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1. Charakteristika mesta Nováky 
 

Mesto Nováky je priemyselným centrom regiónu horná Nitra a okresu Prievidza (viď mapa č.1.1.). 
Rozloha vymedzeného územia je 19,29 km². Zahŕňa katastrálne územie mesta Nováky s časťami Nováky, 
Laskár a Horné Lelovce. 

Územie mesta sa nachádza v prechodnej oblasti medzi stredným a západným Slovenskom Hornonitrianskej 
kotline, rozprestierajúc sa prevažne v jej podcelku zvanom Prievidzská kotlina. Kotlinu obklopujú 
predhoria Strážovských vrchov, Žiaru a Vtáčnika. Dôležitú úlohu pri vzniku a rozvoji osídlenia mesta mala 
aj konfigurácia riečnej siete, najmä Nitry ako hlavného toku, pričom pri sútoku Lehotského potoka a rieky 
Nitra sa začali usadzovať prví obyvatelia. 
Z hľadiska územného členenia sú Nováky súčasťou okresu Prievidza, prvého v poradí medzi deviatimi 
okresmi Trenčianskeho kraja. 
Osídlenie oblasti Novák je prastaré. Vzácny nález  kostrového hrobu sa našiel z čias Veľkej Moravy (8.- 9. 
stor.). Je pravdepodobné, že toto územie bolo v tej dobe súčasťou Nitrianskeho kniežatstva a neskôr 
i Veľkomoravskej ríše.  
Územie hornej Nitry, v rámci ktorého sa predmetné územie nachádza, sa včlenilo do uhorského štátu po 
roku 1018 v rámci Nitrianskeho komitátu (hradského panstva). Ten sa na prelome 13. a 14. storočia 
pretvoril na Nitriansku stolicu, ktorej nasledovníkom od roku 1867 bola Nitrianska župa. Administratívny 
vývoj Novák vzhľadom na príslušnosť k hierarchicky vyšším územným celkom bol až do 20. storočia 
pomerne stabilný.  

Prvá zmienka o dnešnom meste Nováky pochádza zo Zoborskej listiny z roku 1113, obec sa prvý raz 
spomína ako osada (villa) Nouac (alebo tiež Novacz). V tej dobe sa zrejme centrum osídlenia dnešného 
územia Novák posunulo z okolia Lehotského potoka bližšie k rieke Nitra, kde leží dnes centrum 
a intravilán mesta. Koncom 11. storočia sa Nováky stali súčasťou kráľovského majetku spravovaného 
z Prievidzského hradu, po zániku ktorého prešla správa územia na hrad Bojnice a neskôr pod hrad Sivý  
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Kameň (v dnešnej obci Podhradie). Najneskôr od polovice 12. storočia v meste sídli fara.  
Koncom 14. storočia toto územie pod správou hradu Sivý Kameň vlastnil kráľ Žigmund, od ktorého ho 
získal v roku 1434 rod Majthényiovcov, vrátane Novák, ktoré sa postupne stávali hospodárskym centrom 
územia. Najneskôr od začiatku 17. storočia bola v Novákoch zriadená škola.  
Podľa celouhorského cenzu z rokov 1784-1787 mali Nováky v tej dobe 597 obyvateľov. Obyvatelia boli 
zamestnaním roľníci. Z remeselníkov boli v obci kováči, tkáči, krajčíri, kožušníci, mlynári, mäsiar a 
čižmár. Populácia nepatrne rástla ďalej, keďže podľa súpisu z rokov 1827-1828 mali Nováky 660 
obyvateľov. Do konca 19. storočia však už počet obyvateľov stagnoval. V druhej polovici 19. storočia 
a začiatkom 20. storočia boli Nováky administratívnym strediskom, v ktorom sídlil obvodný notársky úrad, 
pošta, železničná stanica a žandárska posádka.  
V roku 1912 bola vybudovaná úzkokoľajka z Novák na Podhradie. Od roku 1923 je mesto súčasťou okresu 
Prievidza, v rokoch 1923-1928 v rámci Nitrianskej veľžupy, neskôr v rámci krajinského zriadenia v rokoch 
1928-1938. V rokoch 1931-1932 bolo mesto napojené na elektrickú sieť. V medzivojnovom období nemali 
obyvatelia mesta veľké pracovné možnosti a preto odchádzali za prácou do cudziny. Zvlášť sa to prejavilo 
v krízových rokoch 1928-1933. Do rokov 1935-1937 sa datuje vznik muničných skladov a sídla vojenskej 
posádky v Novákoch. V roku 1938 bol dobudovaný kultúrny dom. V roku 1940 začali v meste svoju 
prevádzku dnešné chemické závody, ktoré prevádzkuje firma Fortischem a taktiež sa začala ťažba uhlia. 
V rokoch 1940-1945 mesto patrí v rámci okresu Prievidza do Nitrianskej veľžupy. K mestu sa v roku 1944 
pripojili dve predtým samostatné obce (Horné Lelovce a Laskár). Jadro Novák tvorila pôvodne potočná 
radová zástavba, z ktorej sa vyvinula hromadná cestná osada. Na starú osadu nadviazali továrenské 
komplexy, ako aj sídliskové celky s pravidelnou uličnou štruktúrou.  
Po nástupe komunistického totalitného režimu v 50. rokoch 20. storočia začína násilný proces socialistickej 
industrializácie a urbanizácie. V roku 1950 malo mesto, už rozšírené o samostatné obce Horné Lelovce 
a Laskár, spolu 3 385 obyvateľov. V povojnovom období nastala výrazná industrializácia Hornonitrianskej 
kotliny, najmä územia mesta Nováky, čo spôsobilo i nárast obyvateľstva mesta. Mesto sa stalo dôležitým 
centrom palivovo-energetického priemyslu s chemickým, energetickým a banským priemyslom. V rokoch 
1949-1957 sa na východnom okraji mesta budoval závod na hlbinnú ťažbu uhlia – Baňa Nováky (v roku 
1951 bola spustená Baňa Mier a v roku 1957 Baňa Mládeže). V roku 1953 bola spustená Elektráreň 
Nováky (ENO) v susedných Zemianskych Kostoľanoch. V roku 1955 bola na rieke Nitra vybudovaná 
vodná nádrž (pre potreby ENO, ale nepriamo využívané i na športové účely: kanoistiku a rybárstvo). V 50. 
rokoch bola vybudovaná nová škola, banícke učilište i učilište chemických závodov (od roka 1969 ako 
stredná priemyselná škola chemická, od roku 1983 spoločne riadená s miestnym gymnáziom). Miestne 
chemické závody a novácke bane vybudovali v 40. a 50. rokoch pre svojich zamestnancov viacero 
obytných súborov, ďalšie boli postavené tiež v 70. rokoch. V roku 1958 bolo založené JRD. V roku 1959 
otvorili nový kultúrny dom. V rokoch 1949-1960 je mesto súčasťou okresu Prievidza, a spolu s ním patrí 
do Nitrianskeho kraja. 
Dňa 1. septembra 1961 boli Nováky opätovne vyhlásené za mesto. Absolútne najväčší počet obyvateľov v 
histórii dosiahli Nováky v roku 1973, kedy malo mesto 5 907 obyvateľov. V rokoch 1980-1983 prebehla 
plynofikácia mesta. V roku 1988 bola dokončená budova polikliniky. Kým v roku 1961 malo mesto 5 097 
obyvateľov a v roku 1981 ich počet vzrástol na 5 831, v 80. rokoch došlo k veľkému poklesu, ktorý súvisel 
so stavebnou uzáverou (dobývací priestor Bane Nováky) a odlivom ľudí do okolitých obcí a mesta 
Prievidza, čo potvrdzuje i cenzus z roku 1991 malo mesto len 4 339 obyvateľov. Existencia uhoľného 
baníctva a energetiky, ktoré boli v Novákoch a vôbec v okrese Prievidza lokalizované na základe 
rozhodnutia z centrálnej úrovne, spôsobila v období od 50. rokov do 90. rokov výrazné znehodnotenie 
životného prostredia. 
V rokoch 1960-1990 bolo mesto súčasťou okresu v rámci Stredoslovenského kraja so sídlom v Banskej 
Bystrici, kedy prvýkrát v histórii Nováky nepatrili pod správu Nitry. Túto anomáliu nahrádza po zmene 
v usporiadaní štátnej územnej správy v roku 1996 ďalšia, odkedy sú Nováky súčasťou okresu Prievidza 
zaradeného do Trenčianskeho kraja. 
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V roku 2013 mesto oslávilo 900. výročie od prvej písomnej zmienky. 
 
