
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa mesta Nováky 

 za rok 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:     RNDr. Daniel Daniš - Primátor mesta Nováky 

Vypracoval:  Ing. Pavol Šimko - Zástupca primátora mesta Nováky 

                      Ing. Zuzana Hajsterová - Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ Nováky 

Podklady :    Ing. Ján Martina, Ing. Dagmar Pavlíková, JUDr. Eva Modoryová, Bc. Ľudmila  

                      Hartmanová, PaedDr. Anna Chlupíková, Ing. Viera Hagarová, Ing. Ľudmila 

                      Iliašová, p.Zdenka Duchoňová 

 

v Novákoch, marec 2015 
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1. Identifikačné údaje mesta  

 

Názov:   Mesto Nováky 

Sídlo:     Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky 

Okres:     Prievidza 

Kraj:       Trenčiansky  

IČO:       00318361 

Štatutárny orgán mesta :  primátor Ing. Dušan Šimka 

Telefón:   046 5461 450 

Fax:         046 5461 219 

mail:        munovaky@novaky.sk 

webová stránka:  www.novaky.sk 

 

2.Organizačná štruktúra mesta  a identifikácia vedúcich predstaviteľov 

 

Primátor mesta: Ing. Dušan Šimka 

Zástupca primátora: Mgr. Dana Horná 

Poslanci MsZ:             Ing. Peter Bošiak 

 Miroslav Gogola 

 Bc. Anton Hajnovič 

 Mgr. Dana Horná 

 Ivan Hvojník  

    Marián Miština 

 Peter Miština 

   Mgr. Milan Oršula 

   Mgr. Pavel Oršula 

 Mgr. Gabriela Oršulová 

   Ing. Martin Zgančík 

 

Hlavný kontrolór mesta:        Ing. Pavol Peško  

Prednosta mestského úradu: Ing. Ján Martina 

 

MsZ zriadilo odborné komisie: - výstavby   

  - ekonomická 

  - sociálna a školstva 

  - kultúry a športu 

  - verejného poriadku 

   - pre ochranu verejného záujmu 

Oddelenia mestského úradu:  - výstavby a rozvoja mesta 

     - ekonomické 

      - sociálne, vnútornej správy a školstva 

       - mestská polícia 

                                                 - materská škola so ŠJ 

mailto:munovaky@novaky.sk
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Rozpočtové organizácie mesta : 

 

   Názov: Základná škola Nováky  

   Sídlo:   Pribinova ul. 123/ 9 , 972 71 Nováky 

   IČO:     36126799 

   riaditeľka školy: PaedDr. Anna Chlupíková 

   základná činnosť: vzdelávanie 

   telefón : 046 5461483 

   mail: zsnovaky@gmail.com 

   webová stránka: zspribno.edupage.org 

 

   Názov:  Základná umelecká škola v Novákoch 

   Sídlo :   Chemikov 956/34, 972 71 Nováky  

   IČO 36126861, 

   riaditeľka školy: Zdenka Duchoňová,  

   základná činnosť : umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno - 

   dramatickom odbore 

   telefón : 046 5461485, 

   mail: zusnovaky@stonline.sk 

   webová stránka: www.zus-novaky.sk 

 

   Názov:  Centrum voľného času v Novákoch  

   Sídlo.    J.C.Hronského 356/2, 972 71 Nováky 

   IČO :    36126888 

   riaditeľka centra:  Ing. Viera Hagarová 

   základná činnosť: záujmové krúžky a kurzy 

   telefón : 046 5461227  

   mail: cvcnovaky@post.sk 

   webová stránka: www.cvcnovaky.sk 

 

Neziskové organizácie založené mestom: 

   Názov:  Kultúrne centrum mesta Nováky 

   Sídlo.    M.R.Štefánika 9, 972 71 Nováky 

   IČO :    37923561 

   riaditeľka neziskovej organizácie :  Ing. Ľudmila Iliašová 

   základná činnosť: kultúra 

   telefón : 046 5460158 

   mail: ekonom@kcmn.sk 

   webová stránka: www.kcmn.sk 

 

3.Poslanie, vízie a ciele mesta 

 

     Poslaním mesta je zabezpečovať verejnú správu na svojom území, prípadne prenesený 

výkon štátnej správy, za podmienok stanovených zákonmi, najmä ústavou SR a zákonom SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslaním je starostlivosť 
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o všestranný rozvoj územia a udržateľnosť základnej prevádzky obce ako aj ňou zriadených 

subjektov. Mesto vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s nehnuteľným, 

hnuteľným a finančným majetkom. Rozhoduje vo veciach daní a poplatkov, usmerňuje 

podnikateľské zámery, vydáva stanoviská. Zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych 

komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov, kultúrnych a športových zariadení, 

zdravotného strediska, nájomných bytov, nebytových priestorov, škôl a mestských budov. 

Mesto spravuje kultúrne pamiatky, pamätníky, vykonáva prenesené výkony štátnej správy 

v školstve, stavebníctve, matričného úradu, civilnej ochrany, sociálnej a zdravotnej 

starostlivosti. Základným dokumentom strategického plánovania je Plán hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja, ktorý definuje komplexnú predstavu mesta v oblasti investičnej, 

ekonomickej, sociálnej, športovej a kultúrnej.   

     Víziou budúceho obdobia je ďalší všestranný rozvoj mesta, hlavne výstavba nových 

obytných súborov a to individuálnou bytovou výstavbou i investičnou činnosťou podnikateľov, 

rozvoj služieb. 

     Cieľom bude získať štátne a európske zdroje na realizáciu investičných zámerov. Prioritou 

je i naďalej udržateľnosť všetkých existujúcich rozpočtových organizácií, služieb, zariadení 

a budov mesta. Trvalou úlohou je podpora kultúry a športu a ďalších voľnočasových aktivít 

obyvateľov mesta. V krátkodobom výhľade je vybudovať monitorovací kamerový systém 

formou chráneného pracoviska a zriadiť dom seniorov. Riadiacim dokumentom očakávaných 

aktivít bude PHSR na ďalšie plánovacie obdobie. 

 

  

4.Základná charakteristika mesta  

 

     Mesto Nováky je priemyselným centrom regiónu Horná Nitra a okresu Prievidza. Zahŕňa 

katastrálne územie mesta Nováky s časťami Nováky, Laskár a Horné Lelovce. Mesto je 

samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združujúci osoby 

ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o všestranný rozvoj územia a potreby jeho obyvateľov. Obyvatelia mesta sa 

zúčastňujú na samospráve mesta, z čoho im vyplývajú práva i povinnosti. Mesto samostatne 

rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky 

záležitosti ktoré ako samosprávnu pôsobnosť upravuje zákon.    

 

4.1 Geografické údaje 

Geografická poloha mesta  : Horná Nitra 

Susedné mestá a obce :         Prievidza, Bojnice, Koš, Zemianske Kostoľany 

Celková rozloha mesta :        19,29 km
2
 

Nadmorská výška :                224 m  

 

     Územie mesta sa nachádza v prechodnej oblasti medzi stredným a západným Slovenskom 

v Hornonitrianskej kotline, rozprestierajúc sa prevažne v jej podcelku nazývanom Prievidzská 

kotlina, 10 km južne od okresného mesta (viď mapa). Kotlinu obklopujú predhoria 

Strážovských vrchov, Žiaru a Vtáčnika. Z hľadiska územného členenia sú Nováky súčasťou 

okresu Prievidza, prvého v poradí medzi deviatimi okresmi Trenčianskeho kraja.  
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4.2 Demografické údaje  

Počet obyvateľov:  4 331 (stav k 31. 12. 2014) 

Muži:                      2138 

Ženy:                      2193 

Počet sobášov:           38 

Počet rozvodov:                 5 

Prírastok obyvateľstva:  149 

Z toho: 

Počet narodených:            37 

Počet prihlásených:        112 

Priemerný vek:               42 rokov 

 

4.3 Ekonomické údaje  

 

Údaje sú zo štatistiky o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Ústredia práce, sociálnych 

vecí a rodiny z mesiaca decembra r. 2014. 

