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Dôvod predloženia 

 

 

Materiál sa predkladá podľa plánu práce MsZ na I. polrok 2017. 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o činnosti Mestského úradu od zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva 19. 12. 2016 

Dôvodová správa 

Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu 

- z dotácie MK SR 

- príprava Veľkej a Malej sály a výpomoc na akciách:  Oblastný futbalový zväz, výročná 

schôdza záhradkárov, - organizácia akcií Vyhlasovanie športovca okresu“, detský maškarný 

ples, fašiangy, servis počas akcií 

- Vykonávanie terénnej práce  v rámci sociálnej kurately 

- Vybavovanie žiadostí o súdnych chránencoch 

- Vybavovanie správ o povesti občanov 

- Zúčtovanie dotácií pre deti v hmotnej núdzi 

- Vyúčtovanie osobitného príjemcu PnD 

- Vybavovanie žiadostí o stravovanie dôchodcov 

- Zabezpečenie prevodu financií na školy 

- Spracovanie štatistických údajov pre OÚ Trenčín, odbor školstva 

- Vypracovanie štatistiky 

- Vyhlasovanie oznamov v mestskom rozhlase 



- Zabezpečenie opatrovateľskej služby 

- Vybavovanie žiadostí občana podľa zákona č. 211/2000 Z.z.  

- Príprava zmluvy, preukazov na prevádzku soc. taxíka 

- Zabezpečenie kroniky mesta 

- Predajné akcie v DK 

- Zabezpečenie Videotextu a videonovín 

- Ostatné v rámci pracovných náplní zamestnancov 

- Vypracovanie darovacích zmlúv pre novonarodené deti 

- poskytovanie knižnično-výpožičných služieb 

- Spracovanie a vyhodnotenie dotácie nákupu  nových kníh do knižničného fondu 

- príprava a realizácia výchovných podujatí pre druhé a tretie ročníky ZŠ  

- príprava výchovných  podujatí / Zážitkové čítanie /, k žiakom druhých a tretích ročníkov ZŠ 

pribudli aj žiaci štvrtých ročníkov ZŠ. Tieto podujatia sú plánované na celý školský rok – 

každá trieda 1x za mesiac-6 dni mesačne 

- práca so zmluvami – spustenie registrácie na jarmok 2017 

- zabezpečenie Silvestra a Nového roka 2017, ohňostroj 

- Propagácia kultúrnych akcii, lepenie plagátov jednotlivých akcií v meste Nováky a okolitých 

obciach 

- zapisovanie zo zasadnutí komisií športu 

- zapisovanie zo zasadnutí komisií kultúry 

- príprava návrhov na uznesenia do MsZ 

- príprava zmlúv na poskytnutie  dotácií  

- kontrola predkladaných dokladov k žiadostiam o dotáciu na rok 2017 

- prieskumy trhu  

 

Ekonomické oddelenie 

- Práce na ročnej účtovnej závierke mesta za rok 2016. 

- Spracovanie ročných účtovných výkazov za rok 2016 a ich vloženie do RIS SAM. 

- Spracovanie mesačných účtovných závierok v termíne do 20. nasledujúceho mesiaca. 

- Zapracovanie rozpočtových opatrení č.70-115/2016 do programu KORVIN a ich vloženie do 

RIS SAM. 

- Spracovanie informácie o rozpočtových opatreniach primátora mesta od 14.12.2016-

31.12.2016 č.103-115/2016. 

- Nahratie programového rozpočtu mesta na roky 2017,2018,2019 do systému Korvin a jeho 

vloženie do RIS SAM. 

- Spracovanie návrhu rozpočtových opatrení č.1-6/2017 na rokovanie ekonomickej komisie, 

mestskej rady a mestského zastupiteľstva. 

- Participácia na spracovaní Návrhu VZN o podmienkach pri prenájme a financovaní 

Futbalového štadióna v Novákoch. 

- Spracovanie podkladov na čerpanie schváleného úveru mesta. 

- Ukončenie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 

31.12.2016 a jej kontrola na súvahu. 