 

2. Občianska infraštruktúra 
 
 

2.1. Školstvo 
 

Mesto Nováky je zriaďovateľom materskej školy, základnej školy, základnej umeleckej školy a centra 
voľného času. Zriaďovateľom špeciálnej základnej školy je Krajský školský úrad v Trenčíne, 
zriaďovateľom strednej školy  Spojená škola Nováky, do ktorej patrí Stredná odborná škola a Gymnázium 
je Trenčiansky samosprávny kraj. V Novákoch sa nenachádzajú žiadne súkromné, ani cirkevné školy. 
 
Materská škola Nováky sídli na Ulici Svätoplukovej 91. Zriaďovateľom je Mesto Nováky. Nemá právnu 
subjektivitu, pôsobí pod Mestským úradom Nováky. 
V roku 2013 poskytlo mesto materskej škole  finančné prostriedky vo výške 272 059 EUR, z toho 267 059 
EUR na bežné výdavky a 5 000 EUR na kapitálové výdavky. 
V materskej škole bolo zriadených 6 tried, ktoré navštevovalo 121 deti vo veku od 2,5 do 6 rokov. Jedno 
dieťa malo odloženú školskú dochádzku. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 12 pedagogických 
zamestnankýň. O prevádzku sa staralo 7 zamestnankýň, z toho 4 zamestnankyne Školskej jedálne pri 
Materskej škole Nováky a 3 upratovačky. 
Prevádzka materskej školy bola od 6,00 hod. do 16,000 hod. 
Materská škola poskytovala celodennú starostlivosť. Podľa potrieb rodičov umožňovala aj poldennú 
starostlivosť.  
Výchovno-vzdelávací proces bol zameraný na dosiahnutie optimálnej perceptuálno-motorickej, kognitívnej 
a emocionálno-sociálnej úrovne ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a život v spoločnosti, 
ktorého východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu. 
Pedagogické zamestnankyne pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu „Kvapôčka“, ktorý je 
vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa „školského zákona“ 
a s príslušným štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. Základnou filozofiou rozširujúcou obsah 
výchovy a vzdelávania nad rámec Štátneho vzdelávacieho programu bolo: Položiť základy hodnotového 
systému dieťaťa, ktorý mu umožní múdro a citlivo konať v prospech ochrany a zachovania biodiverzity 
života vo všetkých jeho formách, ktorý bude schopný súcitu s prírodou a inými tvormi a bude ochotný 
poberať zodpovednosť za svoje konanie. 
V roku 2013 uhrádzali zákonní zástupcovia detí nasledovné mesačné poplatky:  
10 €    - celodenná dochádzka 
6,70 € - poldenná dochádzka 
1,19 € - strava na jeden deň za celodenný pobyt (desiata, obed, olovrant) 
0,96 € - strava na jeden deň za poldenný pobyt (desiata, obed) 
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Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky je školou s právnou subjektivitou a je rozpočtovou 
organizáciou Mesta Nováky, ktoré je jej zriaďovateľom. Vyučuje sa v dvoch budovách – na Ul. J.C. 
Hronského sa uskutočňuje vyučovanie žiakov 1.-4. ročníka,  v budove na Pribinovej ul. vyučovanie žiakov  
roč. 5.-9.  
V decembri r. 2013 bol počet žiakov školy 402, z toho 98 žiakov bolo žiakov dochádzajúcich z okolitých 
obcí. Vyučovanie sa uskutočňovalo v 19 triedach, realizovalo ho v prepočítanom stave na plný úväzok 26, 
174 pedagogických pracovníkov, v Školskom klube detí s počtom 118 žiakov pracuje prepočítane 3,5 
vychovávateliek  a chod školy zabezpečovalo 14,32 nepedagogických pracovníkov.  
Škola je aktívnou a modernou inštitúciou, plniacou úlohy výchovno-vzdelávacieho procesu modernými 
metódami a formami. Sme zapojení vo viacerých vzdelávacích a športových projektoch, v ktorých 
dosahujeme vynikajúce výsledky, o čom informujeme pravidelne na stránke školy 
www.zspribno.edupage.org. Dosiahli sme 100% zabezpečenie tried výpočtovou technikou – počítače, 
plátna a dataprojektory sú v každej miestnosti, a tak sú využívané na každej vyučovacej hodine.  
V októbri r.2013 sa v škole uskutočnila komplexná štátna školská inšpekcia, ktorá zhodnotila veľmi dobrú 
úroveň vzdel. procesu. Škole neboli uložené žiadne opatrenia.  
Bežné výdavky na Základnú školu tvorili 651 996 EUR, z toho 100 000 EUR bol príspevok od mesta.  
Taktiež mesto hradilo  kapitálové výdavky 2 400 EUR.  
V školskej jedálni ako súčasti školy sa čerpali finančné prostriedky v výške 67 810 EUR . 
V školskom klube detí sa čerpali finančné prostriedky vo výške 46 345 EUR0. 
 
