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Dôvod predloženia 

 

 

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

Návrh na uznesenie: 

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

Mestského zastupiteľstva 26. júna 2017 

Dôvodová správa 

Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu 

- Otvorenie Pumptreck 

- Spolupráca pri organizovaní privítania Mgr. A. Guľu 

- Spolupráca s klubom dôchodcov pri zabezpečovaní akcií mesta 

- Zabezpečenie kníh pre prvákov 

- Spolupráca s firmami (tlačiarne, vydavateľstvá....) 

- Zber, súhrn a spracovanie článkov pre vydanie Nováckych novín, príprava do tlače 

- Rozlúčka s letom 

- Jarmok organizácia stánkov, príprava zmlúv 

- Dotácia z Fondu na podporu umenia 

- Výmena regálov v knižnici  

- Zabezpečenie prevádzky Zumby pre verejnosť vo večerných hodinách každý štvrtok 

- Plánovanie kultúrnych podujatí na IX. – XII. 2017: 20. výročie KD, Odhalenie pamätníka, 

Heligonica-koncert, Výstava „Maľuj, čo vidíš, Mesiac úcty k starším, Country zábava, 

Helloweensky sprievod, Divadelné predstavenie, ........... 



- Moderovanie jednotlivých podujatí organizovaných mestom 

- Darovacie zmluvy:  Centrum sociálnych služieb – Bôrik na organizovanie podujatia, Nadácia 

Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu –na vybudovanie pamätníka obetiam 

pracovného tábora v Laskári 

- Práca podľa jednotlivých náplní práce, spracovávanie žiadosti pre sprístupňovanie informácií 

§ 211 

 

Ekonomické oddelenie 

- Spracovanie konsolidovanie účtovnej závierky mesta za rok 2016, vypracovanie 

Konsolidovanej výročnej správy mesta za rok 2016 a jej overenie audítorom. 

- Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I. polrok 2017, spracovanie Monitorovacej správy 

programového plnenia rozpočtu za I. polrok 2017. 

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

- Zapracovanie rozpočtových opatrení č.15-30/2017 do programu KORVIN a ich vloženie do 

RIS SAM. 

- Spracovanie podkladov k ponukovému konaniu na úver 2017 na novú sumu 100 000 €. 

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

na rok 2017 na základe žiadostí poplatníkov, vyrubovanie miestneho poplatku za komunálne 

odpady na rok 2017 novým poplatníkom. 

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

komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2017  . 

- Spracovanie výziev na splnenie si oznamovacej povinnosti na miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre daňovníkov, ktorí si nesplnili povinnosť. 

- 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 za psa na rok 2017 a následne vyrubovanie dane za psa. 

- Vybavovanie žiadostí o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie. 

- Príprava podkladov k poisteniu majetku - štvrťročne. 

- Participácia na verejnom obstarávaní na poistenie majetku mesta a zodpovednosti . 

- 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 + projektový manažér 

- vyhodnotenie rozpočtu za I. polrok 2017, 

- vyhodnotenie programového rozpočtu za I. polrok 2017, 

- príprava podkladov pre vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia „Hracia plocha 

vrátane prvkov – Detské ihrisko pri Dome kultúry Nováky“, 

- vybavovanie povolení ku konaniu Nováckeho jarmoku, letného dňa, guláš parády 

- vypracovanie stanovísk pre fyzické osoby a právnické osoby k stavebnému povoleniu, 

- spolupráca so Slovenskou inšpekciou životného prostredia v rámci zverejňovania podkladov 

na úradnú tabuľu mesta a webovú stránku, 

- vydávanie rozhodnutí na výrub drevín 

- pokračovanie v spracovaní plánu náhradnej výsadby, konanie v teréne s dendrológom Ing. 