- Spracovanie zápisnice o vyradení majetku na základe návrhov na vyradenie dlhodobého 

nehmotného a hmotného  majetku a drobného nehmotného a hmotného majetku z používania a 

evidencie . 

- Spracovanie rozhodnutí na zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady 

na rok 2016 na základe žiadostí poplatníkov, vyrubovanie miestneho poplatku za komunálne 

odpady na rok 2016 novým poplatníkom. 

- Spracovanie výziev na daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností a na miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  za rok 2016. 



- Spracovanie podkladov na exekúcie v daňovom konaní, návrhy na zriadenie záložného práva 

v zmysle Smernice primátora č.3/2015 Postup ekonomického oddelenia v daňovom konaní. 

- Prijímanie priznaní k dani z nehnuteľnosti od právnických a fyzických osôb na rok 2017. 

- Spracovanie priznaní k dani z nehnuteľnosti a následné vyrubenie rozhodnutí pre právnické 

osoby na rok 2017. 

- Prijímanie oznamovacej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady  od 

právnických osôb na rok 2017a následné zmeny zapísať o programu Korwin. 

- Prijímanie žiadosti od fyzických osôb na zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za 

komunálne odpady na rok 2017 a následné zmeny zapísať do programu Korwin. 

- Vyjadrenie k umiestneniu zariadení pri prevádzkovaní videohier na rok 2017. 

- Tvorba rozhodnutia o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier na 

rok 2017. 

- Kontrola a odsúhlasenie ročného vyúčtovania odvodov za rok 2016 z prevádzkovania 

stávkových hier. 

- Správa dozoru podľa zákona 171/2005 Z.Z. o hazardných hrách – kontrolná činnosť v teréne. 

- Vybavovanie žiadostí o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie. 

- Príprava podkladov k poisteniu majetku - štvrťročne. 

- Likvidácia cestovných náhrad pre pracovníkov MsÚ, MsP, SOÚ a MŠ v zmysle Internej 

smernice č. 1/2016 o poskytovaní cestovných náhrad. 

- Spracovanie miezd zamestnancom mesta vrátane dohodárov- mesačne, podklady 

k refundáciám miezd znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie – mesačne, podklady 

k refundácii miezd chránenej dielne – štvrťročne, štvrťročné a ročné výkazy, ročná mzdová 

uzávierka, príprava roku 2017, zákonná úprava platov k 1.1.2017. 

- Vedenie hlavnej pokladnice mesta  a pokladníc č. 2 a č. 3 a valutovej pokladnice. 

 

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta 

- Zámenná zmluva medzi SSC a Mestom Nováky 

- zabezpečenie podpísania zámenných zmlúv a ich zaslanie spolu so znaleckým posudkom   

a uznesením MsZ na podpis SSC, 

- Obchodná verejná súťaž na staveb. pozemky na garáže na ul. Lehotskej, príprava Vyhlásenia 

OVS, príprava súťažných podkladov (návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a čestných 

vyhlásení), zverejnenie Vyhlásenia OVS na úradnej tabuli a na stránke mesta, zabezpečenie 

zverejnenia oznamu o OVS v Prievidzsku,  

- Nájomná zmluva – pozemky na námestí - komunikácia s JUDr. Anetou Tarnóczyovou 

(zastupuje aj ostatných vlastníkov pozemkov) ohľadne stretnutia,  

- komunikácia s Ing. Muravským z MV SR ohľadne nesúladu adries (program Register adries) 

v nadväznosti na trvalý pobyt – program REGOB u Gajdošovej, 

- evidencia kúpnych a nájomných zmlúv v programe Dane, sledovanie úhrad, 

objednanie a získanie (stiahnutie) sprístupnených údajov KN z portálu GKÚ, 

- sprostredkovávanie aktualizovaných údajov KN spoločnosti Cleerio – geoportál, 

- konzultácia nájomných a kúpnych zmlúv s JUDr. Lukačovičom, 

- inventarizácia majetku za rok 2016,    

- vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2016 

- príprava podkladov v rámci vykonávanej kontroly od inšpekcie životného prostredia na úseku 

odpadov 

- príprava a zabezpečenie prezentácie koncepcie TH  

- zabezpečovanie súpisov chovu hydiny a vtáctva na základe opatrenia Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy 