Základná umelecká škola v Novákoch (ZUŠ) sa nachádza na ul. Chemikov 956/34, zriaďovateľom je 
mesto Nováky, má samostatnú právnu subjektivitu a je rozpočtovou organizáciou mesta. 
ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných 
škôl a pre dospelých v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. 
V hudobnom odbore sa vyučuje hra na klavír, akordeón, keyboard, zobcovú flautu, flautu, klarinet, 
saxofón, trúbku, pozaunu, husle, gitaru, bicie nástroje a spev. V škole pracuje školský orchester, školský 
spevácky zbor, pop kapely a rôzne komorné zoskupenia. 
Príprava na odborné školy s hudobným zameraním. 
Škola má elokované pracoviská hudobného odboru v Kamenci pod Vtáčnikom, Nitrianskych Sučanoch 
a Nitrici. 
Vo výtvarnom odbore sa vyučovanie zameriava na tvorivé využívanie materiálov, priestorové vytváranie 
a modelovanie, prácu s výtvarnými a prírodnými materiálmi, úžitkové a dekoratívne práce v ploche 
a priestore, maľbu rôznymi technikami a materiálmi, kresbu, grafiku, teóriu a dejiny výtvarného umenia 
a príprava na odborné školy s výtvarným zameraním. 
Tanečný odbor je zameraný na choreografie moderného a ľudového tanca, pohybovú hru pre mladších 
žiakov, štýly moderného tanca, základy spoločenského tanca, jazzový a kreatívny tanec pre starších žiakov. 
Literárno-dramatický odbor sa zameriava na rozvíjanie kultúry reči a pohybu, predstavivosti a fantázie 
tvorivou dramatickou hrou. 
Školu navštevuje 397 žiakov vo všetkých odboroch. Vyučovanie zabezpečuje 21 pedagógov -18 
v hudobnom, 1 vo výtvarnom, 1 v tanečnom a 1 v literárno-dramatickom odbore. 
Mesto Nováky poskytlo v roku 2013 na činnosť základnej umeleckej školy 297 770 EUR. 
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Centrum voľného času v Novákoch ( ďalej len CVČ) sídli v budove Základnej školy na ulici 
J.C.Hronského 356/2. Pre deti a mládež ponúka tieto  záujmové krúžky a kurzy: rybársky krúžok, tenisový,  
futbalový krúžok, vodné pólo, stolnotenisový krúžok, pohybové hry pre deti predškolského veku, moderná 
gymnastika, joga, relaxačné cvičenia pre ženy, Pilates, elektrotechnický krúžok, Internet klub, hry na 
počítači pre deti MŠ a ZŠ, šikovníček, dievčenská škola, lego klub, anglický jazyk pre deti MŠ a ZŠ, 
doučovanie a konzultácie z anglického jazyka pre žiakov ZŠ a SŠ, príprava na maturitu z anglického 
jazyka, nemecký jazyk pre žiakov ZŠ, doučovanie z nemeckého jazyka pre žiakov ZŠ a SŠ, výtvarný 
krúžok, kurz anglického jazyka pre začiatočníkov, kurz nemeckého jazyka pre začiatočníkov a kurz práce 
na počítači pre začiatočníkov. Na stálych aktivitách CVČ sa v roku 2013 zúčastnilo 294 účastníkov. 
V rámci príležitostnej záujmovej činnosti sa ročne uskutoční viac ako 90 podujatí s približne 4,5 tisícmi 
účastníkov. CVČ ďalej organizuje tábory pre deti (prímestské a pobytové), vzdelávacie podujatia pre 
pedagogických zamestnancov a športové súťaže pre žiakov základných škôl v obvode Nováky. 
CVČ má 5 pedagogických zamestnancov (4 na 100% úväzok a 1 na 30% úväzok), počet nepedagogických 
zamestnancov je 2. 
Mesto Nováky v roku 2013 poskytlo na činnosť CVČ 88 707 EUR. 
 

2.2. Kultúra 
 

Kultúrne centrum mesta Nováky, n. o. (KCMN) bolo založené mestom Nováky ako nezisková 
organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby. KCMN vzniklo k 1.7.2007 a nahradilo dovtedy existujúcu príspevkovú organizáciu 
mesta Mestský dom kultúry v Novákoch. KCMN bolo založené na poskytovanie všeobecne prospešných 
služieb v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy, prezentácie kultúrnych hodnôt formou zabezpečovania 
kultúrno-spoločenských služieb, kultúrno-spoločenských podujatí a všeobecne prospešných servisno-
prevádzkových služieb. 
KCMN zabezpečuje svoju činnosť v  dome kultúry s veľkou sálou (kapacita 300 miest), bábkovou sálou 
(kapacita 80 miest) a reprezentačná miestnosť (kapacita 40 miest), kino (kapacita 360 miest) a knižnica 
s približne 13 tis. knihami a 300 čitateľmi. KCMN sa člení na 5 úsekov (úsek reklamných a propagačných 
služieb, úsek programový marketing, úsek knižnično-vzdelávacích služieb, úsek ekonomický marketing 
a úsek servisno-prevádzkových služieb). Úlohou úseku programový marketing je zabezpečovať ponuku 
priamych programových formátov pre klientov v mieste sídla organizácie, vytvárať podmienky pre 
umelecký rozvoj miestnej záujmovej a umeleckej činnosti, tvoriť mesačné programové ponuky centra 
a zabezpečovať ich realizáciu, poskytovať služby kultúrno-spoločenského charakteru i  z hľadiska 
cestovného ruchu mesta a okolia v jednom svetovom jazyku a realizovať obchodné služby (predpredaj 
vstupeniek) centra. KCMN má 7 zamestnancov. 
Mesto Nováky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Nováky poskytlo v roku 2013 dotáciu pre KCMN v sume 130 000 EUR. 
 
Mestská televízia. V Novákoch existuje najstaršia mestská televízia na Slovensku s pravidelným 
vysielaním od 15. marca 1991. Televízia šíri signál prostredníctvom káblovej siete v meste. Držiteľom 
licencie a prevádzkovateľom Televízie Nováky je spoločnosť BENET, s. r. o. Nováky  . 
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Kultúrne pamiatky. Pamiatkový úrad SR eviduje v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok na území 
mesta Nováky 8 objektov. Z budov ide o rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša postavený okolo roku 1800  
v klasicistickom štýle na gotickom základe pochádzajúcom z 15. storočia, budova kláštora zo 17. storočia 
a kúria postavená v klasicistickom štýle koncom 18. storočia a upravená začiatkom 19. storočia. Ďalšími 
kultúrnymi pamiatkami mesta sú rímsko-katolícka Kaplnka sv. Juliany v klasicistickom štýle z roku 1820, 
barokový Mariánsky stĺp z roku 1716, pieta Božie muky z roku 1798, neskorobaroková socha sv. Vendelína 
z druhej polovice 18. stor. a pamätník SNP z roku 1964. 
 
 

2.3. Šport 
 

Mesto Nováky podporuje jednotlivé druhy športov formou dotácií zo svojho rozpočtu v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky a Zásad 
poskytovania darov na reprezentačné , propagačné a sociálne účely z rozpočtu mesta Nováky. V roku 2013 
na podporu športových aktivít poskytlo mesto dotácie a dary v sume 119 408 EUR. 
V majetku mesta je  futbalový štadión s kapacitou 3 500 miest (na sedenie 980) vrátane ihriska s umelou 
trávou a osvetlením a malého multifunkčného ihriska a lodenica pre kanoistiku. Ďalšie športoviská sú  
Národné centrum vodného póla,  4 školské telocvične, 1 školské ihrisko, 1 otvorená ľadová plocha, 
tenisové, hádzanárske a nohejbalové ihrisko. 
V meste pôsobia viaceré športové kluby. Významné postavenie patrí v mestskom športe najmä  vodnému 
pólu, futbalu, rýchlostnej kanoistike , tenisu, lyžovaniu, karate, elektronickým šípkam. Mesto podporuje aj 
ostatné neziskové organizácie, zaoberajúce sa športom a talentovaných jednotlivcov. 
 