Trnovský – stav stromov ul. Bernoláková, ul. Kukučínova 

- Zabezpečenie podkladov k verejnému obstarávaniu a stavebným prácam – riešenie 

havarijných stavov na budovách ZŠ  



- Vybavovanie právoplatnosti územného rozhodnutia na projekt Modernizácia, prístavba 

a prestavba areálu a budov materskej školy v Novákoch 

- Zabezpečenie predĺženie povolenia stavebných úprav na projekt „Rekonštrukcia ulice 

Trenčianskej – napojenie z ulice Duklianskej“   

- Účasť na stretnutí so zástupcami SVP a. s.,  Piešťany,  ohľadom napojenia protipovodňovej 

kanalizácie na ulici Trenčianskej (od ulice Duklianskej) do rieky Nitry 

- Odpovede na žiadosti v zmysle zákona o verejnom prístupe k informáciám (4 žiadosti + 1 

žiadosť + 7 žiadostí)  

- Zabezpečenie sprístupnenia kaplnky sv. Juliany pre občanov mesta a návštevníkov mesta 

počas leta a v mesiaci september,  

- Riešenie troch podnetov od občanov týkajúcich sa stavebných prác bez povolenia stavebného 

úradu vrátane prerokovania priestupku 

- Príprava podkladov, vypracovanie a odoslanie následnej monitorovacej správa č. 5 k projektu 

Ochrana ovzdušia v meste Nováky – nákup multifunkčného čistiaceho vozidla 

- Zabezpečenie predĺženia platností stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia 

a modernizácia objektu zdravotnej starostlivosti v Novákoch“ 

- Spracovanie a vydanie Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav pre mesto Prievidza 

- Príprava podkladov týkajúcich sa povoľovania reklamných zariadení pre okresnú prokuratúru 

- Riešenie oddychových zón Čerešňova (vrátenie späť do komisie), Debnár (ul. Baníkov). 

- Ulica Kukučínova – prebieha realizácia diela , zmluva bola podpísaná, zverejnená, stavba bola 

odovzdaná, riešia sa aktuálne problémy brániace realizácii stavby (spracovanie dodatkov 

k zmluve, prerušenie prác v mesiaci júl – riešenie prác naviac z dôvodu nevyhovujúcich skúšok 

únosnosti pláne, príprava podkladov na mimoriadne MsZ z dôvodu prác naviac, príprava 

podkladov k rozpočtovým opatreniam, schválenie rozpočtového opatrenia; v mesiaci 

september – riešenie problémov SPP) 

- Lávka cez rieku  Nitra – prebieha realizácia diela , zmluva bola podpísaná, zverejnená, stavba 

bola odovzdaná- stavby je tesne pred ukončením prebiehajú dokončovacie práce. 

- NFP- Kompostéry- príprava podkladov do ďalšej žiadosti o NFP- odovzdané 

- 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. Bol dohodnutý posun termínu , aktuálne boli zaslané 

dodatky spracované Slov. agentúrou ž.p. Aktuálne prebehli vysvetľovacie procesy pre 

slovenskú agentúru. Po schválení slov agentúrou idú podklady na UVO. 

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

z arch Szalayom . Dokumentácia bola spracovaná doplnená, prebieha proces schvaľovania.  

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

projektanta. Bol spracovaný projekt a zaslaný na vyjadrenie dotknutým orgánom 

v elektronickej podobe. Bolo dodané aj vyjadrenie z SSC. Projektant dokončuje projekt. 

- Koordinácia akcie Pumtrackové ihrisko- prebehlo dokončenie 1. etapy otvorenie ihriska. 

- Koordinácia 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 na MŠ. Všetko bolo zaslané čakáme na 

výsledok. 

- Príprava podkladov na Mestský úrad Nováky na základe výzvy- žiadosť zaslaná. Všetko bolo 

zaslané čakáme na výsledok. 

- Príprava podkladov na obstaranie zhotoviteľa ulica Trenčianska-  aktuálne pokračuje VO, ZoD 

nepodpísaná, nakoľko aktualizácia rozpočtu bola schválená až IX/2017 

- Príprava podkladov na spracovanie Energetického auditu a projektov Tepelného 

hospodárstva- projekt rekonštrukcie rozvodov v Novákoch. – externé spracovanie 

energetického auditu začína až v IX/2017 t.j. po schválení aktualizácie rozpočtu  



- Spracovanie žiadosti kamerový systém Nováky- čakáme na stanovisko 

- ZŠ triedy- zlepšenie vybavenia tried - Všetko bolo zaslané čakáme na výsledok. 

- ZŠ sociálne zaradenia telocvičňa pavilón B- bola pridelená dotácia – spolupráca na spracovaní 

podkladov na VO- koordinácia akcie. 

