
 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Novákoch 

 

 

Názov materiálu 

 

 

 

Správa o činnosti Mestského úradu od posledného 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva 13. novembra 2017 
 

 

Predkladá 

 

 

Mgr. Milan Oršula 

 

Podpis: 

 

Spracovateľ 

 

Ing. Zuzana Hajsterová, Ing. 

Vladimíra Trojanová, Ing. Ingrid 

Kmeťová, Mgr. Gabriela Mištinová 

Podpis: 

 

Dátum rokovania 

 

 

18. 12. 2017 

 

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 13. novembra 2017 

Dôvodová správa 

Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu 

- Zabezpečenie semináru RVC 

- Spolupráca s klubom dôchodcov pri zabezpečovaní akcií mesta 

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

- Zabezpečenie a spolupráca s HBP, a. s. na podujatí – šachtág 

- Príprava a realizácia výstavy pri príležitosti 75. výročia prvej deportácie Slovákov z Tábora v 

Novákoch 

- Jarmok, zabezpečenie, organizácia stánkov, príprava zmlúv, spolupráca s organizáciami, 

umelcami 

- Dotácia z Fondu na podporu umenia – nákup kníh 

- Príprava a realizácia výchovno-vzdelávacieho  podujatia pre druhé ročníky ZŠ 

- Príprava a realizácia výchovno-vzdelávacieho podujatia  pre štvrté ročníky  

- Zabezpečenie prevádzky Zumby a cvičenia na trampolínach pre verejnosť vo večerných 

hodinách každú stredu a štvrtok, 



- Plánovanie a zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských podujatí na XI. – XII. 2017                              

(stužkové, semináre, posedenia, besedy pre školy, organizácie, firmy) 

- Moderovanie jednotlivých podujatí organizovaných mestom 

- Darovacie zmluvy:  Miestna akčná skupina, narodenie dieťaťa  

- Zabezpečenie upratania stropov vo veľkej sále a ostatných miestností v DK 

- Príprava miestnosti a priestorov v DK na podujatia a akcie 

- Práca podľa jednotlivých náplní práce 

- Spracovávanie žiadosti pre sprístupňovanie informácií § 211 

 

Ekonomické oddelenie 

- Spracovanie Návrhu rozpočtu mesta Nováky na roky 2018,2019,2020 - zmena. 

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

- Zapracovanie rozpočtových opatrení na rok 2017 do programu KORVIN a ich vloženie do 

RIS SAM. 

- Spracovanie požadovaných dokumentov k Žiadosti o úver  2017 na sumu 100 000 € podľa 

požiadaviek  OTP banka Slovensko a.s.. 

- Spracovanie nových rozpočtových opatrení na rok 2017. 

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

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

- Vybavovanie žiadostí o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie. 

- Odpísanie daňovej pohľadávky firmy LARF NOVA s.r.o. v konkurze. 

- Príprava podkladov k poisteniu majetku - štvrťročne. 

- Účasť na prezentácii poistnej zmluvy s UNION poisťovňa. 

- 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, spracovanie štvrťročných a ročných výkazov. 

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

 

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta  

- Zisťovanie titulu nadobudnutia miestnych komunikácií v Horných Lelovciach (povrchu ciest) 

– tých, pod ktorými pozemky patria Urbáru Horné Lelovce.  

- Príprava návrhu na vklad vecného bremena podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena so 

Slovenským vodohospodárskym podnikom v rámci stavby „Protipovodňové opatrenia v meste 

Nováky, lokalita Brod, Lelovský potok a Trenčianska: Lokalita č. 1 Brod, Dodatok SO 1 Brod“.   

- Riešenie problematiky zmluvy medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom a Mestom 

Nováky, kde mesto odpredáva pozemky pod stavbu protipovodňových opatrení na rieke Nitra 

SVP – pri vkladovom konaní na katastri zistené opomenutie obmedzujúcej poznámky zákazu 

nakladania, ktoré tam viazlo ešte v roku ........ pri podpise budúcej kúpnej zmluvy a malo to byť 

riešené v danom čase. Aktuálne prebiehajú konzultácie s katastrom a pozemkovým úradom 

a hľadá sa riešenie - ako problém pozitívne doriešiť. 