 

2.4.   Mestská polícia  
 
Mestská polícia Nováky so sídlom J. C. Hronského 356/2 bola zriadená 1.1.1992 (uznesenie č.7 zo dňa 

30.10.1991).Je to poriadkový útvar mesta, pôsobiaci na jeho území, ktorí plní úlohy: 
VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA O OBECNEJ POLÍCII 564/1991 Zb: 
1.Zabezpečuje verejný poriadok - vykonáva obchádzkovú činnosť, kontrolu záverečných hodín, monitorujú 
sa verejné priestranstvá, prijímajú sa podnety od občanov, zúčastňuje sa pri organizácii podujatí v meste 
2.Chráni majetok obce a občanov - vykonáva kriminálnu prevenciu, monitorovanie áut a parkovísk, 
kontrolu spojov, budov a zariadení mesta, prevádzkuje kamerový systém 
3.Dbá o ochranu životného prostredia - kontrola rozkopávok v meste, čierne stavby, monitorovanie 
vodných tokov, vypaľovanie  a pálenie 
4.Dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách verejne 
prístupných miestach - zaberanie a znečisťovanie verejných priestranstiev, kontrola fajčenia v 
autobusových zástavkách a v okolí škôl, tvorba čiernych skládok 
5.Ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty - v zmysle zákona o priestupkoch  
6.Oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí a nepatria do pôsobnosti mesta 
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TRVALÉ ÚLOHY URČENÉ PRIMÁTOROM MESTA, MsR, MsZ 

1.Kontrola verejného osvetlenia, dopravného značenia 
2.Požiarny dozor 
3.Doručovanie pošty a preverovania pre oddelenia MsÚ 
4.Spolupráca pri monitorovaní mestských objektov 

 
Počas roku 2013 boli príslušníci mestskej polície 114 x vyzvaní cez telefón na spoluprácu.8 x bola volaná 
rýchla zdravotná pomoc.3 ľuďom bola obmedzená osobná sloboda. Nebola zaznamenaná ani jedna 
sťažnosť na príslušníkov mestskej polície a podaný žiaden podnet a ani udalosti, ktoré by poškodzovali 
postavenie a celkovú prácu MsP Nováky. 
 
 

3. Organizačná štruktúra mesta Nováky 
 

Primátor mesta:   Ing. Dušan Šimka 
Zástupca primátora mesta:  Mgr. Dana Horná 
Poslanci MsZ:    Marián Miština 
     Mgr. Gabriela Oršulová 
     Mgr. Pavel Oršula 
     Ivan Hvojník 
     Mgr. Dana Horná 
     Peter Bošiak 
     Ing. Martin Zgančík 
     Mgr. Milan Oršula 
     Peter Miština 
     Miroslav Gogola 
                                                           Anton Hajnovič  
Hlavný kontrolór mesta:  Ing. Pavol Peško – od 1.4.2013 
Mestský úrad riadi prednosta: Ing. Ján Martina 
MsZ zriadilo odborné komisie: výstavby , ekonomická, sociálna komisia a školstva,   
                           kultúry a športu, verejného poriadku,  pre ochranu verejného záujmu 
 
    

4. Charakteristika Mesta Nováky ako účtovnej jednotky 
 
Názov účtovnej jednotky: Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky      
IČO:                                   318 361 
DIČ:                                   2021211775 
 

Mesto Nováky je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je 
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným 
majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť  



- 8 - 
 

Výročná správa mesta Nováky za rok 2013 
 

 
o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Mesto k 31.12.2013 eviduje 4 326  obyvateľov. 
Mestské zastupiteľstvo je zložené z 11 poslancov. 
 

Mesto Nováky  ako účtovná jednotka vedie podvojné účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších noviel a podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
MF/16786/2007-31 zo dňa 08. augusta 2007 ,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a 
rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie 
územné celky v znení  Opatrenia  MF SR č. MF/25189/2008-311 a v znení Opatrenia MF SR č. 
MF/24240/2009-31 a v znení Opatrenia MF SR č. MF/24141/2011-31. Mesto má zriadené 3 rozpočtové 
organizácie - Základnú školu Nováky, Základnú umeleckú školu Nováky, Centrum voľného času Nováky 
a 1 neziskovú organizáciu Kultúrne centrum mesta Nováky. Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť. 
Mesto má obchodný podiel v týchto spoločnostiach: Prima  Banka Slovensko, a.s., s 0,02% podielom, 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., s 0,569 % podielom a 100% vklad pri zriadení neziskovej 
organizácie Kultúrne centrum mesta Nováky .  

Priemerný počet zamestnancov v roku 2013 predstavoval 76,28  zamestnancov , a to spolu na mestskom 
úrade, mestskej polície ,spoločnom obecnom úrade, školskom úrade,  opatrovateľskej služby, materskej 
školy, školskej jedálne pri materskej škole  a zamestnancov na verejnoprospešné práce. 

Mesto má vypracovanú internú Smernicu na vedenie účtovníctva v podmienkach Mestského úradu Nováky 
nariadením primátora č. 2/2008 a jej dodatok č.1. Oceňovanie nehmotného a hmotného majetku a zásob 
bolo v roku 2013 vykonávané obstarávacou cenou. V priebehu roka 2013  mesto používalo rovnomerné 
odpisovanie podľa odpisového plánu , v zmysle prílohy č. 4 predmetnej smernice. Mesto pri účtovaní 
obstarania a úbytku zásob účtovalo spôsobom A. Akruálne účtovníctvo, teda účtovanie o  nákladoch a 
výnosoch, časovom  rozlíšení, tvorbe a použití rezerv a opravných položkách  vo výkaze ziskov a strát a  
následne aj v súvahe vykazuje výsledok hospodárenia  rozdielny s výsledkom rozpočtového hospodárenia 
vykazovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom 
znení, kde sa vychádza z rozpočtových príjmov a výdavkov.   
 
 

5.Rozpočet mesta Nováky 
 
 
             Základným nástrojom finančného plánovania a hospodárenia mesta Nováky  je rozpočet. Rozpočet 
sa zostavuje na jeden kalendárny rok, s výhľadom na ďalšie dva roky, pričom zohľadňuje plnenie za 
predchádzajúce dva roky a očakávanú skutočnosť plnenia rozpočtu aktuálneho roka. Výdavky rozpočtu 
mesta Nováky sa členia v programovej štruktúre do 14 programov, v rámci ktorých sú jednotlivé 
podprogramy a prvky. Rozpočet na rok 2013 bol schválený  Mestským zastupiteľstvom Nováky dňa 
14.6.2013  uznesením č.339/2013. Prvá zmena rozpočtu bola schválená rozpočtovými opatreniami dňa 
29.10.2013 uznesením MsZ č.384/2013,385/2013,389/2013 bod b./. Ďalšia zmena rozpočtu bola schválená 
rozpočtovými opatreniami dňa 10.12.2013 uznesením MsZ č. 407/2013, 408/2013, 409/2013, 410/2013, 
411/2013, 450/2013.   
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Rozpočet  bol  schválený  ako  vyrovnaný  v príjmoch a výdavkoch v celkovej výške 4 819 463 EUR. 
Bežné príjmy predstavovali 3 569 778 Eur,  kapitálové príjmy boli schválené vo výške 191 229 EUR 
a príjmové finančné operácie vo výške 1 058 456 EUR. Bežné výdavky boli schválené vo výške 3 458 734 
EUR,  kapitálové výdavky vo výške 1 179 072 EUR a výdavkové finančné operácie vo výške 181 657 
EUR. Schválený rozpočet bol počas roka prehodnocovaný a aktualizovaný rozpočtovými zmenami.  
V príjmovej aj výdavkovej časti dosiahol rozpočet po poslednej úprave 10.12.2013 celkovú výšku príjmov 
a výdavkov 4 859 540 EUR, z toho bežné príjmy 3 609 855 EUR,  kapitálové príjmy 191229 EUR , 
príjmové finančné operácie 1 058 456 EUR. Bežné výdavky 3 494 547 EUR, kapitálové výdavky 1 183 
336 EUR a výdavkové finančné operácie 181 657 EUR. Skutočné plnenie rozpočtu mesta Nováky za rok 
2013:  
 
