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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 27. 02. 2017 

Dôvodová správa 

Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu 

- príprava Veľkej a Malej sály, výpomoc a zabezpečenie na akciách a kultúrnych podujatiach 

a akciách: Olympijského klubu „ Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov 

a funkcionárov športu“, servisu „ Maškarný ples“, „Fašiangy 2017“,“Noc 

s Andersenom“ schôdze záhradkárov, zhromaždenie členov Spolku priateľov Bane Nováky a 

Deň učiteľov, zabezpečenie servisu počas akcií, predajné akcie v DK, 

- zabezpečenie Videotextu a videonovín 

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

obciach Detský maškarný ples, Fašiangy 2017, Divadelné predstavenie „Nízkotučný život“, 

“Duo Yamaha“, „Smejko a tanculienka“, „Tri letušky v Paríži“/ 

- 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 

- Vybavovanie žiadostí o sociálny taxík 

- Zabezpečenie prevodu financií na školy 

- Spracovanie štatistických údajov pre OÚ Trenčín, odbor školstva 

- Vyhlasovanie oznamov v mestskom rozhlase 

- Vypracovanie darovacích zmlúv pre novonarodené deti 

- Komunikácia so zariadeniami, štátnymi a verejnými inštitúciami 

- Zabezpečenie opatrovateľskej služby 

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

- Zabezpečenie kroniky mesta 

- poskytovanie knižnično-výpožičných služieb 

- poskytovanie informačných služieb 

- evidovanie čitateľov, výpožičiek a návštevnosť v knižnici 

- príprava, spracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2017 z Fondu na 

podporu umenia na nákup kníh 

- príprava, spracovanie a odoslanie ročného výkazu o knižnici za rok 2016 na Ministerstvo 

kultúry Slovenskej republiky 

- spracovanie a odoslanie údajov o knižnici pre súborný katalóg periodík SR a adresár 

knižníc 

- príprava a realizácia výchovno-vzdelávacích podujatí pre druhé, tretie a štvrté ročníky ZŠ, 

ktoré sa konajú podľa možnosti raz mesačne / 6x za mesiac / 

- príprava a realizácia výchovno-vzdelávacieho podujatia pre piate ročníky ZŠ s Tiborom 

Hujdičom, exkurzie pre deti z MŠ a deti zo ŠZŠ 

- príprava a realizácia podujatia pre deti druhých ročníkov ZŠ „Noc s Andersenom“ 

- 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.  

- sledovanie a plánovanie rozpočtu v programoch 10, 9/1, 1/3, 12/1, 4/4, 2.2, - nákupy 

materiálov  

- zabezpečenie čistenia obrusov v čistiarni v Prievidzi 

- zapisovanie zo zasadnutí komisií športu, - zapisovanie zo zasadnutí komisií kultúry, - príprava 

návrhov na uznesenia do MsZ 

- príprava zmlúv na poskytnutie  dotácií z rozpočtu mesta 

- predbežná finančná kontrola a platobné poukazy dotácií za september, október 

- kontrola predkladaných dokladov k žiadostiam o dotáciu na rok 2017 

- plánovanie najbližších akcií – Deň matiek, Športový deň, Deň detí, ... 

- prieskum trhu a objednávanie materiálu potrebného na činnosť + vyúčtovávanie nákupov 

v pokladni MsÚ 

- účasť vo večerných hodinách na sprístupnení priestorov DK na cvičenie Zumbi 

- prehliadky výstavy historických fotografií /s výkladom pre žiakov 6. a 8. ročníkov ZŠ Nováky/ 

- rezervovanie prenájmov domu kultúry  

- dozor nad prenájmom domu kultúry počas víkendov  

opatrovateľská služba: 

- sociálne poradenstvo, zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, 

pomoc a asistencia pri vypisovaní žiadostí, kontrola, kompletizácia, evidencia žiadostí 

- konanie vo veci odkázanosti na opatrovateľskú službu, umiestnenie v zariadení pre seniorov, 

- posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby, 

spolupráca s posudkovým lekárom 



- vypracovávanie rozhodnutí a posudkov o odkázanosti na sociálnu službu a zmlúv 

o poskytovaní sociálnej služby, ktoré sú uzatvárané v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách, 

- kontrolná činnosť u klientov, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba 