 

Okres Prievidza 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo: 68 846 

Stav uchádzačov o zamestnanie ku koncu mesiaca december 2014: 9 623 

Miera nezamestnanosti z celkového počtu UoZ: 13,98  % 

 

Mesto Nováky 

Stav uchádzačov o zamestnanie ku koncu mesiaca december 2014: 255 

Údajmi o ekonomicky aktívnom obyvateľstve a teda aj o miere nezamestnanosti  mesta 

Nováky štatistika ÚPSVaR nedisponuje.  
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4.4 Symboly mesta : 

Erb mesta Nováky 

 

       
 

Vlajka mesta Nováky 

 

   
 

 

4.5 História mesta  

 

     Osídlenie oblasti Novák je prastaré. Dôležitú úlohu pri vzniku a rozvoji osídlenia mesta 

mala aj konfigurácia riečnej siete, najmä rieky Nitry ako hlavného toku, pričom pri sútoku 

Lehotského potoka a rieky Nitra sa začali usadzovať prví obyvatelia. 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 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, 
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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 do Podhradia. 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 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, 

nepriamo využívaná i na športové účely, kanoistiku a rybárstvo. V 50. rokoch bola vybudovaná 

nová škola, banícke učilište i učilište chemických závodov, od roku 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 bolo mesto súčasťou 

okresu Prievidza, a spolu s ním patrilo 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. 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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4.6 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. 

 

4.7 Významné osobnosti mesta  

Jozef Sziklay- Strnad - drevorezbár 

Jozef Hagara - pedagóg a politik 

Ernest Otto - ilegálny odbojový spravodajca 

Rudolf Jurík - profesor, pedagóg, historik a spisovateľ 

Ondrej Čiliak - básnik, spisovateľ, publicista 

 

5. Plnenie funkcií  mesta  (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

5.1  Výchova a vzdelávanie  

     V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste Nováky poskytuje Základná škola Nováky 

a Materská škola v Novákoch. 

     Na mimoškolské aktivity je zriadená Základná umelecká škola a Centrum voľného času.  

 

     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 2014 bol počet žiakov školy 397, z toho 84 žiakov bolo žiakov dochádzajúcich 

z okolitých obcí. Vyučovanie sa uskutočňovalo v 19 triedach, realizovalo ho v prepočítanom 

stave na plný úväzok 26, 30 pedagogických pracovníkov, v Školskom klube detí s počtom 124 

žiakov pracuje prepočítane 3,6 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 súvislosti so zapojením do projektu DiGIškola sme získali 20 
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tabletov a manažérsky systém Samsung School, v ktorom sú učitelia už aj preškolení a dokážu 

ho aplikovať v praxi.  

V našom Školskom vzdelávacom programe/ŠkVP/ realizujeme netradičné formy vyučovania – 

kurzy environmentálnej výchovy, lyžiarsky, plavecký, korčuliarsky, turistický kurz, kurz 

osobnostného a sociálneho rozvoja, vlastné predmety – rozvoj finančnej gramotnosti 

aplikujeme v osobitnom predmete v 9. ročníku. Súčasťou ŠkVP sú tematické dni – Deň vody, 

Deň Zeme, Deň matiek, Deň školy, ktoré realizujeme aj v spolupráci s Radou rodičov.  

Zapájame sa do rôznych súťaží, najmä v športovej oblasti dosahujeme výnimočné úspechy na 

okresnom i krajskom kole.  

Podporujeme vzdelávanie učiteľov – 90% učiteľov už získalo 60 kreditov v kontinuálnom 

vzdelávaní, mnohí sa pripravujú na absolvovanie kvalifikačných skúšok.  

Ako prvá škola na Slovensku máme zavedenú  elektronizáciu pedagogickej dokumentácie.  

Výdavky na Základnú školu v roku 2014 tvorili 755 519 EUR, z toho 666 510 EUR bežné 

výdavky a 89 009 EUR kapitálové výdavky . Normatívne finančné prostriedky zo ŠR tvorili 

598 382 EUR, príspevok z  mesta bol 46 442 EUR na bežné výdavky , 89 009 EUR na 

kapitálové výdavky  a 20 473 EUR predstavovali vlastné a cudzie príjmy. ZŠ boli ešte 

poskytnuté finančné prostriedky z ÚPSVaR SR vo výške 1 213 EUR s účelom použitia:  

stravné a  školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.  

V školskej jedálni ako súčasti školy sa čerpali finančné prostriedky v výške 70 461 EUR a v 

 školskom klube detí sa čerpali finančné prostriedky vo výške 56 057 EUR. 

 

     Materská škola Nováky sídli na Ulici Svätoplukovej 91. Zriaďovateľom je Mesto Nováky. 

Nemá právnu subjektivitu, pôsobí pod Mestským úradom Nováky. 

     V   roku 2014 poskytlo mesto materskej škole  finančné prostriedky vo výške 333 333 EUR, 

z   toho 286 691 EUR na bežné výdavky a   46 642 EUR na kapitálové výdavky. 

     V   materskej škole bolo zriadených 6 tried, ktoré navštevovalo 120 deti vo veku od 2,5 do 6 

rokov. Dve deti  mali 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. 

     V   roku 2014 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) 

     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: žiť základy hodnotového 
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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. 

    Materská škola bola zapojená do medzinárodného programu Zelená škola a po splnení 

potrebných kritérií a určených krokov v roku 2014 získala certifikát „Zelená škola“.  

     Materská škola  bude aj naďalej podporovať a šíriť myšlienky Zelenej školy a výchovným 

pôsobením na deti prebúdzať a podporovať záujem o ochranu prírody a životného prostredia.

  

     Základná umelecká škola v Novákoch (ZUŠ) sa nachádza na ul. Chemikov 956/34, od 

01.07.2002 je zriaďovateľom  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, priečnu 

flautu, klarinet, saxofón, trúbku, pozaunu, husle, gitaru, basovú gitaru, bicie nástroje a spev. 

V škole pracuje školský orchester, školský spevácky zbor, pop kapely a rôzne komorné 

zoskupenia, v spolupráci s MŠ detský spevácky zbor. 

Príprava na odborné školy s hudobným zameraním a výtvarným zameraním. 

Škola má alokované 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. 

V priestoroch ZUŠ sa nachádza materské centrum Nováčik a výdajňa jedál pre dôchodcov 

a organizácie na území mesta. 

Nakoľko školu navštevuje veľa dochádzajúcich žiakov ( preto mnohí dochádzajú aj do ZŠ 

prípadne SŠ v Novákoch), potrebovali by sme ďalšiu triedu kolektívneho vyučovania. Problém 

by sa mohol vyriešiť nadstavbou koncertnej sály (vyriešil by sa tým aj problém so zatekajúcou 

strechou). Koncertná sála, ktorú máme v súčasnosti je už pre nás veľkosťou nevyhovujúca 

vzhľadom na väčší počet žiakov ako sme mali v predchádzajúcich rokoch( tým pádom aj väčšia 

účasť rodičov a poslucháčov  na koncertoch). Tiež nie je vhodná na prezentáciu väčších 

komorných zoskupení, kapiel, školského orchestra a zboru.  