Bežné príjmy 3 650 837
Kapitálové príjmy  142 399
Bežné a kapitálové príjmy celkom 3 793 236
Bežné výdavky  3 307 552
Kapitálové výdavky  830 891
Bežné a kapitálové  výdavky celkom 4 138 443
Výsledok hospodárenia za rok 2013 - rozdiel P a V - 345 207 
 
Súčasná metodika vyčíslenia výsledku hospodárenia samosprávy určuje, že do tohto výsledku sa 
započítavajú len kapitálové a bežné príjmy a len kapitálové a bežné výdavky. Príjmové a výdavkové 
finančné operácie nie je možné do výsledku hospodárenia započítať. Vzhľadom na už spomínanú zmenu 
metodiky vykazovania výsledku hospodárenia musíme konštatovať, že výsledok hospodárenia mesta 
Nováky predstavuje rozdiel medzi príjmami bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu a výdavkami 
 bežného rozpočtu kapitálového rozpočtu t. j. že mesto Nováky  dosiahlo v roku 2013 výsledok 
hospodárenia vo výške – 345 207 EUR. 

 Uvedený schodok mesto vykrývalo v roku 2013 z finančných operácií, kde  bilancia príjmových 
a výdavkových finančných operácií je v sume  +888 105 EUR. 

Pri pohľade na príjmové finančné operácie je zrejmé , že do príjmov rozpočtu mesta v roku 2013 cez 
príjmové finančné operácie boli zapojené do rozpočtu :  

- zostatok prostriedkov z roku 2012 v sume 601 676 EUR ,  
- nevyčerpané účelovo určené prostriedky z roku 2012 v sume 361 EUR– dotácia zo ŠR SR na dopravné 
detí s povinnou školskou dochádzkou, ktoré sme v zmysle § 16 ods. 6 a7 Zákona  č. 583/2004 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení preniesli do roku 2013 a boli použité do 
31.3.2013, 
- rezervný fond mesta v sume 38 219 EUR v zmysle schváleného rozpočtu mesta na rok 2013 . 
 
V roku 2013 cez príjmové finančné operácie mesto financovalo z úveru vo výške 429 506 EUR  výstavbu 
Novostavba nájomných bytov – 14 b.j. 
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Pri starej metodike vykazovania  výsledku hospodárenia , predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami 
mesta Nováky po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií  za rok 2013  sumu 542 898   
EUR nasledovne: 

 

Bežné príjmy                                                                                                                 3 650 837 EUR 

Bežné výdavky                                                                                                              3 307 552 EUR 

Bilancia bežného rozpočtu                                                                                          +343 285 EUR 

Kapitálové príjmy                                                                                                            142 399 EUR 

Kapitálové výdavky                                                                                                         830 891 EUR 

Bilancia kapitálového rozpočtu                                                                                  - 688 492 EUR 

Finančné operácie príjmové                                                                                           1 069 762 EUR

Finančné operácie výdavkové                                                                                          181 657 EUR 

Bilancia finančných operácií                                                                                       +888 105 EUR   

Príjmy celkom:                                                                                                              4 862 998 EUR   

Výdavky celkom:                                                                                                           4 320 100 EUR

Bilancia rozpočtu celkom:                                                                                          + 542 898 EUR 

 
Pre informáciu uvádzame zostatky finančných prostriedkov v pokladni a na účtoch mesta k 31.12.2013: 
Bankové účty mesta Nováky:                                                                                              541 540,02 EUR 
Pokladnica:                                                                                                                                 392,85 EUR 
Peniaze na ceste:                                                                                                                         -   8,89 EUR 
Nepoužitá dotácia na vzdelávacie poukazy prenesená do roku 2014:                                       - 544,-- EUR 
Nepoužitá dotácia na dopravné detí s povinnou školskou dochádzkou prenes. do r.2014:    -2 983,--  EUR 
Nepoužitá dotácia na navýšenie miezd v školstve prenesená do roku 2014:                          -  533,27 EUR 
Nepoužitý grant z nadácie Pontis na projekt Zelené Nováky prenesený do roku 2014:        - 5 481,-- EUR 
Prebytok hospodárenia SOÚ za rok 2013 prenesený do roku 2014:                                   - 31 341,25 EUR 
Nepožité FP na investičné akcie prenesené do roku 2014 uznesením MsZ č.452/2013    -247 990,95 EUR 
Zostatok FP k 31.12.2013 celkom:                                                                                    253 050,51 EUR 
 
Na bankových účtoch a v pokladni mesta Nováky je k 31.12.2013 zohľadnené vrátenie finančnej 
zábezpeky po skončení prenájmu bytu v bytovom dome č.200 na Ul. Kukučínovej v sume 973,71 EUR.  Po 
odpočítaní nevyčerpaných dotácií, nevyčerpaného grantu, nepožitých prostriedkov SOÚ / Spoločný obecný 
úrad/ Nováky , nepoužitých FP na investičné akcie uznesením MsZ č.452/2013 je zostatok finančných 
prostriedkov  vo výške 253 050,51 EUR, ktoré podľa pôvodnej metodiky vykazovania výsledku 
hospodárenia za rozpočtový rok považujeme za prebytok hospodárenia mesta Nováky za rok 2013. 

     Zostatok finančných prostriedkov pre tvorbu fondov je vo výške 253 050,51 EUR  a navrhujeme 
ho rozdeliť nasledovne: 

- do rezervného fondu mesta 253 050,51 EUR. 
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6. Finančné ukazovatele 
 

Majetok mesta a výsledok hospodárenia                            
 

Aktíva Brutto Korekcia Netto Netto 2012 
Spolu majetok 15954419,75 6130841,61 9823578,14 9804732,45
Neobežný majetok    
v tom: 14715692,65 6125538,61 8590154,04 8412562,13

Dlhodobý nehmotný majetok 69312,08 44696,30 24615,78 32550,53
Dlhodobý hmotný majetok 13796755,69 6080842,31 7715913,38 7530386,72
Dlhodobý finančný majetok 849624,88 0,00 849624,88 949624,88
Obežný majetok 1230344,97 5303,00 1225041,97 1382930,65
Zásoby 1331,64 0,00 1331,64 1381,17
Zúčtovacie vzťahy medzi subjektmi 
VS 107743,95 0,00 107743,95 118159,92

Pohľadávky  
  *dlhodobé  60696,74 0,00 60696,74 69750,62
  *krátkodobé 508358,97 5303,00 503055,97 543297,46
Finančné účty 552213,67 0,00 552213,67 650341,48
Prechodné účty aktívne – časové 
rozlíšenie 8382,13 0,00 8382,13 9239,67

