvom ,,Povodie hornej 
Nitry - opatrenia na prevenciu 
pred povodňami a suchom“ re-
alizovaný v rámci operačného 
programu ,,Prispôsobenie sa 
zmene klímy“. Cieľom projektu 
je znížiť nepriaznivé dôsledky 
a dopady na obyvateľov hornej 
Nitry vplyvom prejavujúcich sa 
klimatických zmien. Súčinnosť 
poskytnú okresy Prievidza, 
Partizánske a Bánovce nad 
Bebravou. Ide teda o smelý 
plán, ktorý počíta s prácami na 
pomerne rozsiahlom území. 
SVP chcel pôvodne realizáciu 
ukončiť do konca apríla 2015. 
Povodie Váhu sa zrejme stre-
távalo s problémami počas 
verejného obstarávania. Preto 
požiadalo Úrad vlády Sloven-
skej republiky o predĺženie 
ukončenia projektu. Úrad vlá-
dy vyhovel požiadavke SVP a 
projekt predĺžil do apríla/júla 
2017. 

Z toho vyplýva, že sa odkladá 
aj vyregulovanie rieky Nitry na 
území mesta Nováky. Tento 
krok je logický, pretože Nová-

ky sú len jedným z partnerov, 
týka sa ich len časť projek-
tu, a SVP sa snaží vyregulo-
vať celé povodie Nitry. Takže 
mesto Nováky by sa malo do 
projektu dostať až v septembri 
2016. Realizovať sa budú pro-
tipovodňové opatrenia, ktoré 
spočívajú v navýšení hrádze 
a jej následnej úprave. Mesto 
Nováky očakáva v zámere in-
vestície vo výške 62 534 eur.

Odkladá sa aj rekonštrukcia 
Trenčianskej ulice

Rekonštrukciu tejto cesty 
poslanci žiadali už od roku 
2012. Súčasné vedenie mes-
ta Nováky plánovalo obnovu 
časti Trenčianskej ulice po 
ukončení prác Povodia Váhu. 
Keďže sa presúva realizácia 
projektu, je nutné presunúť aj 
renováciu ulice. Dôvod je ten, 
že predmetná komunikácia by 
slúžila ako príjazdová cesta  
k hrádzi počas prác. Jazdili 
by po nej ťažké mechanizmy 
a nový povrch cesty by zničil. 
Celá námaha a vynaložené fi-
nančné prostriedky by tak vy-
šli na zmar. Preto sa rozhodlo  
o odložení renovácie časti 
Trenčianskej ulice na rok 2017. 

ihrísk. Vedenie mesta Nová-
ky, ako oprávnený žiadateľ, 
neváhalo, využilo ponúknutú 
príležitosť a poslalo žiadosť 
o dotáciu na výstavbu ihriska. 
Vďaka tomu získalo finančné 
prostriedky na realizáciu pro-
jektu. Novovznikajúca športo-
vá plocha sa môže využívať 
pre minifutbal, volejbal, nohej-
bal a iné športy. Umelý trávnik 
hracej plochy je zelenej farby, 
čiarovanie ihriska sa realizuje 
vlepením umelej trávy bielej 
farby pre minifutbal a tenis 

a žltej farby pre volejbal. Ih-
risko budú osvetľovať štyri 
400W svietidlá, vybudujú sa 
aj polypropylénové mantinely  
s výškou jeden meter a zelená 
ochranná sieť vo výške troch 
metrov. Multifunkčné ihrisko 
má celkové rozmery 33x18 
metrov. Vybudovať bezpečný 
a moderný areál sa vedenie 
mesta Nováky  rozhodlo z dô-
vodu rozvoja a zvýšenia kva-
lity pohybových schopností a 
zručností mládeže na školách 
ale aj v športových kluboch.