- ZŠ Pribinova- telocvičňa koordinácia vstupných údajov na VO – na PD. 

- Oddychové zóny- evidencia pôvodných oddychových zón v meste Nováky. 

- 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. 

- zabezpečenie a koordinácia – nová vrstva – polohopis výškopis CZT 

- Zámenná zmluva medzi SSC a Mestom Nováky – vypracovaná konečná verzia zmluvy na 

základe konzultácií so SSC, u nás podpísaná, odoslaná žiadosť o podpísanie predmetnej zmluvy 

od SSC. 

- Vyhotovenie kúpnej zmluvy s p. Bránikom, zabezpečenie jej podpísania, vyplatenie kúpnej 

ceny, podanie návrhu na vklad na Okresnom úrade Prievidza, katastrálnom odbore. 

- Príprava návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena – protipovodňové opatrenia – Brod – 

zaslanie na pripomienkovanie Slovenskému vodohospodárskemu podniku, OZ Piešťany. 

- Sprostredkovanie prekonzultovania kúpnej zmluvy ohľadne majetkovoprávneho usporiadania 

pozemkov pod stavbou „Nováky – vodozádržné opatrenia na toku Nitra“ so SVP, konečná 

verzia zmluvy je na podpise na SVP. 

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spol. Slovak Telekom, a. s. – 

odplatné vecné bremeno, konzultácie, úpravy, konečná zmluva u nich na podpise. 

- Konzultácie s právnikom ohľadne návrhov uznesení, následne ohľadne pripravovaných 

zmlúv. 

- Príprava kvitancie a žiadosti o výmaz predkupného práva z LV ohľadne bytu zasielané na 

Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor. 

- Vydávanie oznámení o pridelení a zrušení súpisných a orientačných čísel (predchádza mu 

registrácia v IS Register adries) a odovzdávanie tabuliek so súpisnými číslami.  

- Vydávanie potvrdení o pridelenom súpisnom a orientačnom čísle a o veku stavieb. 

- Zaslanie žiadosti o primeranú jednorázovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného 

bremena – ul. Suvorovova (rozšírenie NNS), Stredoslovenskej energetike – Distribúcia, a. s., 

Žilina. 

- Príprava nájomných zmlúv k prenájmu hrobových miest a kúpnych zmlúv na urnové 

prefabrikáty. 

- Evidencia nových hrobových miest v programe Wincity cintorín. 

- Nahrávanie zmlúv do programu Dane, sledovanie úhrad v programe Dane vyplývajúcich 

z nahratých zmlúv o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv, kúpnych zmlúv, zmlúv o uzatvorení 

budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena a zmlúv o zriadení vecného bremena 

k pozemkom, zmlúv o nájme hrobového miesta. 

- Vypracovanie zámerov k odpredajom, zámenám a nájmom pozemkov, zabezpečenie ich 

zverejnenia na stránke mesta a na úradnej tabuli. 

- Vypracovanie dokladov pre ZFK, príkazov na fakturáciu. 

- Poskytovanie informácií o pozemkoch patriacich do katastra mesta Nováky. 

- Vydávanie stanovísk k odňatiu PPF, územnoplánovacie informácie k pozemkom SPF. 

- Príprava a spracovanie podkladov, návrhov uznesení na rokovanie do Komisie výstavby, 

územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku mesta Nováky, MsR 



a MsZ. 

- Zasielanie odpovedí z rokovaní komisie a MsR, MsZ. 

- Zasielanie výziev na likvidáciu burín. 

- Spracovanie verejného obstarávania na výber projektanta – dostavba telocvične ZŠ Pribinova 

(k pridelenej dotácii vo výške 55000,- Eur) 

- Doriešenie odvodnenia Trenčianske ulice (cestných vpustí) – lokalita Brod, kde došlo pri 

prácach na Brode k poškodeniu existujúceho odvodenia ulice 

- Koordinácia prác oddelenia výstavby 

 

Oddelenie vnútornej správy 

- práce v registratúrnom stredisku – usporiadanie projektov, výmena starých štítkov za nové, 