- Ukončenie  realizácie stavebných prác na el. prípojke k malému ihrisku pri ZŠ Pribinova, 

zaradenie stavby do majetku a spojazdnenie osvetlenia 



- Práca  s dokumentami  súvisiacimi s  prerokovaním Územného plánu mesta Nováky Zmeny 

a doplnky č.6  

- Odpovede na žiadosti v zmysle zákona o verejnom prístupe k informáciám (12 žiadostí)  

- Kontrolný deň na prácach „Reštaurovanie svätostánku z kaplnky sv. Juliány v Novákoch“  

- Účasť na kontrolnom dni na  stavby „Vodozádržné opatrenia na rieke Nitra“, ktorú realizuje 

SVP, š. p. Piešťany  

- Príprava podkladov a vydanie predbežného stanoviska mesta ku stavbe optickej, verejnej, 

telekomunikačnej siete, ktorú pripravuje Slovak Telekom, vrátane obhliadky v teréne, zvolanie 

a účasť na  stretnutí s Telekomom a Orange z dôvodu vyjasnenia vzájomných požiadaviek pri 

príprave a realizácii stavby 

- Spracovanie a odoslanie podkladu do Programu verejných prác TSK na roky2018-2020 

- Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2016 

- príprava a odovzdanie dokumentácie na archiváciu 

- príprava podkladov (návrhov uznesení) do MsZ 

- príprava a spracovanie podkladov k výzve na zhotoviteľa projektovej dokumentácie 

cyklotrasy v Novákoch, vyhodnocovanie doručených cenových ponúk v rámci prieskumu trhu 

- spracovanie dennej agendy a organizačného zabezpečenia oddelenia 

 

Vybavovanie dennej agendy: 

 účasť na vyraďovacích komisiách, 

 vydávanie stanovísk k umiestneniu a k užívaniu malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia, 

 príprava podkladov k vydaniu rozhodnutia na výrub drevín v meste Nováky, 

 vydávanie rybárskych lístkov, 

 príprava a vybavovanie podkladov ku stavebnému konaniu pre realizáciu chodníka 

k priemyselnému areálu, 

 vyhodnotenie plnenia opatrení vyplývajúcich z Programu na zlepšenie kvality 

ovzdušia v okrese Prievidza,  

 vydávanie stanovísk k podnikateľskej činnosti v meste Nováky, 

 vydávanie povolení k dopravného značeniu 

 vydávanie povolení o obhospodarovaní pozemkov v zmysle zákona 140/2014, štúdium 

súvisiacej agendy 

• vydávanie oznámení, príp. rozhodnutí o pridelení, zmene a zrušení súpisných 

a orientačných čísel (predchádza mu registrácia v IS Register adries z MV SR) a 

odovzdávanie tabuliek so súpisnými číslami,   

• vydávanie potvrdení o pridelenom súpisnom a orientačnom čísle a o veku stavieb, 

• príprava nájomných zmlúv k prenájmu hrobových miest a kúpnych zmlúv na urnové 

prefabrikáty, vyradenie urnových prefabrikátov z majetku mesta, 

• evidencia hrobových miest v programe Wincity cintorín, ich aktualizácia, 

• príprava nájomných zmlúv na prenájom verejných priestranstiev patriacich do majetku 

mesta a sledovanie úhrady platieb za prenajaté nehnuteľnosti, 

• príprava kúpnych zmlúv na pozemky, sledovanie úhrad, vyradenie pozemkov z majetku 

mesta, 

• vypracovanie zámerov k odpredajom a prenájmom pozemkov, ich zverejnenie, 

• vypracovanie dokladov pre ZFK, príkazov na fakturáciu, 

• poskytovanie informácií o pozemkoch patriacich do katastra mesta Nováky, 

• vydávanie stanovísk k odňatiu PPF, 

• príprava podkladov (snímky máp, LV) na rokovanie do Komisie výstavby, územného 

rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku mesta Nováky, do 

Ekonomickej komisie a do Mestskej rady, 



• zasielanie odpovedí z rokovaní komisie a MsR, MsZ, 

• zabezpečenie vyhotovenia geometrických plánov a znaleckých posudkov 

• vydávanie Záväzných stanovísk  ku konaniam stavebného úradu 

• povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác (prenesená 

kompetencia štátnej správy) 