Novácky jarmok sa síce konal 
v novembri minulého roka, no 
o jeho finančnom pozadí sa 
špekuluje dodnes. Nesporným 
pozitívom, ešte pred samot-
ným podujatím, bolo zavede-
nie novinky, webovej stránky  
www.jarmok.novaky.sk. Na por-
táli sa nachádzal kompletný 
zoznam všetkých predajcov, vy-
hľadávanie obchodníkov podľa 
mena aj podľa ponúkaného sor-
timentu, prehľad voľných a už 
obsadených predajných miest, 
ktorý sa priebežne aktualizo-
val. Tieto všetky informácie sa 
zobrazovali v tabuľkách, avšak 
zaujímavejšie bolo zobrazenie 
v prepracovanej interaktívnej 
mape ulíc, kde sa jarmok konal. 
Podľa mapy si mohli predajcovia 
vybrať svoje predajné miesto a 
následne ho zaregistrovať onli-
ne formou. Momentálne sa sys-
tém zdokonaľuje, aby sa mohol  
v kvalitnejšej verzii využiť aj v 
roku 2016. Takúto možnosť pri-
nieslo mesto Nováky ako prvé 

na Slovensku. Prispelo tak  
k sprehľadneniu informácií o jar-
moku i o jeho finančnej stránke. 
Práve o peňažnom vyhodnotení 
jarmoku hovoril primátor Novák 
Daniel Daniš na jednom z po-
sledných rokovaní mestského 
zastupiteľstva. A keďže mesto 
Nováky chce ísť cestou informo-
vanosti svojich občanov, prikla-
dáme aj tabuľku spomínaného 
finančného vyhodnotenia celého 
podujatia. Medzi jeho výdavky 
patrilo napríklad zabezpeče-
nie pódia, techniky či programu  
v podaní hudobných skupín. Cel-
kové náklady na Novácky jarmok 
2015 boli vo výške 5 907,84 eur. 
Príjmy za prenájom predajných 
miest dosiahli 9 425 eur. Celko-
vo teda Nováky na jarmoku zís-
kali 3 517,16 eur. Z tejto analý-
zy vyplýva, že podujatie nebolo 
stratové a môžeme ho zhodnotiť 
ako úspešné nielen vďaka svojej 
kultúrnej hodnote, ale i svojím 
plusovým finančným výnosom 
pre mesto.

Kompletné finančné vyhodnotenie:

Výdaj: 
Prenájom pódiovej techniky, zvukár, pódiový technik, 
ozvučenie akcie, doprava + montáž a demontáž - 540 €
Prenájom strechy 7 x 6 x 4,5 m, osvetlenie pódia, 
efektové osvetlenie, osvetľovač, ovládací pult, 
doprava + montáž a demontáž - 620 €
SBS služba - 432 €

Vepos, spol s.r.o. 
- Elektrikár 23 hod. - 220,80 €
- Upratovanie 32 hod. - 230,40 €
- Rozloženie a zloženie značiek 2 hod. - 19,20 €
- Automobily - 234,96 €
- Zábrany 4 ks (3 dni) - 33,55 €

Dopravné značenie – AD značenie, s.r.o. - 376,08 €
Propagácia Nováckeho jarmoku 2015 - 110 €
Honorár pre moderátorku - 267 €
Honoráre pre účinkujúcich - 2 550 €
Občerstvenie pre účinkujúcich - 153,85 €
SOZA – autorské poplatky - 120 €
 
Príjem: 
Príjem za predajné miesta + 9 425 €
 
Spolu: + 3 517,16 €
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V oblasti tepelného hospo-
dárstva je pre mesto Nováky 
prioritou udržanie centrálne-
ho tepelného zdroja (CTZ). 
Naň sú napojené nielen bu-
dovy patriace mestu, ale aj 
samotní občania. Vedenie 
mesta sa domnieva, že na-
priek súčasnému stavu je 
dodávka vykurovacieho mé-
dia z CTZ najvýhodnejším 
spôsobom vykurovania a 
prípravy teplej vody. Z tohto 
dôvodu mesto v súčasnosti 
nepodporuje a pozastavilo 
aktivity, ktoré by viedli k od-
pájaniu z CTZ. Preto mesto 
Nováky vytvára tepelnú 
koncepciu, ktorá by mala 
napovedať, akou formou re-
alizovať rekonštrukciu CTZ. 
Od nej sa očakáva zníženie 