Výdavky  ZUŠ v  roku 2014  boli vo výške 301 929 EUR, z toho na bežné výdavky 300 429 

EUR a kapitálové výdavky 1 500 EUR . 
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Škola má pripravený projekt na realizáciu elektroinštalácie, nakoľko budova nebola 

projektovaná na väčší odber el. energie (elektrické nástroje, počítače, počítače na vyučovanie 

v odboroch, ozvučenie kapiel a pod.) 

 

     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, vodné pólo, 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, výtvarný krúžok, lego klub, 

anglický jazyk pre deti MŠ a ZŠ, doučovanie a konzultácie z anglického jazyka pre žiakov ZŠ 

a SŠ, nemecký jazyk pre žiakov ZŠ, doučovanie a konzultácie z nemeckého jazyka pre žiakov 

ZŠ a SŠ, ruský jazyk pre žiakov ZŠ, doučovanie z matematiky pre žiakov ZŠ, príprava na 

monitor, kurz anglického jazyka pre začiatočníkov a pokročilých, kurz nemeckého jazyka pre 

začiatočníkov a pokročilých a kurz práce na počítači pre začiatočníkov. 

Na stálych aktivitách CVČ sa v roku 2014 zúčastňovalo 280 účastníkov. V rámci príležitostnej 

záujmovej činnosti sa uskutočnilo 97 podujatí s približne 4,7 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 4 pedagogických zamestnancov na 100% úväzok, počet nepedagogických 

zamestnancov je 2. 

Výdavky  CVČ  v roku 2014 predstavovali 95 951 EUR. 

V budúcnosti predpokladáme rozšírenie pravidelnej záujmovej činnosti  o krúžky s technickým 

zameraním pre chlapcov a aktivity pre mládež v spolupráci s mládežníckym parlamentom na 

území mesta Nováky. 

 

 

      5.2 Zdravotníctvo 

       

     Zdravotná starostlivosť sa v meste Nováky zabezpečuje v  Poliklinike na ulici Matice 

slovenskej 960/3, v Zdravotnom stredisku Bane Nováky na ulici Lehotskej 640/68, v 

Zdravotnom stredisku na ulici M.R.Štefánika 32 ,v pľúcnej ambulancii na ul.A.Hlinku 462 a v 

zdravotníckom zariadení Sv. Vincent s.r.o. na ul. A. Hlinku 483/1. 

Poliklinika na ulici Matice slovenskej 960/3 je od roku 2004 vo vlastníctve mesta a zdravotná 

starostlivosť je poskytovaná jednotlivými ambulanciami v nájomnom vzťahu s mestom. V 

objekte Polikliniky je poskytovaná zdravotná starostlivosť všeobecnými lekármi pre dospelých 

a pediatrom pre obyvateľov mesta Nováky , odbornými lekármi  a RTG pre obyvateľov 27 

spádových obcí. 

V roku 2015 bude mesto realizovať rekonštrukciu a modernizáciu Polikliniky. 

Rekonštrukčnými prácami budú odstránené poruchy vzniknuté vplyvom času , morálnym a 

technickým opotrebovaním zabudovaných konštrukcií ako aj dispozičné nedostatky zariadenia. 

Súčasne bude zabezpečené zníženie energetickej náročnosti objektu a taktiež budú vytvorené 

podmienky pre užívanie objektu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, vybudovaním 

rampy pri hlavnom vchode. 
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5.3 Sociálne zabezpečenie 

 

     Opatrovateľská služba predstavuje nosnú a zatiaľ jedinú formu terénnych sociálnych služieb 

pre kategóriu seniorov, ale aj pre kategóriu dospelých v ekonomicky aktívnom veku, avšak už 

neaktívnych z dôvodu zdravotného stavu alebo postihnutia. Poskytuje sa v prirodzenom 

sociálnom prostredí, čiže domácnosti klienta. Službu poskytujú opatrovateľky, ktoré sú 

zamestnancami mesta, všetky spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Poskytujú opateru podľa 

potreby občanov pri: 

- sebaobslužných  úkonoch  /hygiena, stravovanie a  dodržiavanie  pitného  režimu, 

vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, obliekanie, vyzliekanie, mobilita, 

motorika/ 

- úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť /nákup, príprava jedla, varenie, donáška jedla, 

umytie riadu, bežné upratovanie, obsluha domácich spotrebičov, pranie, žehlenie, 

starostlivosť o lôžko, vynášanie odpadu, kúrenie, úhrada platieb/ 

- základných sociálnych aktivitách /sprievod k lekárovi, vybavenie úradných záležitostí, do 

školy, záujmových činnostiach, predčítanie, tlmočenie/ 

- dohľade /v určenom čase/ 

Celkový počet opatrovateľov v roku 2014: 

 

Celkový počet Ženy Muži Z toho na dlhodobej PN 

20 19 1 2 

 

Počet klientov v roku 2014 v evidencii OS: 

 

            Obdobie 

Služba  

I.Q.2014 II.Q.2014 III.Q.2014 IV.Q.2014 

Evidencia OS    33 32 29 29 

Poskytovaná  33 32 28 28 

 

Z hľadiska dostupnosti bola opatrovateľská služba poskytnutá všetkým klientom, ktorí o ňu požiadali 

a spĺňali zákonné podmienky na jej poskytovanie. Tabuľka uvádza v prvom riadku prehľad všetkých 

evidovaných klientov a v druhom riadku počet klientov, ktorým je reálne OS poskytovaná (niektorí 

klienti mali OS pozastavenú na vlastnú žiadosť, nakoľko sa dočasne starala rodina). 

  

    V zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  a podľa zákona o životnom minime č. 601/2003 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, mesto poskytuje jednorazovú finančnú a vecnú pomoc. V roku 2014 sme poskytli 

jednorazovú dávku spolu 24 občanom. 

    V roku 2014 sme na náklady mesta pochovávali 2 občanov. Z dôvodu, že išlo o sociálne 

neprispôsobených občanov a rodina ich odmietla pochovať, všetky  náležitosti s vybavovaním 

pohrebu zabezpečovalo mesto a tiež mesto uhradilo výdavky spojené so zabezpečením 

pohrebu. 

    V roku 2014 sa priemerne stravovalo 200 dôchodcov za mesiac. Strava je zabezpečená v 

jedálni Základnej školy, odkiaľ je zabezpečený aj dovoz obedov pre nevládnych dôchodcov. 
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Dôchodcovia sa stravujú aj v priestoroch Základnej umeleckej školy, kde sú dodávateľmi 

stravy Hornonitrianske bane Prievidza a.s. a tiež je zabezpečený dovoz obedov do domácnosti 

pre nevládnych občanov. 

    Podľa  zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR sa poskytujú : 

-  dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym 

vylúčením 

-  dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym   

vylúčením 

-  dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu 

Výška dotácie je najviac v sume 1,00 € na obed a 0,35 € na iné jedlo s celkovou výškou dotácie 

na dieťa a deň 1,00 €.  V roku 2014 malo nárok na dotácie 7 detí.  