 
Pasíva Brutto 2013 Brutto 2012 

Spolu vlastné imanie a záväzky 9823578,14 9804732,45
Vlastné imanie 5440766,19 5677296,40
Oceňovacie rozdiely 19942,88 19942,88
Kapitálové fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia minulých 
rokov 5656209,24 5657112,11

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie -235385,93 241,41

Záväzky 2387966,52 2087876,90
Rezervy 51856,51 51075,44
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 3527,00 0
Dlhodobé záväzky 1366819,82 965266,43
Krátkodobé záväzky 205163,02 175664,82
Bankové úvery 760600,17 895870,21
Prechodné účty pasívne 1994845,43 2039559,15
 
Náklady a výnosy 
 
 
Spotrebované nákupy 268665,04

Služby 674733,53

Osobné náklady 910249,18

Dane a poplatky 2450,83
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Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 29777,95

Odpisy, rezervy a oprav. položky z prevádzkovej 
činnosti a fin. čin. a zúčt. časového rozlíšenia 690230,22

Finančné náklady 52562,34
Mimoriadne náklady 0,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 891020,79
Náklady spolu 3519689,88
Tržby za vlastné výkony a tovar 125002,01
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00

Aktivácia 0,00

Daňové a colné výnosy z poplatkov 2508107,52

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 252438,67

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z 
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a 
účtovanie časového rozlíšenia 

50734,93

Finančné výnosy 754,63

Mimoriadne výnosy 0,00

Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v štátnych 
rozpočtových organizáciách a prísp. organizáciách 0,00

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov  
v obciach, vyšších územných celkoch a  
v rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom 

347408,08

Výnosy spolu 3284445,84
Výsledok hospodárenia pred zdanením -235244,04
Splatná daň z príjmov 141,89
Výsledok hospodárenia po zdanení -235385,93
 
 
Pohľadávky a záväzky 
 

Pohľadávky Stav k 31.12.2012 Stav k 31.12.2013 Rozdiel 
Dlhodobé pohľadávky 69750,62 60696,74 -9053,88
Ostatné pohľadávky 69750,62 60696,74 -9053,88

Pohľadávky voči zamestnancom 0,00 0,00 0,00

Iné pohľadávky 0,00 0,00 0,00

Krátkodobé pohľadávky 543297,46 503055,97 -40241,49
Odberatelia 0,00 0,00 0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky 2605,93 2648,00 42,07
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Ostatné pohľadávky 0,00 114,81 114,81
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a 
RO zriadených obcou a VÚC  306828,29 259259,67 -47568,62

Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC  231387,65 240131,48 8743,83

Pohľadávky voči zamestnancom 514,59 902,01 387,42

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo 
verejnej správy 1961,00 0,00 -1961,00

Pohľadávky 613048,08 563752,71 -49295,37
 
 Stav k 

31.12.2012 
Stav k 31.12.2013 Rozdiel 

Záväzky 2087876,90 2387966,52 300089,62
Rezervy 51075,44 51856,51 781,07
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0,00 3527,00 3527,00
Dlhodobé záväzky súčet 965266,43 1366819,82 401553,39
Ostatné dlhodobé záväzky  965002,49 1366170,04 401167,55

Dlhodobé prijaté preddavky 0,00 0,00 0,00

Záväzky zo sociálneho fondu 263,94 649,78 385,84

Krátkodobé záväzky súčet 175664,82 205163,02 29498,20
Dodávatelia 3037,69 2678,50 -359,19

Prijaté preddavky 22318,20 2652,04 -19666,16

Ostatné záväzky 46498,79 46965,94 467,15

Nevyfakturované dodávky 46264,09 74053,00 27788,91

Iné záväzky 2317,63 3548,53 1230,90

Zamestnanci 32729,92 35960,71 3230,79

Ostatné záväzky voči zamestnancom 0,00 123,87 123,87

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a 
zdravotného poistenia 19170,19 28889,02 9718,83

Daň z príjmov 0,00 0,00 0,00

Ostatné priame dane 3328,31 4810,41 1482,10

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami 
mimo VS 0,00 5481,00 5481,00

Bankové úvery a výpomoci 895870,21 760600,17 -135270,04

 
Návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku 
 
            Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2013 vo výške -235 385,93 EUR bude zaúčtovaný na účet 
428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
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 7.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
 
Po skončení účtovného obdobia mesto Nováky  nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu.  
 
 

8.Mesto Nováky ako akcionár 
 
Dlhodobý finančný majetok mesta  /v eurách /                                                  849 624,88 EUR 
v tom: 

- 21 ks akcií Prima banka Slovensko, a.s., v NH 399,00 EUR                          8 379,00 EUR      
- 24 723 ks akcií Stredoslovenská vodár. spol., a.s., v NH 34 ,00 EUR        840 582,00 EUR 
- 100%-ný peňažný vklad –KCMN                                                                      663,88 EUR 

 
 

9. Prijaté granty a transfery  
 
 
Okresný úrad Prievidza finančné prostriedky na financovanie volieb do VUC v roku 2013       2 994,62 €
Nadácia Pontis, Nadačný fond 
Slovenských grant na projekt „Zelené Nováky“   
elektrární v Nadácii Pontis, Bratislava         5 481,00 € 
ÚPSVR SR dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa    
  ohrozeného sociálnym vylúčením       1 628,00 € 
ÚPSVR SR dotácia na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb       3 893,07 € 
ÚPSVR SR dotácia na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti     25 096,04 € 
ÚPSVR SR dotácia na rodinné prídavky           346,50 € 
ÚPSVR SR dotácia na učebné pomôcky          315,40 €
            
SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s.r.o. Dar na mestský reprezentačný ples  9.2.2013          332,00€ 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky dotácia na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho   
  školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy o 5 % a rast   

  
platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva 
zodpovedajúce úrovni 5% tarifných platov   

      18 247,00 € 
Ministerstvo dopravy, výstavby      
a regionálneho rozvoja SR dotácia na obstaranie nájomných bytov  a technickej infraštruktúry   124 848,00 € 
Ministerstvo dopravy, výstavby  dotácia na riešenie kritického stavu cestnej infaštruktúry v pôsobnosti   
a regionálneho rozvoja SR miest a obcí po zimnej prevádzke       5 629,48 € 
Ministerstvo dopravy, výstavby  bežný transfer na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej    
a regionálneho rozvoja SR správy v oblasti stavebného poriadku a ÚP     34 769,91 € 
Obvodný úrad pre cestnú dopravu  dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych   
a pozemné komunikácie  v Trenčíne a účelových komunikácií       1 993,38 € 
Obvodný úrad životného prostredia  dotácia na prenesený výkon štátnej správy  v oblasti starostlivosti     
 v Trenčíne o životné prostredie          449,42 € 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia    
  pobytu občanov       1 413,39 € 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dotácia na matričnú činnosť       4 838,45 € 