nákladov zo strany mesta 
i zníženie nákladov obča-
nov. Kým sa pripraví tepel-
ná koncepcia (ktorá by nám 
mala priniesť odpovede na 
prijatie nutných opatrení pre 
zníženie nákladov), pristú-
pilo mesto k dočasnému a 
najmenej nákladnému rie-
šeniu formou vyregulovania 
hlavných budov patriacich 
mestu, kde sú historicky naj-
vyššie náklady na vykuro-
vanie. Novákom sa už po-
darilo vyregulovať budovy 
základnej školy. V prácach 
išlo o samotné hydraulické 
vyregulovanie vykurovacej 
sústavy, komplex prác spo-
jených s hydraulickým vyre-
gulovaním a výmenou kom-
ponentov tepelnej sústavy 

v objekte základnej školy 
a objekte jedálne pri zák-
ladnej škole na Ulici Hron-
ského a na základnej škole 
na Pribinovej ulici. Celkové 
práce v budovách si celko-
vo vyžiadali náklad vo výške  
50 708,11 eur s DPH.  
K oblasti tepelného hospo-
dárstva môžeme priradiť aj 
ďalší projekt, ktorý Nováky 
pripravujú. Ide o významnú 
obnovu budovy materskej 
školy. Zámerom je zateple-
nie budovy, zefektívnenie 
technológie vykurovania, 
doplnenie možností obnovi-
teľných zdrojov, rekonštruk-
cia elektroinštalácií a iné. 
Tento zámer je aj akýmsi 
pilotným projektom, ako 
môže mesto riešiť efektivitu 
CTZ v budúcnosti. Mal by 
to teda byť pilotný projekt, 
podľa ktorého by mesto zis-
tilo efektívnosť jednotlivých 

Pokroky v tepelnom hospo-
dárstve

krokov a vedelo by ich pri-
spôsobiť a vylepšiť do bu-
dúcnosti. Hlavnou snahou 
je priniesť čo najväčší pro-
spech pre občanov mesta a 
tým i pre samotné mesto. Už 
bývalé vedenie mesta pri-
pravovalo projekt zateplenia 
škôlky. Súčasné vedenie 
chce tento projekt rozšíriť  
o ďalšie možnosti a reali-
zovať významnú obnovu 
budovy. Mesto Nováky má 
v úmysle čerpať financie 
z Operačného programu 
Kvalita životného prostre-
dia, ktorý spadá pod gesciu 
Ministerstva životného pros-
tredia SR. Prostredníctvom 
tohto finančného mechaniz-
mu by Nováky vedeli finan-
covať väčšinu nákladov na 
spomínaný projekt a tým pá-
dom by náklady pre mesto 
boli minimálne. 

Autor: Igor Roško
Foto: MsÚ Nováky
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Zo správy primátora mesta prednesenej  
na MsZ v novembri 2015

Od nástupu primátora Novák Daniela Daniša do jeho funkcie uplynulo už vyše roka. Na mestskom zastu-
piteľstve, ktoré sa konalo v novembri 2015 predniesol správu o stave mesta. Keďže tento dokument obsa-
hoval informácie týkajúce sa mesta a Nováky chcú ísť cestou informovanosti svojich občanov, prinášame 
vám túto správu redakčne krátenú a upravenú:

Mestský úrad
V rámci mestského úradu sme zaviedli viaceré zmeny
• Na základe vlastných skúseností ako aj skúseností z iných obcí sme zaviedli nový spôsob výberu  
 miestnych daní a poplatkov, čím sme ušetrili na poštovných poplatkoch 2 680,- €. 
• Upravili sme v prospech spoluobčanov úradné hodiny. Podateľňa a pokladňa pre stránky sú otvo 
 rené aj počas  obedňajšej prestávky, v stredu sme predĺžili dobu do 17. hodiny. 
• Pre zlepšenie informovanosti občanov sme vytvorili novú oficiálnu stránku mesta Nováky, kde je  
 našou snahou poskytovanie aktuálnych informácii o meste a o mestskom úrade v širšom a pre  
 hľadnejšom rozsahu, ako doteraz. 
• Posunuli sme čas vysielania poobedných správ v mestskom rozhlase na 16.30 hod. 
• Začali sme aktualizovať a našou snahou je aj pokračovať v aktualizácii vnútorných dokumentov,  
 vo viacerých prípadoch z dôvodu ich zastaralosti.