     Rozsudkom Okresného súdu Prievidza bol určený nad výchovou 2 nezaopatrených detí , 

ktoré majú trvale bydlisko v Novákoch dohľad. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza 

určil a vyplácal oprávnenej osobe prídavok  na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu 

Mesta Nováky, pretože bolo deťom uložené výchovné opatrenie. 

 

5.4 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), a     

knižnica s  približne 12 tis. knihami a 200 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 malo v roku 2014 k 30.06.2014  7 zamestnancov, v druhom polroku sa počet 

zamestnancov  znížil na 4 zamestnancov. 

Mesto Nováky v  zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2012 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Nováky poskytlo v roku 2014 dotáciu pre KCMN v  sume 106000 

EUR.  

Správna rada KCMN, n.o. rozhodla na svojom zasadnutí dňa 9.01.2015 o zrušení organizácie. 
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Rozhodnutie Okresného úradu v Trenčíne nadobudlo právoplatnosť dňa 14.01.2015 a 

organizácia je v likvidácii. KCMN, n.o. “v likvidácii“ podalo dva podnety na preskúmanie 

rozhodnutia. 

 

Televízia Nováky. 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  . 

 

5.5 Hospodárstvo  

     Ekonomická výkonnosť a zamestnanosť v meste Nováky je naďalej sústredená vo veľkých 

priemyselných podnikoch, zatiaľ čo podiel služieb a malých prevádzok na ekonomickej 

výkonnosti a zamestnanosti nie je príliš výrazný. Regulácia podnikania, obchodu, služieb 

a iných ekonomických aktivít v meste Nováky je upravená všeobecnými záväznými 

nariadeniami, formou administratívnych opatrení (miestne dane a poplatky) a finančných 

opatrení (poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta).  

 

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste : 

BENET, s.r.o.,Nováky– správa bytov, distribúcia tepla, údržba bytového fondu, káblová 

televízia 

DAK KIABA s.r.o. , Nováky - autodoprava 

NOVING  s.r.o., Nováky  – projekčná kancelária 

Vepos, spol. s r.o.Nováky  – technické služby, údržba zelene, autodoprava 

Maloobchod – predaj potravín, odevov, textilu, obuv, knihy, papier, drogéria, priemyselný 

tovar, reštauračné a pohostinské služby 

Peňažné služby – Slovenská sporiteľňa a.s. , Všeobecná úverová banka a.s., Poštová banka a.s.  

Poliklinika Nováky – zdravotné služby  

 

Najvýznamnejší priemysel v meste : 

FORTISCHEM, a.s. Nováky– chemická výroba, energetika 

HBP, a.s.  Prievidza , Baňa Nováky – banská činnosť  

Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s Prievidza - strojárenská výroba 

Slovenské elektrárne , a.s. Bratislava , Elektráreň Nováky – elektrická energia, tepelná energia 

Carcoustics Slovakia Nováky s.r.o., Nováky – výroba autopríslušenstva 

MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o., Nováky – strojárenská výroba 

MAKS-D s.r.o., Nováky  – strojárenská výroba 

MSM Martin s.r.o. , Martin – strojárenská vojenská výroba 

PATIO s.r.o. , Nováky  – stavebná činnosť 

PRIEMSTAV STAVEBNÁ , a.s., Nováky  – stavebná činnosť 

TechnoNova s.r.o., Nováky  – strojárenská výroba 

CZ - Slovensko , s.r.o. Bratislava – vojenský opravárenský závod 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v meste 

Agro GTV Nováky s.r.o., Nováky  – pestovanie rajčín 
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     Na základe analýz doterajšieho vývoja možno očakávať, že trend hospodárskeho 

a ekonomického rozvoja v mesta sa bude i naďalej orientovať na tradičných veľkých 

zamestnávateľov. Mesto má vytvorené podmienky i pre pôsobenie menších podnikateľských 

subjektov, a to vo vybudovanom industriálnom parku v severnej časti mesta. Podstatnou 

podmienkou k tomu je výstavba a dokončenie rýchlostnej komunikácie R2 z Trenčína. 

Prínosnou aktivitou je zámer výsadby niekoľko hektárového ovocného sadu na poddolovanom 

území Laskár Hornonitrianskymi baňami.  

 

 

6. Informácia o vývoji  mesta z pohľadu rozpočtovníctva 

 

    Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  mesta  bol   rozpočet  mesta Nováky   na  

rok   2014. Mesto v roku 2014 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta  na rok 2014 bol zostavený 

ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol  zostavený  ako  prebytkový   a  kapitálový   rozpočet ako 

schodkový. 

Rozpočet mesta Nováky na rok 2014 bol schválený Mestským zastupiteľstvom Nováky dňa 

7.1.2014  uznesením č.461/2014. 

Prvá zmena rozpočtu bola schválená rozpočtovými opatreniami dňa 25.3.2014 uznesením MsZ 

č.469/2014,502/2014,503/2014,504/2014. Ďalšia zmena rozpočtu bola schválená rozpočtovými 

opatreniami dňa 17.6.2014 uznesením MsZ č. 532/2014,533/2014. Dňa 27.8.2014 bola 

schválená aktualizácia č.1 rozpočtu mesta na rok 2014 uznesením MsZ č.556/2014. 

 

6.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014   

  2014 2014 2014 2014 % 

Názov 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách  

Aktualizácia 

č.1 Skutočnosť plnenia 

  v € v € v € v € 

Skut./akt.č.

1 

  Bežné príjmy 3 709 052 3 709 052 3 712 371 3 832 255 103,23 

  Kapitálové príjmy 36 404 36 404 70 396 187 133 265,83 

  Príjmové finančné operácie 326 359 326 359 766 221 435 617 56,85 

  Príjmy spolu 4 071 815 4 071 815 4 548 988 4 455 005 97,93 

  Bežné výdavky 3 540 563 3 540 563 3 626 542 3 506 586 96,69 

  Kapitálové výdavky 349 128 349 128 720 322 405 884 56,35 

  Výdavkové  finančné  operácie 182 124 182 124 182 124 182 125 100,00 

  Výdavky spolu 4 071 815 4 071 815 4 528 988 4 094 595 90,41 

  Rozpočet mesta     0 0 20 000 360 410   
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6.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014   

 

Hospodárenie mesta 
 

Skutočnosť k 31.12.2014 

 
 
Bežné  príjmy spolu 3 832 255 

z toho : bežné príjmy  mesta 3 154 564 

             bežné príjmy RO 677 691 

Bežné výdavky spolu 3 506 586 

z toho : bežné výdavky  mesta  2 317 178 

             bežné výdavky  RO 1 189 408 

Bežný rozpočet 325 669 

Kapitálové  príjmy spolu 187 133 

z toho : kapitálové  príjmy  mesta 187 133 

             kapitálové  príjmy RO 0 

Kapitálové  výdavky spolu 405 884 

z toho : kapitálové  výdavky  mesta 315 375 

             kapitálové  výdavky  RO 90509 

Kapitálový rozpočet  -218 751 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 106 918 

Vylúčenie z prebytku  - 114 228 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 7 310 

Príjmy z finančných operácií 435 617 

Výdavky z finančných operácií 182 125 

Rozdiel finančných operácií 253 492 
PRÍJMY SPOLU   4 455 005 

VÝDAVKY SPOLU 4 094 595 

Hospodárenie obce  + 360 410 

Vylúčenie z prebytku - 445 643 

Krytie nevyčerpaných FP na  investičné akcie  

úverom - uznesenie MsZ č.460/2014 

+ 124 297 

Upravené hospodárenie mesta + 39 064 

 

 

     Prebytok rozpočtu v sume 106 918 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume   13 913  EUR, a to na :  

- dotácia na dopravné detí s povinnou školskou dochádzkou                            3 495  EUR 
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- transfer na riešenie havarijného stavu v ZŠ - oprava strechy ZŠ ul.Pribinova   

                                                                                                                        10 418EUR 

 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR a Nórskeho finančného mechanizmu účelovo určené na 

kapitálové  výdavky  poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 100 

315 EUR, a to na : 

- Modernizáciu a rozšírenie kamerového systému                   12 000 EUR 

- Protipovodňové aktivity v meste, Brod a Lelovský potok    88 315 EUR 

 

Po úprave prebytku rozpočtu v sume 106 918 EUR o nevyčerpané a účelovo použité 

prostriedky rozpočtu v sume 114 228 EUR, vznikol schodok rozpočtu v sume - 7 310 EUR, 

ktorý bol v roku 2014 vysporiadaný z prebytku finančných operácií. 