- komunikácia, info, spolupráca s MsÚ, OcÚ – pomoc pri umiestňovaní žiadateľa do ZpS, 

poradenstvo, informácie, telefonická a e – mailová komunikácia 

- výpočet úhrad za opatrovateľskú službu, evidencia dochádzky opatrovateliek 

- poskytnutie informácií  opatrovateľkám o zakúpení OPP, usmernenie, vypísanie podkladov 

na vyúčtovanie OPP 

- vyraďovanie spisov, archivácia 

 

Ekonomické oddelenie 

- spracovanie Záverečného účtu mesta Nováky za rok 2016 a Hodnotiacej správy programového 

plnenia rozpočtu mesta za rok 2016. 

- spracovanie Výročnej správy mesta Nováky za rok 2016. 

- spracovanie Vyhodnotenia inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

mesta k 31.12.2016. 

- vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 

2016 a jeho odovzdanie na Daňový úrad. 

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

- zapracovanie rozpočtových opatrení č.1-7/2017 do programu KORVIN a ich vloženie do RIS 

SAM. 

- spracovanie informácie o rozpočtovom opatrení primátora mesta č.7/2017. 

- spracovanie návrhu rozpočtových opatrení č.8-13/2017 na rokovanie ekonomickej komisie, 

mestskej rady a mestského zastupiteľstva. 

- 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 . 

- vyrubenie dane z nehnuteľností na rok 2017 - právnické osoby a fyzické osoby. 

- vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 - 

právnické a fyzické osoby. 

- vypracovanie zoznamu daňových dlžníkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 31.12.2016. 

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

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  . 

- 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 daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti ,dani za psa na rok 2017. 

- výzvy na podanie resp. doplnenie daňového priznania na daň z nehnuteľností na rok 2017. 

- prijímanie oznamovacej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady od 

právnických osôb na rok 2017 a následné zmeny zapísať do 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. 

- 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. 

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

 

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta 

- Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na staveb. pozemky na garáže na ul. Lehotskej 

- vyhotovenie zmlúv o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv (bolo doručené odstúpenie 

jedného z víťazov, zvolil sa druhý uchádzač v poradí), zabezpečenie podpisov, 

uskutočnenie platieb, 

- zverejnenie predmetných zmlúv na stránke mesta.  

- Vytváranie, úpravy a opravy v IS Register adries 

- komunikácia s gestorom IS Ing. Muravským z MV SR ohľadne nesúladov adries (vznikli 

preklápaním údajov zo starších existujúcich registrov používaných na úseku matrík 

a hlásenia pobytov), 

- doplnenie zoznamu všetkých budov so súpisnými číslami v meste Nováky o parcelné 

čísla,  

- vytvorenie zoznamu budov so súpisnými číslami, ktorým treba určiť adresné body, 

- zakreslenie priebehu ulíc na podklade ortofotomapy v JPG formáte – potrebné pre určenie 

geografických osí ulíc,   

- odstraňovanie nulových súpisných a orientačných čísel, 

- riešenie adries bez súpisných čísel – určené len identifikátory,  

- odstraňovanie prípadných duplicít súpisných a orientačných čísel, ulíc, 

- riešenie konkrétnych nezrovnalostí v adresách (iná časť obce, neurčená časť obce...), 

- nahrávanie nových súpisných a orientačných čísel. 

- Objednávanie a získavanie (stiahnutie) sprístupnených údajov KN (súbor popisných a súbor 

geodetických informácií pre k. ú. Nováky) z geoportálu Geodetického a kartografického ústavu 

Bratislava  

- sprostredkovávanie aktualizovaných údajov KN spoločnosti Cleerio (na základe zmluvy) 

pre zaktualizovanie geoportálu pre k. ú. Nováky, 

- zabezpečenie zaktualizovania údajov KN v potrebných moduloch programu Korwin 

prostredníctvom spoločnosti DATALAN. 

- Odpovede na žiadosti v zmysle zákona o verejnom prístupe k informáciám (10 žiadostí).  

- Účasť na kontrolných dňoch na  stavbe „Vodozádržné opatrenia na rieke Nitra“, ktorú 

realizuje SVP, š. p. Piešťany.  