Okresný úrad v Trenčíne – odbor školstva bežný transfer na prenesený výkon ŠS – MŠ – na výchovu a vzdeláv.       5 844,00 € 
Okresný úrad v Trenčíne – odbor školstva dotácia na školský úrad     25 304,00 € 
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Okresný úrad v Trenčíne – odbor školstva dotácia na dopravné detí s povinnou školskou dochádzkou       7 763,00 € 
Okresný úrad v Trenčíne – odbor školstva bežný transfer na  žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia           700,00 € 
Okresný úrad v Trenčíne – odbor školstva bežný transfer na prenesený výkon ŠS v školstve - ZŠ   512 570,00 € 
Okresný úrad v Trenčíne – odbor školstva bežný transfer na vzdelávacie poukazy     11 170,80 € 
SPOLU:     795 627,46 € 

 
 
 

10. Investičná výstavba realizovaná v roku 2013 
 

V roku 2013 boli z rozpočtu mesta použité finančné prostriedky vo výške 8 184,44 EUR na obstaranie 
nasledovných projektových dokumentácií : Spevnená plocha ul. Svätoplukova, Aktualizácia trvalého 
dopravného značenia na ceste I/50 v Novákoch, Osvetlenie priechodov pre chodcov na ceste I/64, 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Chemickej kolónii a projekt dopravného značenia počas realizácie 
osvetlenia priechodov pre chodcov, Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Suvorovova a Bernolákova 
k novým rodinným domom, Prípojka NN ku kaplnke sv. Juliany na cintoríne ul. A.Hlinku, Verejné 
osvetlenie cintorína ul. A.Hlinku,  Projekt revitalizácie parku Š. Moyzesa, Prestrešenie amfiteátra na 
Námestí SNP. 
 
V rámci investičnej výstavby boli podľa jednotlivých programov realizované nasledovné akcie : 
V programe 7. Komunikácie, podprogram 2 Výstavba miestnych komunikácii boli realizované :  
Vodorovné značenie aut. nástupišťa - celkový náklad stav. prác 9 993,66 EUR, zhotoviteľ AD značenie, 
s.r.o. Prievidza. S cieľom zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky bola vodorovným dopravným 
značením a dopravnými zariadeniami vymedzená a usmernená doprava na novo rekonštruovanej 
autobusovej stanici. Bola navrhnutá obojsmerná premávka s obratiskom v časti výjazdu na ul. Pribinovu. 
V tomto úseku sa stretáva vjazd a výjazd z ul. Pribinovej, vjazd a výjazd z parkoviska ako aj otáčanie 
autobusov. Stredový ostrovček je vyšrafovaný, jazdné pruhy sú šírky 3,5m, v mieste obratiska šírky 6,1m. 
Autobusové zástavky sú štyri s dĺžkou 3x 14m a 1x 25m a šírkou 3m. V mieste pripojenia komunikácie od 
nákladnej rampy je stredový ostrovček vytvorený z obrubníkov vyplnených kameňmi v betónovom lôžku, 
pred a za ostrovčekom sú osadené spomaľovacie prahy. Cez ostrovček je vedený priechod pre chodcov. 
V časti parkoviska bolo vytvorených 9 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá a 4 pre autobusy. 
 
Rek. chodníka na ul. Hviezdoslavovej pred bytovým domom súp.č. 14 - celkový náklad stav. prác 4 488,05 
EUR, zhotoviteľ VEPOS spol. s r.o. Nováky. Bola opravená spevnená plocha o rozmeroch 50 x 2,70m 
asfaltom hr. 6 – 7 cm, ohraničená parkovými obrubníkmi ABO 51/80 v dĺžke 54 m. 
 
Rek schodov na ul. Kollárovej k starému cintorínu - celkový stav. náklad  4 776,17 EUR,                          
zhotoviteľ  Ing. Ľudovít Lukáč-LUPS, Liešťany. Pôvodná poškodená dlažba na schodisku vedúcemu z ul. 
Kollárovej k starému cintorínu, bola odstránená a na upravený povrch (penetrovaný a vyspavený 
betónovým poterom) bola položená nová betónová dlažba SEMERLOCK hr. 6mm, sivá 30/30 a bola na 
novo natiahnutá omietka podstupníc, ako aj vyspravená vonkajšia časť schodiskových stupňov. Zároveň 
boli opravené lavičky. 
 
Rekonštrukcia chodníka ul. Pribinova – čerpanie rozpočtu 570,- EUR. Dňa 12.11.2013 uzatvorilo Mesto 
Nováky so  spoločnosťou Slovak Telekom a.s. Bratislava a spoločnosťou ZYRY-Tem s.r.o. Zvolen, Dohodu 
o spolupráci, na základe ktorej zrealizuje kompletnú rekonštrukcia chodníka na ul. Pribinovej spoločnosť 
ZYRY-Tem s.r.o. Zvolen za úhradu 5000,- eur. Práce boli ukončené v decembri 2013. Vzhľadom 
k nekvalite realizovaných prác, bolo na preberacom konaní dohodnuté, že asfaltová plocha v dĺžke 140 m 
bude v jarných mesiacoch r. 2014, podľa poveternostných podmienok, vymenená a ostatná časť plochy,  
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bude posúdená po ukončení zimných mesiacov. Z uvedeného dôvodu boli finančné prostriedky vo výške 
24 430,- EUR presunuté do rozpočtu pre r. 2014 
 
V programe 11. Prostredie pre život, podprogram 4 Správa a údržba verejných priestranstiev : 

            Rekonštrukcia parkoviska pred Domom služieb - celkový stav. náklad 10 326,07 EUR, zhotoviteľ 
STRABAG s.r.o. Bratislava. Betónový podklad plochy parkoviska bol lokálne vybúraný, taktiež boli 
vybúrané cestné obrubníky lemujúce plochu parkoviska. Na upravený a vyrovnaný terén bol nanesený 
asfaltový spojovací postrek, vyrovnávajúca vrstva z betónu asfaltového hr. a kryt z betónu asfaltového hr. 
40 mm. V dĺžke 79 m bol osadený cestný obrubník so skosením 100x26x15xcm do betónového lôžka. Po 
ukončení realizácie bol realizované vodorovné dopravné značenie. 
 
Parkovisko ul. Svätoplukova pre MŠ - celkový stav. náklad 3 991,58 EUR, zhotoviteľ VEPOS spol. s r.o. 
Nováky. 
Účelom bolo vytvorenie odstavnej plochy pre motorové vozidlá rodičov detí navštevujúcich Materskú 
školu najmä v ranných a poobedných hodinách, aby nedochádzalo k obmedzovaniu cestnej premávky na ul. 
Svätoplukovej. Bola vytvorená plocha 15,60m x 5,30m pre šesť motorových vozidiel, zo zatrávňovacích 
betónových tvaroviek Ekotrend TBX 139/60 s podkladom z drveného kameniva fr. 8-16mm hr. 60 mm a fr. 
16-32 hr. 100 mm a zo štrkopiesku fr. 0-8 mm hr. 100 mm na zhutnenom rástlom teréne. Z bočných a zo 
zadnej strany bol vybudovaný oporný múrik z debniacich tvaroviek DBT 30/50 s betónovou zálievkou na 
železobetónovom základovom páse s previazaním oceľovou betonárskou výstužou. 
 
V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 161/2012 zo dňa 21.02.2012, bol na základe faktúry 
doručenej dňa 22.01.2013 vyplatený zostatok dlhu mesta voči spoločnosti Ján Domaník-STS, s.r.o. 
Prievidza vo výške 6 586,- EUR, za práce na stavbe Rekonštrukcia námestia I. etapa. 
 