 

 

Po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií celkové príjmy rozpočtu v roku 

2014 predstavovali 4 455 005 EUR a výdavky rozpočtu predstavovali 4 094 595 EUR, čím 

vznikol celkový prebytok rozpočtu v sume 360 410 EUR, ktorý je krytý zostatkom finančných 

prostriedkov k 31.12.2015 v pokladni 545,70 EUR a na účtoch mesta 359 864,11 EUR, čo je 

spolu 360 409,81 EUR. 

Z uvedených prostriedkov sa odpočítajú nevyčerpané a účelovo určené  prostriedky 

nasledovne: 

-  nevyčerpané prostriedky zo ŠR - dotácia na dopravné detí s povinnou školskou dochádzkou  

                                                                                                                                      3 495 EUR 

 -  nevyčerpaný bežný transfer zo ŠR na riešenie havarijného stavu v ZŠ - oprava strechy  

   prepojovacej chodby ZŠ ul.Pribinova                                                                      10 418 EUR                                       

- nevyčerpaný kapitálový transfer zo ŠR na Modernizáciu a rozšírenie kamerového systému  

                                                                                                                                    12 000  EUR 

- nevyčerpaný kapitálový transfer na protipovodňové aktivity v mesta , Brod a Lelovský potok                  

                                                                                                                                     88 315 EUR  

- nevyčerpané prostriedky z účelovo určených prostriedkov na  Spoločný obecný úrad , čo  

  predstavuje prebytok hospodárenia SOÚ                                                             36 111,93 EUR 

- nerealizované investičné akcie z roku 2014 v zmysle uznesenia MsZ č. 39/2015 v sume  

  195 303 EUR nasledovne: 

- Rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ J.C.Hronského                             50 000 EUR 

- Rekonštrukcia telocvične v ZŠ J.C.Hronského                                       30 000 EUR 

- Rekonštrukcia Ul. Trenčianskej napojenej z Duklianskej vrátane odvodnenia  

                                                                                                                   67 303 EUR 

- Rekonštrukcia a  modernizácia výmenníkovej stanice na Ul.Rastislavovej  

                                                                                                                   48 000 EUR 

- nerealizovaná investičná akcia z roku 2014 v zmysle uznesenia MsZ č. 40/2015 Prístavba 

posilňovne a prestavba objektu lodenice v sume 100 000 EUR. 

 

Spolu nevyčerpané a účelovo určené prostriedky predstavujú 445 642,93 EUR. 

 



18 

 

     Uznesením mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 460/2014 zo dňa 7.1.2014 bola 

schválená realizácia investičných akcií z úveru nasledovne: 

1. P9PP3 717 003  Prístavba posilňovne a prestavba objektu lodenice            + 100 000 EUR 

2. P7PP2 710 Rekonštrukcia ul. E. Ottu                                                           + 100 000 EUR 

3. P8PP2 720 Rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ J. C. Hronského                +  24 297 EUR  

 

V roku 2014 sa čerpal úver len na Rekonštrukciu ul. E.Ottu v sume 100 000 EUR. Zostávajúci 

úver v sume 124 297 EUR, je určený na investičné akcie , ktoré prechádzajú uzneseniami MsZ 

č .39/2015 a č. 40/2015 do roku 2015 aj s krytím z úveru , a to na Rekonštrukciu 

elektroinštalácie v ZŠ J.C.Hronského 24 297 EUR a na Prístavbu posilňovne a prestavba 

objektu lodenice v sume 100 000 EUR. 

 

Po odpočítaní nevyčerpaných a účelovo určených prostriedkov v sume 445 642,93 EUR zo 

zostatku finančných prostriedkov 360 409,81 EUR a pripočítaní úverovo určených 

prostriedkov na vykrytie investičných akcií v sume 124 297 EUR, predstavuje zostatok 

finančných prostriedkov na účtoch mesta 39 063,88 EUR.  

 

     Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 

2014 vo výške 39 063,88 EUR.  

 

6.3 Rozpočet na roky 2015 - 2017      

 Rozpočet  na rok 

2015 

Rozpočet 

 na rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Bežné príjmy 3 852 511 3 883 378 3 913 867 

Kapitálové príjmy 1 145 343 25 754 25 754 

Príjmové finančné operácie 314 619 93 980 0 

Príjmy spolu 5 312 473 4 003 112 3 939 621 

 

 Rozpočet  na rok 

2015 

Rozpočet 

 na rok 2016 

Rozpočet 

 na rok 2017 

Bežné výdavky 3 530 946 3 595 522 3 622 537 

Kapitálové výdavky 1 579 419 239 694 148 699 

Výdavkové finančné  operácie 182 108 167 896 168 385 

Výdavky spolu 5 292 473 4 003 112 3 939 621 

Rozpočet mesta     20 000 0 0 

 

 

7. Informácia o vývoji mesta  z pohľadu účtovníctva 

7.1 Majetok  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Predpoklad 
na rok 2015 

Predpoklad 
na  rok 2016 

Majetok spolu 9 823 578,14 9 555 452,22 10 581 500,00 10 566 500,00 

Neobežný majetok spolu 8 590 154,04 8 281 326,63 9 434 317,00 9 584 317,00 
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z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 24 615,78 13 717,78 13 000,00 13 000,00 

Dlhodobý hmotný majetok 7 715 913,38 7 437 926,85 8 600 000,00 8 750 000,00 

Dlhodobý finančný majetok 849 624,88 829 682,00 821 317,00 821 317,00 

Obežný majetok spolu 1 225 041,97 1 264 313,58 1 137 383 972 383 

z toho :     

Zásoby 1 331,64 2 603,09 2000,00 2000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 107 743,95 179 414,30 250 000,00 280 000,00 

Dlhodobé pohľadávky 60 696,74 42 588,98 35 000,00 24 590,00 

Krátkodobé pohľadávky  503 055,97 462 580,38 400 000,00 430 000,00 

Finančné účty  552 213,67 577 126,83 450 383,00 235 793,00 

Časové rozlíšenie  8 382,13 9 812,01 9800,00 9 800,00 

 

7.2 Zdroje krytia  

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2013 

Skutočnosť 
k  31.12.2014 

Predpoklad 
na rok 2015 

Predpoklad 
na  rok 2016 

Vlastné imanie a záväzky spolu 9 823 578,14 9 555 452,22 10 581 500,00 10 566 500,00 