- Poľné hnojisko – sledovanie výkonu predkupného práva v zmysle Občianskeho zákonníka na 

základe zaslaných žiadostí, príprava návrhu kúpnych zmlúv.  

- Konzultácie s právnikom ohľadne návrhov uznesení, následne ohľadne pripravovaných 



zmlúv. 

- Zúčastnenie sa na zaraďovacej komisii, vyhotovenie zápisu.  

- Spracovanie návrhov na zaradenie stavieb do majetku mesta – naša stavba protipovodňové 

opatrenia lokalita Brod a zrekonštruovaná lávka ponad rieku Nitra. 

- 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. 

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

prefabrikáty. 

- Vyúčtovanie dotácie za prenesený výkon štátnej správy na úseku Registra adries. 

- 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 nájmom pozemkov – PDP Veľké Uherce, Hoan Nguyen Dinh, 

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, vydávanie územnoplánovacích informácií k pozemkom 

pre SPF a pre iných žiadateľov. 

- Príprava podkladov (snímky máp, LV) na rokovanie do Komisie výstavby, územného  rozvoja, 

dopravy, životného prostredia a verejného poriadku mesta Nováky. 

- Príprava materiálov na prerokovanie do Mestskej rady. 

- Spracovanie materiálov po prerokovaní mestskou radou, príprava návrhov uznesení na 

rokovanie Mestského zastupiteľstva. 

- Zasielanie odpovedí z rokovaní komisie a MsR, MsZ. 

- účasť na vyraďovacích komisiách, 

- 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 

- vypracovanie stanovísk k množstvovému zberu pre podnikateľov, 

- vybavovanie povolenia k projektovej dokumentácii „Vyhradenie parkovacích miest pre 

zamestnancov mesta Nováky pri Kultúrnom dome v Novákoch“ 

- spracovanie podrobného prehľadu podaných žiadostí o dotácie z NFP za roky 2004-2014 

- spracovanie monitorovacej správy k projektu Rekonštrukcie verejného osvetlenia + zmeny 

info článku na webe + zabezpečenie trvalo vysvetľujúcej tabule 

- ukončenie spracovávanie Manipulačného a prevádzkového poriadku pre našu stavbu – 

protipovodňové opatrenia lokalita Brod 

- zabezpečovanie podkladov k ÚPN ZaD č. 6  

- spracovanie podkladov k vydaniu oznámenia k ohláseniu drobnej stavby – preložka plynu ul. 

Kukučínova obcou Lehota pod Vtáčnikom 

- stanoviská Mesta Nováky k žiadostiam – Telekom, Slovak Telekom lokality industrial park 

a SaarGummi; záväzné stanoviská mesta k stavebným konaniam 

- spracovávanie oznámení k ohláseniu stav. úprav, udržiavacích prác, ÚP informácií a pod.. 

- spracovanie 2 žiadostí v zmysle slobodného prístupu k informáciám 

- absolvovanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti na úseku verejných vodovodov 

a kanalizácií (ŽP) 

- štúdium podkladov, konzultácie s právnikmi pri hľadaní najvhodnejšieho riešenia ohľadne 



výmenníkovej stanice pre spojenú školu 

- Kukučínova ulica – zrealizovanie preložky plynu spoločnosťou PCHEmontáže 

a pokračovanie prác na ulici 

- Spracovanie dennej agendy vrátane koordinovania činností oddelenia 

- Schválený projekt BRO aktuálne v procese kontroly na ÚVO 

 

Oddelenie vnútornej správy 

- spracovanie 12 infožiadostí, 

- ukončenie vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov, ich balenie a príprava na odvoz 

ku skartácii, 

- výmaz cudzincov z registra obyvateľov, 

- kontrola a triedenie mŕtvej evidencie obyvateľov mesta, 

- zverejňovanie jarmočných zmlúv (66 ks), 

- zverejňovanie objednávok a zmlúv, 

- výber poplatkov do pokladne a výdaj (389x hlavná pokladňa a 167x pokl. č. 2),  

- osvedčovanie podpisov (230x),  

- osvedčovanie  fotokópií (48x),  

- spracovanie žiadostí o uzavretie manželstva (4x),  

- spracovanie úmrtia (2x), 

- 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 (11x),  

- zápisy do osobitnej matriky (1x) /kompletné zaslanie cudzojazyčných dokladov zo 

zahraničia/,  

- zápis do matričnej knihy (7x),  

- osvedčovanie podpisov na lôžku (v domácnosti) (3x),   

- delegované sobáše (1x), 

- spracovanie rozpočtových opatrení oddelenia,  

- vypracovanie dvoch ponúk na prenájom  nebytových priestorov na námestí SNP 125 a na 