Oblasť kultúry
Tejto oblasti a problematike KCMN n.o. je venovaný samostatný článok na titulnej strane občasníka. Aj 
napriek stavu s organizáciou KCMN n.o. sa nám podarilo kultúru opätovne pomalými krokmi naštartovať. 
Počas hodnoteného obdobia sme zorganizovali, resp. sme spolupracovali pri organizácii viacerých kultúr-
nych podujatí:
• Stavanie mája
• MDD
• Uhoľná stopa
• Rozlúčka s letom
• Tradičný novácky jarmok
Pri ich organizovaní sme vychádzali z finančných možností, ktoré sme mali k dispozícii. Pri organizovaní 
kultúrnych podujatí  bolo, je a mojou snahou do budúceho obdobia aj zostáva zapájanie a propagácia 
miestnych a regionálnych organizácií a škôl za podpory miestnych podnikateľských subjektov.  

Oblasť stavu majetku mesta
Počas roka som riešil problém rybárskej chatky. Bývalým primátorom mesta bola uzavretá nájomná zmlu-
va medzi  mestom Nováky a Slovenským  rybárskym zväzom na prenájom unimobunky, ktorá je v majetku 
mesta. Unimobunka je umiestnená na brehu jazera na parcele, ktorej vlastníkom nie je mesto Nováky, 
ale Slovenský vodohospodársky podnik Banská Štiavnica. Vzhľadom k tomu, že medzi mestom Nováky 
a Slovenským vodohospodárskym podnikom nebola uzavretá zmluva o prenájme pozemku, uvedená 
stavba bola umiestnená na cudzom pozemku, t.j. v rozpore so stavebným zákonom. (prenájom nelegálnej 
stavby). Po zistení skutkového stavu som tento stav začal riešiť priamo s vedením Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku. Na základe viacerých rokovaní medzi mestom Nováky, Slovenským vodohospo-
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dárskym podnikom a Slovenským rybárskym zväzom došlo k dohode, na základe ktorej sa v súčasnosti 
pripravuje nájomná zmluva medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom a Slovenským rybárskym 
zväzom o prenájme pozemku. Následne bude prehodnotená Nájomná zmluva medzi mestom Nováky a 
Slovenským Rybárskym zväzom tak, aby nadobudla legálny stav. 

Nezrealizovaná rekonštrukcia polikliniky
Vzhľadom k neustálym podnetom, útokom, medializácii a spochybňovaniu môjho rozhodnutia o nerealizá-
cii rekonštrukcie polikliniky uvádzam jasné stanovisko k uvedenej problematike.  

Na úvod stručná chronológia:
• Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) podávalo bývalé vedenie mesta Nováky 14.10.2014. 
• 05.02.2015 bolo mestu Nováky doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti. 
• 02.03.2015 bolo verejné obstarávanie stavby vyhlásené vo vestníku.
• 19.03.2015 bola doručená zmluva z MZ SR o poskytnutí NFP na podpis. 
• 27.03.2015 som zmluvu podpísal. 
• 01.04.2015 I. kolo otvárania obálok – hodnotenie splnenia podmienok účasti
• 09.04.2015 II. kolo otvárania obálok – hodnotenie plnenia kritérií
• Apríl, máj, jún 2015 – požadovanie vysvetlení , nezrovnalostí, dovysvetlenia nízkej ceny, krátkeho  
 času výstavby – uvedené riešila firma Cassis,  vybraná bývalým vedením mesta ako obstarávateľ
• Júl 2015 – po predbežnej kontrole verejného obstarávania na MZ SR a konečného vyhodnotenia  
 ponúk (16.07.2015) bola víťazná firma DAG vylúčená zo súťaže. Víťazom sa stala druhá firma  
 v poradí (Novosedlik). 
• Po 16.07.2015 bola dokumentácia verejného obstarávania firmou Cassis zaslaná poštou na  
 MZ SR
• Polovica augusta – telefonát z MZ SR, na základe ktorého som zistil, že dokumentácia verejného  
 obstarávania na MZ SR nedorazila.   
• 27.08.2015 bola dokumentácia verejného obstarávania opätovne, tento krát osobne odovzdaná  
 pracovníkom firmy Cassis do podateľne MZ SR.
• Komunikácia s lekármi, sídliacimi v poliklinike začala až začiatkom marca 2015, kedy sme zisti- 
 li, že bývalé vedenie neinformovalo v roku 2014 lekárov o pripravovanej rekonštrukcii a neko-  
 munikovalo s lekármi ako nájomníkmi objektu pri príprave projektu. Dôkazom je aj list zaslaný  
 MUDr. Lukáčom.
• Po viacerých stretnutiach s lekármi na základe nereálnosti  rekonštrukcie za plnej prevádzky sme  
 pristúpili k hľadaniu náhradných priestorov. Jediným riešením sa javilo ich premiestnenie do bu- 
 dovy bývalého SOÚ, náklady na rekonštrukciu uvedených priestorov podľa požiadaviek lekárov  
 však boli odhadované na 100 tis. € s podmienkou navrátenia priestorov do pôvodného stavu.
  