Vlastné imanie  5 440 766,19 5 318 079,10 5 300 000,00 5 300 000,00 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  19 942,88 0 0 0 

Výsledok hospodárenia  5 420 823,31 5 318 079,10 5 300 000,00 5 300 000,00 

Záväzky 2 387 966,52 2 386 350,65 2 216 500,00 2 216 500,00 

z toho :     

Rezervy  51 856,51 11 984,00 12 000,00 12 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 527,00 25 913,00 4 500,00 4 500,00 

Dlhodobé záväzky 1 366 819,82 1 323 466,48 1 290 000,00 1 260 000,00 

Krátkodobé záväzky 205 163,02 299 574,91 310 000,00 350 000,00 

Bankové úvery a výpomoci 760 600,17 725 412,26 600 000,00 590 000,00 

Časové rozlíšenie 1 994 845,43 1 851 022,47 3 065 000,00 3 050 000,00 

 

 

     Neobežný majetok mesta sa oproti roku 2013 v roku 2014 znížil, a to hlavne dlhodobý 

hmotný majetok mesta z dôvodu jeho odpisovania v roku 2014. V obežnom majetku došlo v 

roku 2014 oproti roku 2013 k prírastkom, a to hlavne v zúčtovaní transferov rozpočtu obce a 

zvýšením finančného majetku, čo predstavuje zostatok finančných prostriedkov v pokladni , na 

bankových  účtoch  mesta a ceniny . Mierne sa zvýšili tiež zásoby. Naproti tomu sa znížili 
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pohľadávky mesta , a to hlavne z daňových príjmov . Účty časového rozlíšenia sa mierne 

zvýšili , hlavne príjmami budúcich období, čo predstavuje refakturáciu elektrickej energie za 

jarmok a bežný transfer z ÚPSVaR SR na aktivačnú činnosť. 

     Na účtoch vlastného imania došlo v roku 2014 oproti roku 2013 k poklesu 

nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov zaúčtovaním straty z roku 2013 ,  

opravami z minulých období ( zúčtovanie bežných transferov, vrátenie preplatkov na 

sociálnom a zdravotnom poistení za roky 2012,2013, prevzatie záväzku za vodné a stočné TJ 

NCHZ , pozemkové úpravy r.2012, dodávateľské faktúry - energie) ako aj zrušením 

nespotrebovanej rezervy na mzdy za dovolenku v zmysle Metodického usmernenia MF SR k 

uzatvoreniu účtovníctva za účtovné obdobie roku 2014. Zo záväzkov sa  znížili  hlavne 

rezervy, kde sa netvorí rezerva na nevyčerpanú dovolenku. Dlhodobé záväzky sa znížili 

splácaním úverov zo ŠFRB, krátkodobé záväzky sa naproti tomu zvýšili, a to záväzky voči 

dodávateľom, kde neboli zaplatené faktúry, s ktorými sa v rozpočte roku 2014 nepočítalo, ich 

splatnosť bola v 12/2014. Zvýšili sa prijaté preddavky o poskytnuté prostriedky na projekt 

"Protipovodňové aktivity v meste, Brod a Lelovský potok. Bankové úvery sa oproti roku 2013 

v roku 2014 znížili ich pravidelným splácaním. Účty časového rozlíšenia - výnosy budúcich 

období sa znížili odpisovaním majetku obstaraného z cudzích zdrojov.  

 

7.3 Pohľadávky  

Pohľadávky  Zostatok k 31.12 2013 Zostatok k 31.12 

2014 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   72 979,42 63 462,13 

Pohľadávky po lehote splatnosti   496 076,29 454 807,07 

 

7.4 Záväzky 

Záväzky Zostatok k 31.12 2013 Zostatok k 31.12 

2014 

Záväzky do lehoty splatnosti   1 571 982,84 1 600 136,81 

Záväzky po lehote splatnosti   0 22 904,58 

 

Pohľadávky mesta Nováky oproti roku 2013 poklesli, čo súvisí hlavne s vymáhaním daňových 

pohľadávok na dani z nehnuteľností a miestnych daniach a na miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady pomocou exekútorov. 

Záväzky mesta oproti roku 2013 vzrástli, na čom sa podieľa prijatie transferov, ktoré neboli 

použité, nevyfakturované dodávky a záväzky voči zamestnancom. Najvyššiu položku záväzkov 

tvorí štátna pomoc vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov. Záväzky po lehote 

splatnosti tvoria neuhradené faktúry z dôvodu, že na ne neboli plánované finančné prostriedky 

v rozpočte na rok 2014. Splatnosť bola v 12/2014. 

 

8. Hospodársky výsledok  za 2014 - vývoj nákladov a výnosov 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2013 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

Predpoklad 
rok 2015 

Predpoklad 
rok 2016 

Náklady 3 519 831,77 3 672 301,89 3 692 760,00 3 869 260,00 

50 – Spotrebované nákupy 268  665,04 249 713,65 250 000,00 250 000,00 
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51 – Služby 674 733,53 685 128,29 685 000,00 685 000,00 

52 – Osobné náklady 910 249,18 1018 465,30 1 100 000,00 1 200 000,00 

53 – Dane a  poplatky 2 450,83 3 165,12 3 200,00 3 200,00 

54 –Ostatné náklady na 

prevádzkovú činnosť 

29 777,95 60 418,87 60 500,00 60 500,00 

55 – Odpisy, rezervy a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

690 230,22 705 339,66 700 000,00 700 000,00 

56 – Finančné náklady 52 562,34 49 660,54 46 000,00 45 000,00 

58 – Náklady na transfery 

a náklady z odvodov 

príjmov 

891 020,79 900 350,36 848 000,00 925 500,00 

59 – Dane z príjmov 141,89 60,10 60,00 60,00 

Výnosy 3 284 445,84 3 475 605,42 3 529 320,00 3 529 320,00 

60 – Tržby za vlastné 

výkony a tovar 

125 002,01 126 561,76 127 000,00 127 000,00 

63 – Daňové a colné výnosy 

a výnosy z poplatkov 

2 508 107,52 2 562 145,56 2 600 000,00 2 600 000,00 

64 – Ostatné výnosy 252 438,67 323 749,38 370 000,00 370 000,00 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP 

z prevádzkovej a finančnej 

činnosti a zúčtovanie 

časového rozlíšenia 

50 734,93 45 377,85 12 000,00 12 000,00 

66 – Finančné výnosy 754,63 318,59 320,00 320,00 

69 – Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO 

a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

347 408,08 417 452,28 420 000,00 420 000,00 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV,- záporný 

HV/ 

-235 385,93 -196 696,47 -163 440,00 -339 940,00 

 

Hospodársky výsledok v sume - 196 696,47 EUR bude zúčtovaný na účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

V porovnaní s rokom 2013 došlo v roku 2014 k zníženiu straty o 38 689,46 EUR, čo je 

spôsobené hlavne vyššími výnosmi z transferov. 