- Príprava a účasť na kontrolnom dni na stavbe „Protipovodňové opatrenia v meste Nováky – 

Brod“ 

- Príprava podkladov a vydanie predbežného stanoviska mesta a záväzného stanoviska mesta 

ku stavbe optickej, verejnej, telekomunikačnej siete, ktorú pripravuje Slovak Telekom, vrátane 

obhliadky v teréne, zvolanie a účasť na  pracovnom rokovaní s Telekomom a Orange z dôvodu 

vyjasnenia vzájomných požiadaviek pri príprave a realizácii stavby; účasť na stavebnom 

konaní. 

- Príprava podkladov k osadeniu informačnej tabule na námestí (pred výškovými domami) – 

elektrické a internetové pripojenie a osvetlenie parkoviska (vrátane zabezpečenia projektovej 

dokumentácie a vyjadrení od sieťarov...). 

- Pokračovanie prác na „Reštaurovaní svätostánku z kaplnky sv. Juliány v Novákoch“. 

- Spracovanie a odoslanie Následnej monitorovacej správy č. 5 k projektu „Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia v meste Nováky“ 

- Príprava a štúdium podkladov do komisie výstavby, spracovanie návrhov uznesení do MsR a 

do MsZ. 



- Zrušenie súťaže na zhotoviteľa projektovej dokumentácie projektu cyklotrasy v Novákoch 

z dôvodu nízkeho počtu záujemcov súťaže v kontexte s podmienkami definovaného verejného 

obstarávania tvoriacich podmienky výzvy pri predkladaní žiadosti o NFP. 

- Zabezpečovanie procesu verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou na 

zhotoviteľa stavby „ Rekonštrukcie lávky ponad rieku Nitra“; 10.4. 2017 – komisionálne 

vyhodnocovanie ponúk a po vyhodnotení výsledkov prieskumu bude podpísaná zmluva 

o dielo a nadväzne rekonštrukcia lávky; súčasne prebieha oslovenie dotknutých správcov sietí 

na spolufinancovanie sietí počas rekonštrukcie. 

- Ulica Kukučínova: prebieha povoľovací proces (stavebné povolenie) a povoľovací proces 

vodnej stavby; prebieha proces verejného obstarávania podlimitnej zákazky „Rekonštrukcia ul. 

Kukučínovej“, ktorý realizuje spoločnosť BMS Energy; druhé kolo otvárania obálok plánované 

na koniec mesiaca apríl 2017. 

- V záverečnej fáze proces verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou 

„Rekonštrukcia ul. Trenčianskej“, ktorý realizuje spoločnosť BMS Energy. Začatie stavebných 

prác rekonštrukcie ulice bude až po ukončení prác na súvisiacej stavbe protipovodňových 

opatrení na toku rieky Nitra. 

- NFP- Kompostéry - žiadosť bude zmenená na iný grand, nakoľko v grante na ktorý bola akcia 

pripravená sme neuspeli. 

- BRO – Bola schválená žiadosť  na základe výzvy ministerstva ku kompostárni a strojovému 

vybaveniu v hodnote 514 977, 22 €; prebieha Verejné obstarávanie na dodanie predmetných 

zariadení na vybavenie  strojového parku. Bola zaslaná žiadosť na Slovenskú agentúru  

životného prostredia na posun termínu z dôvodu neukončeného verejného . 

- Spracovanie podkladov na oddychovú zónu pri kúrii bude prebiehať ako súťaž návrhov, 

dokumenty boli zaslané spracovateľovi 

- Koordinácia finálnych podkladov k zmenám a doplnkom Územného plánu mesta Nováky, 

z arch Szalayom . Dokumentácia bola odovzdaná na TSK a dotknutým orgánom. Prebieha 

doplnenie do dokumentácie zo strany zhotoviteľa. Pozemkový úrad zamietol iba 3 miesta kde 

by došlo k vyňatiu pozemkov z pôdneho fondu. 

- Koordinácia stretnutia ohľadom akcie chodník Carcoustic, Bola zaslaná objednávka na 

projektanta. Bol spracovaný projekt a zaslaný na vyjadrenie dotknutým orgánom 

v elektronickej podobe. 

- Koordinácia akcie Pumptrackové ihrisko čakáme na priaznivejšie počasie na dokončenie prvej 

etapy a aktualizáciu rozpočtu, nakoľko došlo k zmene dodávok sľúbenej hliny zo strany 

sponzorov. 