Odôvodnenie rozhodnutia o nerealizácii rekonštrukcie polikliniky:
• Pri vyhlásení  výzvy na predkladanie žiadosti o NFP bývalé vedenie mesta dostatočne nezhodno- 
 tilo časový harmonogram postupov a povinností, ktoré je nutné sprocesovať pre úspešné začatie  
 stavebných prác. Bývalé vedenie mesta už v roku 2014 malo prijať riziko v tom, že malo vyhlásiť   
 výzvu na dodanie stavebných prác, aj keď hrozilo, že projekt nebude zo strany riadiaceho orgánu  
 MZ SR schválený. 
• Nereálnosť rekonštrukcie od ukončenia verejného obstarávania do požadovaného termínu. Zmlu- 
 va o NFP nám nariaďovala ukončenie realizácie projektu do konca roku 2015 vrátane kolaudač- 
 ného rozhodnutia a finančného vysporiadania. V prípade nedodržania týchto podmienok hrozilo  
 nedofinancovanie projektu z dotácie z MZ SR, t.z. dofinancovanie z vlastných zdrojov a to do 6  
 mesiacov od 01/2016. V prípade, že by projekt nebol dofinancovaný, nutnosť vrátenia celej dotácie. 
• Projekt zvažoval podstatne dlhšiu dobu realizácie rekonštrukcie, zatiaľ čo doba realizácie dva me- 
 siace stanovená dodávateľom prác bola z nášho pohľadu nereálna.
• Neprimerane nízka cena voči projektu a schválenej dotácii.  
10
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• Neinformovanie lekárov v dostatočnom časovom predstihu a následné možné komplikácie s tým  
 spojené. 
• Nereálnosť rekonštrukcie budovy tohto typu za plnej prevádzky.

Oblasť financií
Pre rok 2016 bol pripravený rozpočet mesta, ktorý bol samostatným bodom zasadnutia mestského zastu-
piteľstva v novembri 2015. Daný rozpočet bol schválený.

Aktivity v rámci ZMOHN, Neformálneho združenia primátorov a starostov miest a obcí Hornej Nitry
Po svojom zvolení som sa zapojil do aktivít primátorov a starostov nášho regiónu s cieľom vzájomnej ak-
tívnej spolupráce  v rámci nášho regiónu.

Vážení občania,
vedenie mesta Nováky Vám touto formou podáva informáciu o aktivitách, ktoré boli vykonané v našom 
meste pre občanov mesta a na majetku spravovaného mestom. Tieto aktivity boli realizované pre zvýše-
nie kvality života občanov mesta a našich detí, pre zvýšenie bezpečnosti v meste a pre zvýšenie energe-
tickej efektívnosti, ktoré majú znížiť náklady na vykurovanie. Ďalšie aktivity boli uskutočnené z dôvodu ha-
varijných stanov na majetku. Aktivity, ktoré boli vykonané v roku 2015 nájdete v tabuľke na ďalšej strane. 
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Mgr. Gabriela Mištinová, Ing. Vladimíra Trojanová, Bc. Igor Roško. Distribúcia do domácností – Slovenská pošta. Distribu-
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Výpožičné hodiny:

Pondelok:  08:00 - 16:00
Utorok:  08:00 - 16:00
Streda:  08:00 - 16:00
Štvrtok:  08:00 - 16:00
Piatok:  08:00 - 16:00

Prestávka:  12:00 - 12:30

Mestská knižnica 
Nováky

  
M. R. Štefánika 9, 

972 71 Nováky



1.