 

9. Ostatné  dôležité informácie  

 

9. 1 Prijaté granty a transfery  

 

V roku 2014 mesto Nováky  prijalo nasledovné granty a transfery: 
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Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých 

prostriedkov v 

EUR  

ÚPSVR SR Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 

 

 

1 080,00  

ÚPSVR SR Dotácia na aktivačnú činnosť formou menších 

obecných služieb a na podporu rozvoja miestnej 

a regionálnej zamestnanosti 

 

 

77 355,69  

ÚPSVR SR V zmysle rozhodnutí - osobitný príjemca na výplatu 

prídavku na dieťa 

 

470,40  

ÚPSVR SR Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských 

povinností dieťa ohrozeného sociálnym vylúčením 

 

 

182,60  

ÚPSVR SR Príspevok na pohrebné 159,34  

Recyklačný fond Príspevok podľa § 64 ods.1 zákon č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení platných predpisov za vyseparované 

zložky komunálneho odpadu v období za rok 2012,3  

 

 

4 944,00 

 

 

Univerzita Mateja 

Bela v B. Bystrici 

Finančné prostriedky na zabezpečenie pedagogickej 

praxe 

 

 

21,78  

MD, V a RR SR Dotácia na obstaranie nájomných bytov a technickej 

vybavenosti 

 

33 992,00  

Ministerstvo 

vnútra SR – 

Okresný úrad 

Trenčín 

Finančné prostriedky na financovanie výdavkov 

projektu prevencie kriminality „Modernizácia 

a rozšírenie kamerového systému v meste Nováky“. 

 

 

 

12 000,00  

Obec Veľké 

Uherce 

Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí 

a mládeže 

 

65,23 

Obec Diviaky nad 

Nitricou 

Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí 

a mládeže 

 

260,92  

Obec Nitrianske 

Rudno 

Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí 

a mládeže 

 

30,00  

Obec Čereňany Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí 

a mládeže 

 

195,69  

Obec Dolné 

Vestenice 

Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí 

a mládeže 

 

120,00 

Obec Diviacka 

Nová Ves 

Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí 

a mládeže 

 

150,00 

 

Ministerstvo 

dopravy, 

výstavby 

a regionálneho 

rozvoja SR 

Dotácia na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej 

správy v oblasti stavebného poriadku 

 

34 688,07 

Ministerstvo Dotácia na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej  
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dopravy, 

výstavby 

a regionálneho 

rozvoja SR 

správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho 

stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové 

komunikácie 

 

 

1 611,33  

Nadácia Pontis, 

Nadačný fond SE  

Grant na projekt „Zelené Nováky“ 609,00  

Ministerstvo 

vnútra SR 

Finančné prostriedky na financovanie Voľby 

prezidenta v roku 2014 

 

5993,97  

Ministerstvo 

vnútra SR 

Finančné prostriedky na financovanie Volieb do 

Európskeho parlamentu v roku 2014 

 

5 558,63  

Ministerstvo 

vnútra SR 

Finančné prostriedky na financovanie Komunálnych 

volieb v roku 2014 

 

4 692,25  

Ministerstvo 

vnútra SR 

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku 

matrík 

 

4 941,53  

Ministerstvo 

vnútra SR 

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku 

hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR 

 

 

1 406,46 

Okresný úrad 

Trenčín, odbor 

starostlivosti 

o život.prostredie  

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy 

starostlivosti o životné prostredie 

 

399,35  

Okresný úrad 

Trenčín – odbor 

školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej 

správy – na činnosť školského úradu 

 

25 808,00  

Okresný úrad 

Trenčín – odbor 

školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej 

správy – normatívne prostriedky pre Základnú školu 

 

 

578 828,00  

Okresný úrad 

Trenčín – odbor 

školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej 

správy – pre žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

 

 

683,00  

Okresný úrad 

Trenčín – odbor 

školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej 

správy – na výchovu a vzdelávanie pre materské 

školy 

 

 

6 022,00  

Okresný úrad 

Trenčín – odbor 

školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej 

správy – na dopravné žiakom 

 

7 644,00  

Okresný úrad 

Trenčín – odbor 

školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej 

správy – na vzdelávacie poukazy 

11 198,46  

Okresný úrad 

Trenčín – odbor 

školstva 

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej 

správy – pre asistenta učiteľa 

 

1 872,00 

Okresný úrad 

Trenčín – odbor 

školstva 

Finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie 

„Oprava strechy prepojovacej chodby“ v Základnej 

škole 

 

 

10 418,00  

Slovenský 

vodohospodár. 

podnik š.p., o.z. 

Piešťany 

Finančné prostriedky na projekt „Povodie hornej 

Nitry opatrenia na prevenciu pred povodňami 

a suchom“- Protipovodňové aktivity v meste, Brod a 

Lelovský potok 

 

 

88 315,00  

Ministerstvo Dotácia na realizáciu projektu „Celková obnova  
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kultúry SR kaplnky sv. Juliany“ 1 100,00  

 

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: 

-    Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – normatívne prostriedky pre 

Základnú školu vo výške 578 828 EUR sa použili v roku 2014 v plnej výške . 

-     Dotácia na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku 

vo výške 34 688,07 EUR bola použitá v rámci činnosti Spoločného obecného úradu. 

-    Dotácia na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti vo výške 33 992,00 EUR 

bola použitá na investičnú akciu Novostavby nájomných bytov -14 b.j.na ul.Kukučínovej. 

-  Finančné prostriedky na projekt „Povodie hornej Nitry -  opatrenia na prevenciu pred   

povodňami a suchom“ - Protipovodňové aktivity v meste, Brod a Lelovský potok  vo výške 88 

315 EUR sa nepoužili v roku 2014 a prechádzajú na realizáciu do roku 2015. 

- Finančné prostriedky na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality 

„Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v meste Nováky“ vo výške 12 000 EUR budú 

použité v rozpočtovom roku 2015. 

-     Finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie „Oprava strechy prepojovacej chodby“ 

v Základnej škole ul.Pribinova  vo výške 10 418 EUR sa nepoužili v roku 2014 a prechádzajú 

do roku 2015. 

 

9.2 Poskytnuté dotácie  

V roku 2014 mesto poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č.3/2012 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Nováky nasledovné dotácie:  

 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma 

poskytnutých 
 prostriedkov v 

EUR 

Rímskokatolícka 

cirkev,Farnosť Nováky 

Dotácia na činnosť a opravu schodov 6 230,00 

Materské centrum Nováčik Dotácia na činnosť 570,00 

Slovenský zväz záhradkárov 

ZO 24-1, Nováky 

Dotácia na činnosť 1045,00 

Dychová hudba NCHZ 

Nováky 

Dotácia na činnosť 750,00 

Miestny odbor Matice 

Slovenskej Nováky 

Dotácia na činnosť 960,00 

Slovenský rybársky zväz, 

MO Prievidza 

Dotácia na činnosť 1 260,00 

K-2000-Združenie na 

podporu HN 

Dotácia na podujatie zamerané na 

ocenenie kolektívov a jednotlivcov 

hornej Nitry  

100,00 

Občianske združenie Marinka 

Nováky 

Dotácia na činnosť 500,00 

Klub vodného póla Nováky Dotácia na činnosť 73 200,00 
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Mestský futbalový klub 

Nováky 

Dotácia na činnosť 22 928,00 

Tenisový klub Nováky Dotácia na činnosť 5 797,00 

Klub rýchlostnej kanoistiky 

Nováky 

Dotácia na činnosť 21 982,00 

Mestský klub 

v elektronických šípkach 

Nováky 

Dotácia na činnosť 950,00 

Karate klub Nováky Dotácia na činnosť 3 332,00 

Klub lyžiarov Nováky Dotácia na činnosť 9 507,00 

BALE, s. r. o. Dotácia na prevádzku a rozvoj služieb            

v NCVP 

20 000,00 

BENET s.r.o. Dotácia na výrobu programu Televízie 

Nováky 

8 000,00 

ZO Slovenského zväzu 

zdravotne postihnutých 

Nováky 

Dotácia na činnosť 1 162,00 

Kultúrne centrum mesta 

Nováky, n. o. 