• poskytovanie územnoplánovacích informácií v zmysle platného Územného plánu 

mesta Nováky (ÚPN) 

• zabezpečovanie  zmlúv o dielo  a zabezpečovanie objednávok a ich sprocesovanie pre 

činnosti vykonávané pre mesto a mestom 

 

Oddelenie vnútornej správy 

- vypracovanie správ o pobyte s orgánmi činnými v trestnom konaní, 

- súčinnosť pri vykonávaní  exekúcie s exekútorskými úradmi, 

- podklady z evidencie obyvateľstva pre štatistický úrad, sociálne oddelenie, videotext, 

- prihlášky na trvalý pobyt a na prechodný pobyt (32 občanov), 

- odhlášky z trvalého pobytu, prechodného pobytu, zmeny adries (39 občanov), 

- prehlásenie občanov v rámci mesta (31 občanov), 

- zrušenie trvalého pobytu na podnet vlastníka nehnuteľnosti, záznam a následné zverejnenie 

na úradnej tabuli (11 občanov), 

- zápis narodeného dieťaťa – celá agenda (4x) 

- úmrtie – zápis archívneho záznamu a uloženie karty (10x) 

- preverovanie platnosti dokladov použitých na právne úkony – ich osvedčovanie 

a osvedčovanie podpisu bez poplatku pri prihlásení alebo prehlásení (80x), 

- predaj lístkov na predstavenie v MDK Nováky, 

- výber poplatkov a výdaj - pokladňa č. 1 (139x), 

- výber poplatkov a výdaj – pokladňa č. 2 (180x), 

- osvedčovanie podpisov (561x), 

- osvedčovanie  fotokópií (127x), 

- spracovanie žiadostí o uzavretie manželstva (7x), 

- spracovanie úmrtia (3x), 

- odevidovanie matričných zápisov pre iné matričné úrady (12x) /vytvorenie nových zápisov 

v CISMA/, 

- vytvorenie AVIZA –  (CISMA) (2x), 

- obnovenie certifikátu IOM (Trenčín), 

- určenie otcovstva (2x), 

- výpisy z matričných kníh (11x), 

- zápisy do osobitnej matriky (5x) /kompletné zaslanie cudzojazyčných dokladov zo 

zahraničia/, 

- zápis do matričnej knihy (5x), 

- osvedčovanie podpisov na lôžku (v domácnosti) (5x), 

- inventarizácia majetku a pokladne, 

- podklady – rozpočtové pravidlá – matričná činnosť, 

- uzávierka registratúry rok 2016, 

- spracovanie infožiadostí (30x), 

- príprava podkladov (spisov) na predloženie na prokuratúru, 

- vybavovanie reklamácií nedoručených zásielok, 

- preberanie písomností do registratúrneho strediska z jednotlivých oddelení za predchádzajúce 

roky, 

- dopĺňanie dokumentácie do bezpečnostného projektu OOU, príprava na kontrolu, 

- povinné zverejňovanie, 



- príprava rozpočtových opatrení, 

- vyhodnotenie záverečného účtu a ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2016, 

- spracovanie karty mesta CNP (CO), 

- spracovanie ročného výkazu pre HaZZ, 

- vykonaná inventúra v programe EPSIS (CO), 

- odovzdanie bytov na ul. Matice slovenskej (2x), 

- posielanie výziev na úhradu pohľadávok za byty a nebytové priestory,  

- riešenie nedoplatkov na prenájme – splátkový kalendár, 

- zaraďovanie novonadobudnutého majetku v rámci zaraďovacej komisie, 

- príprava materiálov do ekonomickej komisie, do MsR a do MsZ, 

- spracovanie dohôd o pracovnej činnosti a o vykonaní práce (7x), príprava dodatkov 

k pracovným zmluvám o zmene pracovnej zmluvy a pracovného času (opatrovateľky) (4x), 