Vepos, s.r.o

Vybudovanie asfaltových chodníkov (3ks) a predĺženie hlavného 
chodníka na novom

 cintoríne
vlastné zdroje

3 154,94

2.
R

ekonštrukcia lapačov lôpt na ihrisku pri ZŠ J. C
. H

ronského a 
M

. Bela
vlastné zdroje

1 416,68

3.
Zhotovenie bezpečnostných dopadových plôch na detskom

 
ihrisku v ZU

Š
vlastné zdroje

2 437,54

4.
N

ové nasvietenie chodníka pri tenisových kurtoch (5 ks stĺpov + 
LED

 svietidlá)
vlastné zdroje

666,76

5.
Vybudovanie prístupovej cesty na parkovisko na ulici Štúrovej

vlastné zdroje
2 100,00

6.
R

ealizácia vjazdov a vstupov do dvorov na ulici E. O
ttu

vlastné zdroje
9 049,75

7.
SlovG

arten
Výsadba pri schodoch bytového dom

u č. 125 a na N
ám

. SN
P

vlastné zdroje
2 262,40

8.
Priem

stav Stavebná, a.s., N
ováky

R
ekonštrukcia ZŠ v N

ovákoch ul. J.C
. H

ronského – Elek-
troinštalácia

vlastné zdroje
168 872,42

9.
JU

VIX, s.r.o., Bánovce nad Bebravou
M

odernizácia kam
erového systém

u – M
sP

“12 000 € fondy 
4 874 € vlastné zdroje”

16 874,00

10.
Benet, s.r.o., N

ováky

R
ekonštrukcia rozvodov tepla na ulici H

viezdoslavovej m
edzi 

bytovým
i dom

am
i č. 12 a 16

vlastné zdroje
5 277,31

11.
R

ekonštrukcia rozvodov tepla na ulici H
viezdoslavovej m

edzi 
bytovým

i dom
am

i č. 13 a 17
vlastné zdroje

5 855,74

12.
EM

S KO
M

PLET s.r.o., Prievidza
R

ekonštrukcia vým
enníkovej stanice v dom

e č. 325 na ulici 
R

astislavovej v N
ovákoch

vlastné zdroje
35 619,72

13.
ER

G
Astav s.r.o., N

edožery Brezany
R

ealizácia stavby „Schodisko a chodníková ram
pa“

vlastné zdroje
12 854,02

14.
H

U
M

O
N

T, Prievidza
R

ekonštrukcia elektroinštalácie v M
aterskej škole N

ováky
vlastné zdroje

20 000,00

15.

Vladim
ír Vida Viďas, N

ováky

M
urárske a m

aliarske práce po rekonštrukcii elektroinštalácie v 
M

Š N
ováky

vlastné zdroje
4 727,00

16.
R

ekonštrukcia záchodov a um
ývarky na prízem

í objektu M
ater-

skej školy
vlastné zdroje

3 500,00

17.
D

U
C

O
M

O
N

T s.r.o., Sebedražie

Vým
ena vým

enníkov v oddeľovacej vým
enníkovej stanici 

PN
25/16

vlastné zdroje
22 488,26

18.
Vým

ena vyrovnávacej nádoby v oddeľovacej stanici PN
 25/16

vlastné zdroje
14 772,24

19.
IN

STA PL, s.r.o., Prievidza
H

ydraulické vyregulovanie sústavy Ú
K na Základnej škole v 

N
ovákoch

vlastné zdroje
27 222,32

20.
VaV team

, s.r.o. N
itrianske R

udno, Ján Briatka BaB N
itrianske R

ud-
no, Ladislav Švajlenka D

iviacka N
ová Ves, Juraj Višňovský N

ováky
C

elková obnova kaplnky sv. Juliany – 2. etapa
“1 000 € fondy 

21 360,26 € vlastné zdroje”
22 360,26

21.
M

ichálek Jozef – Jom
im

ont, N
ováky

O
prava havaríjneho stavu na m

užských W
C

 na 1. a 2. poschodí 
Polikliniky N

ováky
vlastné zdroje

2 498,52

C
elkovový súčet

384 009,88

 N
áklady  

v roku 2015
P.č.

D
odávateľ

N
ázov akcie

Financovanie
C

elková 
hodnota