Dotácia na kultúrne podujatia a činnosť 

v roku 2014 a na úhradu záväzkov po 

splatnosti za teplo v budove DK za 

minulé obdobie rokov 2012 a 2013                                                                                                     

106 000,00 

 

     V zmysle podpísaných zmlúv predložili všetci príjemcovia dotácie zúčtovanie použitia 

dotácie k 31.12.2014. Folklórny súbor Marínka Nováky nevyčerpal 57,61 EUR, ktoré v januári 

2015 poukázal na účet mesta Nováky. 

 

9.3 Významné investičné akcie v roku 2014 

V roku 2014 boli z rozpočtu mesta v rámci programu 1. Plánovanie a projektová dokumentácia, 

podprogram 1.4. Managment investícií,  použité finančné prostriedky vo výške 9 747,-  EUR 

na obstaranie nasledovných projektových dokumentácií :  

Projekt revitalizácie parku - mapa parku, ideová štúdia, Aktualizácia časti projektu Kúria č. 174 

v Novákoch - sanácia zavlhnutých murív a fasád, NN prípojka kaplnky sv. Juliany, ul. 

A.Hlinku, Statické posúdenie 17 ks mostných telies  - Nováky, časť Lelovce, Zateplenie MŠ, 

Rekonštrukcia a modernizácia objektu zdravotnej starostlivosti, Výmenníková stanica 325, 

Radové garáže ul. Chemikov, zvýšenie bezpečnosti chodcov pri železničnej stanici 

(G.Košťála), Riešenie prednosti v jazde na ul. J.C.Hronského, Dopravné riešenie pri pošte a 

parkovisko pri Novingu, Schody a chodníková rampa. 

 

V rámci investičnej výstavby boli podľa jednotlivých programov realizované nasledovné akcie: 

 

V programe 7. Komunikácie, podprogram 2 Výstavba miestnych komunikácii : 

Rekonštrukcia Ul. E. Ottu – náklad 102 200,- EUR. Cena bola výsledkom verejného 

obstarávania – elektronickej aukcie, zhotoviteľ STRABAG s.r.o. Bratislava. Práce pozostávali 

z vybúrania krytu a podkladu jestvujúcej komunikácie a ľavostranného chodníka 

a vybudovanie novej konštrukcie komunikácie z asfaltobetónu, ľavostranného chodníka a 
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vstupov na jednotlivé pozemky zo zámkovej dlažby kladenej do pieskového lôžka, odvodnenie 

komunikácie a úprava jestvujúcich uličných vpustí. 

Rekonštrukcia chodníka ul. Pribinova – náklad 6 000,- 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 pri realizácii stavby „Rozšírenie MTS Nováky Nám. SNP 

IRBB“, na základe ktorej spoločnosť ZYRY-Tem s.r.o. Zvolen zrealizovala kompletnú 

rekonštrukcia chodníka na ul. Pribinovej v celkovej sume 5 000,- eur bez DPH. Práce boli 

ukončené v októbri 2014.  

 

V programe 11. Prostredie pre život, podprogram 4 Správa a údržba verejných 

priestranstiev :  

Úprava schodiska k bytovému domu s.č. 125 Nám. SNP – náklad 4 987,- EUR, zhotoviteľ 

LUPS s.r.o. Liešťany. V mieste medzi parkoviskom a bytovým domom s.č. 125 sa nachádzajú 

terénne schody a rampy, ktoré vzhľadom na nevyhovujúci stav boli vybúrané. Šírkové 

usporiadanie schodiska bolo zmenené s tým, že v prvej etape boli osadené nové schody 

z betónových schodiskových stupňov so zábradlím v stredovej časti a v okrajovej časti boli 

nové schody doplnené o šikmú rampu. V r. 2015 bude ukončená druhá časť schodov 

v stredovej časti a nová zatočená rampa kopírujúca svahovitý terén zelenej plochy.  

 

V programe 11. Prostredie pre život, podprogram 7. Verejné osvetlenie, prvok 2 – 

výstavba verejného osvetlenia: 

Verejné osvetlenie Ul. Bernolákova – náklad 5200,-EUR, zhotoviteľ VEPOS s.r.o. Nováky. 

V novovytvorenej časti zástavby rodinných domov na Ul. Bernolákovej bolo vybudované 

rozšírenie verejného osvetlenia vzdušným vedením káblami CYKY 3x6 mm2/80m s osadením 

4 ks stožiarov STK 60/60/3 a 4 ks svietidiel Philips MALAGA 1x 70W 230 V, IP 65, na 

zabezpečenie osvetlenia prístupovej komunikácie k rodinným domov. 

Osvetlenie priechodov pre chodcov - náklad 3 729,- EUR, zhotoviteľ Siemens, s.r.o. 

Bratislava. V rámci zvyšovania bezpečnosti chodcov v cestnej premávke bolo v r. 2013 

realizované osvetlenie štyroch priechodov pre chodcov, 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 5 Výstavba bytov: 

Novostavba nájomných bytov, 14 b.j. – náklad 42 835,- EUR, zhotoviteľ AREA MEDICA 

SLOVACA, s.r.o. Banská Bystrica. Bytový dom bol daný do užívania v januári 2014, v roku 

2014 boli uhradené zostatkové faktúry.  

 

9.4 Predpokladaný budúci vývoj   

 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

 

- Protipovodňové aktivity v meste, Brod a Lelovský potok 

- Rekonštrukcia a modernizácia objektu zdravotnej starostlivosti 

- Rekonštrukcia výmenníkovej stanice ul.Rastislavova 

- Prístavba posilňovne a prestavba objektu lodenice 
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- Výmena tepelných rozvodov - odbočka 4 -ihrisko pri ZŠ 

- Rekonštrukcia ul. Trenčianskej napojenie z Duklianskej vrátane odvodnenia 

- Rekonštrukcia elektroinštalácie v ŠJ pri MŠ  

- Rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ ul.J.C.Hronského 

- Celková obnova kaplnky - realizácia II.časti prác 

- dokončenie - Úprava schodiska k BD 125 -Účko - nájazdová rampa 

 

9.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 

     Mesto Nováky nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného 

obdobia.  

 

9. 6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená  : 

 

     Mesto Nováky vedie nasledovné súdne spory: 

-   súdny spor  s navrhovateľom Ján Škandík o zaplatenie 1 512,62EUR ako nájomné pod 

cestou za 2 roky 

-    návrh na vydanie Platobného rozkazu navrhovateľ mesto Nováky proti AREA MEDICA 

SLOVACA ,s.r.o. o zaplatenie 1 915,67 EUR zo zmluvy o dielo 

-   návrh na vydanie Platobného rozkazu navrhovateľ mesto Nováky proti VENER NOVA 

s.r.o. o zaplatenie 1 747,09 EUR zo zmluvy o nájme 

-    konanie navrhovateľky PaedDr. Mária Grmanová proti odporcovi mesto Nováky o neplatné 

skončenie pracovného pomeru a náhradu mzdy. Ukončené v roku 2015. 

-     konanie navrhovateľ SPORT SERVICE s.r.o. na zaplatenie zo zmluvy o dielo na "Stavebné 

úpravy ihriska na futbalovom štadióne Nováky". 
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