V programe 11. Prostredie pre život, podprogram 7, prvok 2 verejné osvetlenie : 
Obnova sústavy VO ul. Suvorovova - celkový náklad stav. prác 5 450,59 EUR, zhotoviteľ VEPOS spol. 
s r.o. Nováky. Vzhľadom na rozširujúcu sa výstavbu rodinných domov na ul. Suvorovej v časti parc. CKN 
č. 10301 a 1386 bolo osadených 7 ks zinkovaných stožiarov výšky 5m s výložníkmi priemeru 60/76 mm 
a cestnými svietidlami IP 65 pre sodíkovú vysokotlakú výbojku 70 W a 1 ks poistná skrinka IPS 2x16A. 
 
Osvetlenie priechodov pre chodcov - celkový náklad stav. prác v r. 2013  16 453,52 EUR, zhotoviteľ 
Siemens, s.r.o. Bratislava. V rámci zvyšovania bezpečnosti chodcov v cestnej premávke bolo realizované 
osvetlenie štyroch priechodov pre chodcov a to - na št. ceste I/64 na ul M.R.Štefánika pri križovatke s ul. 
Pribinovou a ul. Svätoplukovou, na Nám. SNP na moste cez Lehotský potok a na ul. A.Hlinku pri 
križovatke s ul. M. Slovenskej. Piaty priechod na ul. A.Hlinku pri križovatke s ul. Trenčianskou sa presunul 
vzhľadom na poveternostné podmienky na realizáciu do r. 2014. Na osvetlenie boli použité cestné svietidlá 
s asymetrickou krivkou svietivosti, umiestnené vo vzdialenosti 2,2 m od hrany priechodu na výložníkových 
pozinkovaných stožiaroch výšky 6,5 m typu SKV s výložníkom typu VS-6 dĺžky 6,0 m. Stožiare sú 
umiestnené vo vzdialenosti min 0,7 m od telesa cesty. Nové svetelné body sú napojené z existujúceho 
rozvodu verejného osvetlenia zemným káblom CYKY-J 3x6. 
 
V programe 13. Byty a nebytové priestory: 
 - podprogram 3 tepelné hospodárstvo, bola realizovaná len bežná údržba na zabezpečenie plynulého chodu 
výmenníkových staníc v celkovej výške 17 377,- EUR. 
- podprogram 4 TKR, bola realizovaná rekonštrukcia TKR na ul. M. Slovenskej, Chemikov, Duklianskej, 
Lelovskej, Bernolákovej, E. Ottu, Suvorovovej, Kukučínovej a na hlavnej stanici TKR v celkovej výške 
12 063,- EUR. 
-  podprogram 5 Výstavba bytov - v decembri 2013 bola na ul. Kukučínovej odovzdaná do užívania  
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Novostavba nájomných bytov – 14 b.j., celkový stav. náklad v r. 2013 - 596 299,- EUR, zhotoviteľ  Area 
Medica Slovaca, s.r.o. Banská Bystrica. Bytový dom je štvorpodlažný, nepodpivničený s valbovou strešnou 
konštrukciou a dvomi vchodmi, nachádza sa tu osem dvojizbových a šesť trojizbových bytov. Súčasťou je 
prístupová asfaltová komunikácia, odstavné plochy pre 14 motorových vozidiel zo zámkovej dlažby 
a prípojky inžinierskych sietí. 
 
 

11. Prehľad o stave a vývoji dlhu 
 

Mesto Nováky k 31.12.2013 eviduje nasledovné dlhodobé úvery: 
- Prvý municipálny úver v Prima banke Slovensko a.s., ktorého zostatok k 1.1.2013 predstavoval 

42,01 EUR, zostatok k 31.12.2013 predstavuje  0 EUR. 
- Úver na tepelné hospodárstvo mesta v OTP banka Slovensko a.s.,  ktorého zostatok k 1.1.2013 

predstavoval 148 190,91 EUR, zostatok k 31.12.2013 predstavuje 119 989,35 EUR.  Splatnosť 
úveru je v roku 2017. 

- Úver na investičný program mesta z roku 2008 v Prima banke Slovensko a.s.,  ktorého zostatok 
k 1.1.2013  predstavoval  300 221,83   EUR , zostatok k 31.12.2013 predstavuje 246 790,08 EUR.  
Splatnosť úveru je v roku 2018. 

- Úver na investičný program mesta z roku 2010 v Prima banke Slovensko a.s., ktorého zostatok 
k 1.1.2013 predstavoval 128 998 ,19EUR ,  zostatok k 31.12.2013 predstavuje 119 029,58 EUR .  
Splatnosť úveru je v roku 2030. 

- Úver na projekt Rekonštrukcia námestia s prvkami verejnej zelene v Prima banke Slovensko a.s., 
ktorého zostatok k 1.1.2013 predstavoval 186 722,66 EUR, zostatok k 31.12.2013 predstavuje 
175 472,55 EUR.  Splatnosť úveru je v roku 2030. 

- Úver na projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste v OTP banka Slovensko a.s., ktorého 
zostatok k 1.1.2013  predstavoval  65 040 EUR, zostatok k 31.12.2013 predstavuje 39 864 EUR . 
Splatnosť úveru je v roku 2015. 

- Úver na Rekonštrukciu TKR v OTP banka Slovensko a.s., ktorého zostatok k 1.1.2013 predstavoval  
66 654,61 EUR, zostatok  31.12.2013 predstavuje 59 454,61 EUR. Splatnosť úveru je v roku 2022. 

 
Celková hodnota  úverov k 1.1 .2013 predstavuje  895 870,21 EUR, hodnota k 31.12.2013 predstavuje 
zostatok  760 600,17 EUR. 

 
Okrem dlhodobých úverov mesto získalo štátnu pomoc vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných 
bytov na ul.Kukučínovej, na ul.Matice slovenskej a v roku 2013 sme dočerpali  úver na výstavbu 
Novostavba nájomných bytov – 14b.j. Nováky. Zostatok týchto úverov k 31.12.2013 predstavuje sumu 
1 394 508,69 EUR. 
V zmysle §  17 ods. 6.písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení celková suma dlhu nesmie prekročiť 60% 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  
V roku 2012 dosiahli skutočné bežné príjmy rozpočtu mesta Nováky sumu 3 726 775 EUR, z čoho 60% 
predstavuje  2 236 065 EUR. Z uvedeného môžeme konštatovať , že úverová zaťaženosť mesta Nováky  
k 31.12.2013 v sume 760 600,17 EUR, čo je 34,02%, je hlboko pod limitom, ktorý stanovuje zákon č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení. 
V zmysle § 17 ods.6.písm.b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení suma ročných splátok návratných zdrojov 
financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho  
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rozpočtového roka, čo v prípade mesta Nováky prestavuje sumu 931 693,75 EUR. V roku 2013 mesto 
Nováky splatilo istinu v sume 135 157,44 EUR a úroky zaplatilo v sume 17 281,20 EUR, čiže suma 
ročných splátok návratných zdrojov financovania dosiahla 152 438,64 EUR. Z uvedeného môžeme 
konštatovať, že mesto Nováky dodržalo podmienku vo vyššie citovanom zákone.  
Do celkovej sumy dlhu mesta Nováky  sa v zmysle §17 ods.8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nezapočítavajú 
záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov. 
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