- Vykonávanie prác na akcii MŠ a na akcii MU-  Energetický audit, projekty, a príprava žiadostí 

o grant.- boli odoslané a zároveň boli zapracované požiadavky pri kontrole všeobecných 

kritérií. Aktuálne sa rieši stavebné povolenie na projekt MŠ. Boli vykonané práce na vydaní 

povolenia v zmysle stavebného zákona na budovu MsÚ.  

- Spracovanie dokumentácie na objekt požiarnej zbrojnice- uchádzame sa o dotáciu. 

- Zadanie prác na polohopisné a výškopisné zameranie a na zameranie trasy tepelných 

rozvodov v meste Nováky z dôvodu podkladového materiálu k nadväzujúcemu zadaniu na 

spracovanie projektovej dokumentáciu a energetického auditu; k zadaniu prác na geodeta 

spracovaný jednoduchý prieskum trhu.  

- Spracovanie dennej agendy a organizačného zabezpečenia oddelenia 

- Účasť na školeniach – nakladanie s majetkom obcí, EXCEL, verejné obstarávanie zamerané 

na zákazky s nízkou hodnotou. 

- Spracovanie podkladov na dožiadanie ÚVO. 

- Spracovanie štatistických podkladov pre Ministerstvo životného prostredia – sekciu vôd 

ohľadne stokových a vodovodných sietí (europrojekt PILOT v rámci aglomerácie Nováky). 



- Vyhodnotenie finančného a programového rozpočtu za rok 2016, spracovanie podkladov do 

výročnej správy. 

- Vydávanie rozhodnutí o určení výšky poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia pre 

podnikateľov v meste Nováky. 

- Zisťovanie inžinierskych sietí pre výstavbu chodníka k priemyselnému parku na ul. A. 

Hlinku v Novákoch, 

- Vydávanie rozhodnutí na výrub drevín pre obec Dolné Vestenice a mesto Bojnice. 

- Vyhodnotenie Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016-

2020 za rok 2016. 

- Vybavovanie dennej agendy v súlade s pracovnou agendou oddelenia výstavby a rozvoja 

mesta. 

 

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 

(jubilanti, narodení, zomrelí), 

- podklady pre odd. výstavby (počty trvalých pobytov na orientačných číslach), 

- prihlášky na trvalý pobyt a na prechodný pobyt (30 občanov),  

- odhlášky z trvalého pobytu, prechodného pobytu, zmeny adries (13 občanov),  

- prehlásenie občanov v rámci mesta (9 občanov),  

- zápis narodeného dieťaťa – celá agenda (2x)  

- úmrtie – zápis archívneho záznamu a uloženie karty (6x)  

- preverovanie platnosti dokladov použitých na právne úkony – ich osvedčovanie 

a osvedčovanie podpisu bez poplatku pri prihlásení alebo prehlásení, 

- predaj lístkov na predstavenie v MDK Nováky, 

- záznam do programu Korwin – uzavretie manželstva (6x), zápis rozvodu manželstva (2x), 

zápis ovdovenia (2x), 

- výber poplatkov a výdaj - pokladňa č. 1 (417x),   

- výber poplatkov a výdaj – pokladňa č. 2 (192x), 

- osvedčovanie podpisov (453),  

- osvedčovanie  fotokópií (196x),  

- spracovanie žiadostí o uzavretie manželstva (5x),  

- spracovanie úmrtia (2x),  

- odrevidovanie matričných zápisov pre iné matričné úrady (15x) /vytvorenie nových zápisov 

v CISMA/,  

- vytvorenie AVIZA –  (CISMA) (4x),  

- stotožňovanie osôb v CISMA (priebežne), 

- určenie otcovstva (2x),  

- výpisy z matričných kníh (15x),  

- zápisy do osobitnej matriky (3x) /kompletné zaslanie cudzojazyčných dokladov zo 

zahraničia/,  

- zápis do matričnej knihy (12x),  

- osvedčovanie podpisov na lôžku (v domácnosti) (2x),  

- zmena priezviska po rozvode (2x),  

- delegované sobáše (2x),  

- odovzdanie zbierky listín za rok 2016 na Okresný úrad Prievidza, 

- spracovanie infožiadostí (20), 

- príprava rozhodnutí (9), 

- kompletizácia podkladov na revíziu bezpečnostného projektu OOU, 



- príprava a odovzdanie vyradených dokumentov spoločnosti OZO Recykling na likvidáciu, 

- súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za I. štvrťrok 2017, 

- príprava podkladov a súčinnosť pri VO („Požiarna ochrana a bezpečnosť práce“ a „Údržba 

krovín a inej zelene“), 

- spracovanie žiadosti a všetkých potrebných podkladov na dotáciu výstroje a výzbroje pre 

DHZ z TSK, 

- zverejnenie a vyhodnotenie priameho nájmu na nebytový priestor, následné uzatvorenie 

zmluvy o prenájme, 

- výzvy na úhradu pohľadávok za byty a nebytové priestory,  

- ukončenie nájmu nebytových priestorov (predajňa kníh), 

- zaraďovanie novonadobudnutého majetku v rámci zaraďovacej komisie, 

- príprava materiálov do MsR a do MsZ (7x NZ pre záujmové organizácie), 

- spracovanie dohôd o pracovnej činnosti a o vykonaní práce (12x), príprava dodatkov 

k pracovným zmluvám o zmene pracovnej zmluvy a pracovného času (3x), ukončenie 

pracovného pomeru (1x), uzatvorenie pracovnej zmluvy (1x), 

- spracovanie žiadostí o zamestnanie (6x), žiadostí o byty (2x), 

- materiálne zabezpečovanie MsU, verejného WC, Polikliniky, 

- nákup 70 ks 120 l kuka nádob na komunálny odpad, 

- oprava nefunkčného kalového čerpadla v prečerpávacej stanici odpadových vôd pri lávke cez 

rieku Nitra, 

- výrub 11 ks stromov v zmysle rozhodnutia na výrub, 

- oprava poškodeného zábradlia vedľa št. cesty na Nám. SNP pod kostolom, 

- výmena poškodených a chýbajúcich dosiek na detskom ihrisku pri pekárni, 

- úprava terénu s vysiatím trávy v okolí workoutového ihriska v Lelovciach s osadením lavičiek 

a smetných košov, 

- 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, 

 odčerpanie vody zo zberných nádob na kompostovisku s odvozom na čističku 

odpad. vôd, 

 

- miestne komunikácie : 

 strojné vyčistenie miestnych komunikácií po zimnej údržbe, 

 1. etapa realizácie opráv výtlkov miestnych komunikácií po zimnej údržbe, 

 montáž zvislého dopravného značenia „Prejazd zakázaný“ s dodatkovou tabuľou  

„Okrem cyklistov“ na ulici Tajovského, 

 čistenie dažďových vpustí miest. komunikácií s doplnením chýbajúcich záchytných  

košov, 

 oprava a doplnenie smerového značenia ulíc, 



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

smútočnými obradmi, 

- odborná prehliadka fakturačných meradiel a plynových kotlov v byt. dome č. 205, 

- lokálna oprava strechy na budove polikliniky, 

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

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

- kompletizácia  a predkladanie žiadosti o úhradu platieb na UPSVaR, 

- medzisezónna údržba a servis techniky, príprava techniky na jarné kosby, 

- prípravné práce na zabezpečenie nových projektov cez UPSVaR, 

- zabezpečenie opravy spínacej skrinky na osvetlenie na multifunkčnom ihrisku. 

 

Práce vykonané VPP pracovníkmi 

- oprava komponentov na detských ihriskách, 

- výrub kríkov v obytných zónach a v okolí záhradkárskych oblastí (ul. Matice Slovenskej) 

- drobné opravy v budove MsU, 

- drobné opravy vodovodných batérii vo objektoch mesta, 

- jarné vyhrabanie a odvoz lístia z parku, 

- odstránenie čiernych skládok, 

- aplikácia  hnojiva na verejných priestranstvách, 

- osadenie informačných tabúľ a oprava dopravných značiek, 

- vyčistenie priestorov v okolí cintorínov (nájdený cintorínsky odpad ako ...kahance sklenené 

aj plastové, vence, starý kameň z pomníkov), 

- čistenie autobusových zastávok, 

- zateplenie stropu na matrike, 

- úprava terénu pred býv. CVČ a výsev trávy. 

 