- zabezpečovanie správy registratúry, 

- vybavovanie infožiadostí (42), 

- prevzatie elektronických kľúčov na Národnom bezpečnostnom úrade v BA, 

- príprava k tvorbe elektronických formulárov potrebných pre výkon verejnej moci 

elektronicky, 

- zverejňovanie objednávok a zmlúv, 

- príprava dokumentácie k revízií bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov, 

- spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní, štátnou správou a samosprávou, 

- prihlášky na trvalý pobyt a na prechodný pobyt (42 občanov),  

- odhlášky z trvalého pobytu, prechodného pobytu, zmeny adries (14 občanov),  

- prehlásenie občanov v rámci mesta (26 občanov),  

- zrušenie TP na podnet vlastníka nehnuteľnosti, záznam a následné zverejnenie na úradnej 

tabuli mesta  (3 občanov), 

- preverovanie platnosti dokladov použitých na právne úkony   - ich osvedčovanie  

a osvedčovanie podpisu  (bez poplatku)  pri prihlásení alebo prehlásení (50x), 

- podklady z evidencie obyv. pre štatistiku, soc. oddelenie (jubilanti), videonoviny, 

- zápis narodeného dieťaťa – celá agenda (8x), 

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

- výber poplatkov do pokladne a výdaj (675x pokl. č. 1 a 682x pokl. č. 2),  

- určenie otcovstva (6x), 

- zmena priezviska po rozvode (1x), 

- osvedčovanie podpisov (650x),  

- osvedčovanie  fotokópií (178x),  

- spracovanie žiadostí o uzavretie manželstva (8x),  

- spracovanie úmrtia (12x), 

- odrevidovanie matričných zápisov pre iné matričné úrady (9x) /vytvorenie nových zápisov 

v CISMA/,  

- vytvorenie AVIZA –  (CISMA) (5x),  

- stotožňovanie osôb v CISMA (priebežne), 

- výpisy z matričných kníh (18x),  

- zápisy do osobitnej matriky (2x) /kompletné zaslanie cudzojazyčných dokladov zo 

zahraničia/,  

- zápis do matričnej knihy (23x),  

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

- delegované sobáše (3x), 

- spracovanie rozpočtových opatrení oddelenia,  

 

- vyhlásenie a vyhodnotenie priameho nájmu – nebytový priestor po býv. kníhkupectve + 

vypracovanie zmluvy o prenájme nebytového priestoru, 



- odovzdanie bytu a NP novým nájomcom, 

- vymáhanie pohľadávok za nebytové priestory (posielané výzvy 2x), 

- CO – spracovanie tabuliek o prehľade nehnuteľností a strojov pre OU Trenčín, 

- vypracovanie Povodňového plánu záchranných prác (na základe výzvy z OU CO), 

- príprava materiálov do MsR a do MsZ (2 materiály), 

- spracovanie dohôd o pracovnej činnosti a o vykonaní práce (13x), ukončenie pracovného 

pomeru (3x), uzatvorenie pracovnej zmluvy (5x), 

- spracovanie žiadostí o zamestnanie (7x), žiadostí o byty (12x), 

- vyhlásenie výberového konania na riaditeľa MSM p.o. + príprava materiálov a podkladov na 

výberové konanie, 

- voľby do VUC (určenie okrskov, zapisovateliek, spracovanie harmonogramu volieb, 

zverejňovanie informácií pre voličov elektronicky, určenie osôb pre organizačnú a technickú 

prípravu volieb), 

- kúpa požiarneho vozidla – súčinnosť pri vybavovaní odkúpenia, poistenia a prepisu, 

- zabezpečenie okien a dverí na budove gastropóla novými mrežami, 

- oprava panela ukazovateľa teploty a času na balkóne budovy MsÚ, 

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

sprch. kútov, oprava dverí, oprava vodoinštalácie, elektroinštalácie, kotlov a pod.), 

- oprava poruchy plyn. kotla v bytovom dome č. 205 na ulici Kukučínovej a č. 900 na ulici 

Matice slovenskej, 

- kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, 

- oprava poruchy riadiacej jednotky výťahu na poliklinike, 

- výmena hl. ističa v bytovom dome č. 200 na ulici Kukučínovej, 

- čistenie kanalizácie a žumpy pre dom kultúry s výrobou nového poklopu na kanalizačnú 