- likvidácia faktúr, 

- spracovanie žiadostí o zamestnanie, žiadostí o byty, 

- materiálne zabezpečovanie MsU, verejného WC, Polikliniky, 

- prípravné práce na realizáciu umiestnenia elektronickej informačnej vitríny na námestí, 

- nasvietenie priestoru bývalého dela za zastávkou v Lelovciach novým halogénovým 

svietidlom, 

- výmena opotrebovaných 1100 l kontajnerov v areáli Bane Nováky, 

- doplnenie a označenie 1100 l kontajnerov pre bytové domy na ulicu Hviezdoslavovej, 

- nákup 10 ks 50 l smetných košov - výmena za poškodené koše, 

- umiestnenie tabuľky zákazu sypania smeti na vrchnom parkovisku starého cintorína 

v Lelovciach, 

- výmena nefunkčného kalového čerpadla v prečerpávacej stanici odpadových vôd pri lávke 

cez rieku Nitra , 

- demontáž a uskladnenie vianočnej výzdoby, 

- dodávka a montáž vchodových dverí v bytovom dome č. 200 na ulici Kukučínovej, 

- servisný zásah v plynovej kotolni v budove polikliniky - výmena horáku, žhaviacej elektródy 

a ionizačnej elektródy, 

- montáž obehového čerpadla na plynovú pec v dome služieb, 

- revízie komínov v byt. dome č. 205 na ul. Kukučínovej a v byt. dome č. 900 na ul. Matice 

slovenskej, 

- verejné osvetlenie – výmena výbojok svietidiel verejného osvetlenia, oprava elektrovýzbroje 

a pod., 

- mestský rozhlas – oprava vedení, výmena reproduktorov a pod., 

- vývoz komunálneho odpadu – vývoz veľkoobjemových kontajnerov, vývoz 120 l a 1100 l 

nádob na komunálny odpad od fyzických a právnických osôb, uloženie odpadu na skládku 

komunálneho odpadu, vývoz biologicky rozložiteľných odpadov, separovaný zber odpadu, 

vývoz malých košov z verejných priestranstiev, likvidácia čiernych skládok z verejných 

priestranstiev (odvoz odpadu zo zelene a pod.), prevádzka zberného dvora odpadov, odvoz 

a likvidácia nebezpečných odpadov zo zberného dvora, 

- miestne komunikácie – zimná údržba, čistenie dažďových vpustí, oprava zvislého dopravného 

značenia, oprava smerového značenia ulíc, 

- cintorínske služby – čistenie cintorínov, údržba domov smútku, čistenie domu smútku pred 

smútočnými obradmi, 

- práce s aktivačnými pracovníkmi, 

- bežné opravy a údržba v bytových a nebytových priestoroch (výmena batérií, výmena častí 

sprch. kútov, oprava dverí, oprava rozvodov vody, oprava elektroinštalácie a pod.), 

- príprava žiadosti na získanie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti - § 50j, 



- kompletizácia  a predkladanie žiadosti o úhradu platieb, 

- nákup potrebnej techniky na zimnú údržbu, 

- práce spojené s prihlásením ťažného zariadenia a prívesného vozíka na osobný automobil 

Fábia – combi, 

- komunikácia s poisťovňou – nahlásenie škodovej udalosti, obhliadka a zdokumentovanie škôd 

s pracovníkom poisťovne. 

 

Práce vykonané VPP pracovníkmi 

- bezpečnostné značenie na schodišti v budovách MsÚ, ZŠ, 

- likvidácia a zdokumentovanie čiernych skládok, 

- práce spojené s opravou poruchy na služobnom byte v DK, 

- údržba chodníkov a vyčistenie priestranstva na cintorínoch kedy sa konala posledná rozlúčka 

(mráz, veľké množstvo snehu), 

- ručné čistenie chodníkov a verejných priestranstiev (štrk), 

- drobné opravy v budove MsU, 

- pomocné práce na Poliklinike pri vytopení rontgenu,  

- pomocné práce pri prevoze spisových materiálov do archívu. 

 