šachtu, 

- verejné osvetlenie: 

 výmena stĺpa VO po dopravnej nehode na ulici A. Hlinku pri cintoríne, 

 výmena výbojok svietidiel verej. osvetlenia, oprava a výmena elektrovýzbroje a pod. 

na ulici Chalupkovej, Lehotskej, Suvorovovej, Chemikov, Matice slovenskej, 

Hurbanovej, Šoltésovej, Nám. SNP, A. Hlinku, M. R. Štefánika , 

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

 oprava mestského rozhlasu na ulici Šoltésovej, Suvorovovej, Bernolákovej, Nám. SNP 

smer drevosklad, Čerešňovej, Baníkov, Lelovskej, 

- 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, 

 podhrnutie biomasy na kompostovisku a vyčerpanie záchytných nádrží na 

kompostovisku s odvozom odpadu na čističku odpadových vôd, 

 výmena opotrebovaného 1100 l kontajnera na kom. odpad v areáli Bane Nováky 

a v areáli SaarGummi Slovakia spol. s r.o., 

- miestne komunikácie: 

 asfaltovanie rozkopávky na ulici Chalupkovej a Lehotskej, 



 oprava informatívneho spomaľovača rýchlosti na Brezine a oprava napájacieho 

modulu pre informatívny spomaľovač rýchlosti na ulici M. R. Štefánika, 

 výmena dopravnej značky na námestí (Zákaz vjazdu) a novej značky na ulici 

Čerešňovej (Vyznačenie parkoviska), 

 oprava vodorovného dopravného značenia na parkovisku pri poliklinike, 

 oprava havarijného stavu prepadnutej kanalizácie v komunikácii na ulici M. R. 

Štefánika, 

 asfaltovanie výtlkov miest. komunikácii vysprávkovou súpravou Turbo UNI, 

- verejná zeleň: 

 kosenie mesta, 

 nákup a umiestnenie 2 ks nových lavičiek k byt. domu č. 205 na ulici Kukučínovej, 

 realizácia prác v zmysle stavby "Informačné zariadenie, elektrické a internetové 

pripojenie" na Nám. SNP, 

 odstránenie suchých a poškodených stromov (kostolná záhrada, ul. Kukučínova, 

Svätoplukova, M. R. Štefánika) a orezávanie stromov v zmysle schváleného rozsahu 

na území mesta, 

 polievanie a pletie výsadieb, 

 rez a tvarovanie krovín a ostatnej zelene, 

- cintorínske služby:   

 čistenie cintorínov a domu smútku pred smútočnými obradmi, 

 kosenie cintorínov, 

- detské ihriská 

 odstránenie stolnotenisového stola na ulici Bernolákovej, 

 výmena dosiek na lavičkách v kolónii, 

- práce s aktivačnými pracovníkmi: 

 oprava komponentov na detských ihriskách, 

 výmena sociálnych zariadení v DK a v PZ, 

 pomocné práce na pumptrackovom ihrisku, 

 kompletné vyčistenie potoka (časť Lelovce), 

 kosenie areálov ZŠ, ZUŠ, MŠ, okolie jazera, mestského parku, areálu za kúriou, 

kostolnej záhrady,  

 práce spojené so zabezpečením  mestskej akcie ,,Rozlúčka s letom“ - zabezpečenie 

naloženia, vyloženia a prevozu lavíc na kultúrne podujatie, stavanie pódia, upratanie 

areálu po akcii, 

 triedenie a odvoz čadičových kociek zo skládky v Koši, 

 odvoz bioodpadu na kompostovisko, 

 kontrola separovania odpadu,  

 drobné opravy v budovách vo vlastníctve mesta, 

 obnovenie náteru lavičiek na cintorínoch, 

 oprava oplotenia na novom cintoríne, 

 vyčistenie odvodňovacích kanálov na ul. Kollárovej, Duklianskej a Lelovskej, 

 kosenie prístupových chodníkov v okolí jazera pred „Nováckou päťstovkou“, 

 opravy stien v MŠ, 

 dovoz a poskladanie nových regálov v knižnici, 

 opilovanie krovín v rozhľadových častiach križovatiek, 

 upratovanie odstavnej plochy na Brezine, 

 opílenie a upratanie spadnutého stromu na ul. Trenčianskej. 

 