Poliklinike, 

- vyhodnotenie priameho nájmu na nebytové priestory, uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

prenájom, 

- ukončenie nájomnej zmluvy dohodou (byt v byt. dome č. 205/12) + pridelenie bytu, 

- predĺženie nájomných zmlúv na byty (2x) 

- riešenie havarijného stavu v bytoch č. 2, 5, 11, 12, 14 v byt. dome č. 200 na ul. Kukučínovej, 

v byte č. 7 v byt. dome č. 205 na ul. Kukučínovej, v bytoch č. 10 a 15 v byt. dome č. 900 na ul. 

Matice slovenskej,  

- vyúčtovanie dotácie z TSK pre DHZ, 

- CO (vyúčtovanie skladníka, inventúra a spracovanie materiálov, absolvovanie odbornej 

prípravy krízových štábov miest a obcí) 

- príprava materiálov do komisie výstavby, ekonomickej komisie, MsR a do MsZ (sms parking, 

rozpočtové opatrenia), 

- spracovanie dohôd o pracovnej činnosti a o vykonaní práce (6x), uzatvorenie pracovnej 

zmluvy (3x), ukončenie pracovného pomeru (4x), 

- spracovanie žiadostí o zamestnanie (4x) 

- voľby do VUC (spracovanie voličských zoznamov, príprava miestností, zabezpečenie 

plynulého priebehu volieb, vyplatenie a zúčtovanie odmien členom, zapisovateľkám 

a dohodárom, vyhodnotenie a vyúčtovanie štátu, odovzdanie materiálov do archívu), 



- zasadnutie zaraďovacej komisie, 

- vyraďovanie neupotrebiteľného majetku, 

- príprava žiadosti na získanie príspevku na zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti 

formou dobrovoľníckej služby 

- vykonanie pridelenej inventúry za rok 2017, 

- verejné osvetlenie  

 oprava verej. osvetlenia na ulici A. Hlinku, Lesnej, v kostolnej záhrade, Trenčianskej, 

G. Košťála, Hviezdoslavovej, Čerešňovej, Rázusovej, Nám. SNP 

 výmena opotrebovanej elektrovýzbroje na stĺpoch VO v počte 32 ks na uliciach 

Čerešňova, Rázusa, Krasku a M. R. Štefánika 

 výroba a montáž krytu na informačný panel na Nám. SNP 

 dodanie a montáž jednotiek na zapínanie a vypínanie verejného osvetlenia v počte 6 

ks v systéme city - light 

 zabezpečenie plánovaných revízií 5 vetiev rozvádzačov verejného osvetlenia 

 nákup 7 ks vianočnej výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia na ulici Jesenského 

 inštalácia vianočnej výzdoby 

- vývoz komunálneho odpadu :  

 nákup 10 ks 1100 l kontajnerov na komunálny odpad 

 výmena 2 ks opotrebovaných 1100 l kontajnerov v areáli spoločnosti Fortischem 

 úprava a podhrnutie biomasy na kompostovisku, vývoz a likvidácia splaškovej vody 

zo záchytnej nádrže na kompostovisku 

 vývoz veľkoobjemových kontajnerov zo zberného dvora odpadov 

 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 zo stojísk odpadov   

 separovaný zber odpadu zo zberného dvora odpadov 

 vývoz malých košov z verejných priestranstiev 

 likvidácia čiernych skládok z verejných priestranstiev (odvoz objemného odpadu, 

zmesového kom. odpadu, drob. staveb. odpadu, odpadu zo zelene a pod.) 

 prevádzka zberného dvora odpadov 

- miestne komunikácie : 

 nákup a montáž ochranných stĺpikov na parkovisko pri novom cintoríne  

 oprava dažďovej vpuste na ulici Štúrovej - parkovisko pri Jednote 

 úprava prístupovej cesty k objektu č. 118 na ulici M. R. Štefánika asfaltovými 

výfrezkami  

 demontáž spomaľovača rýchlosti (retardéra) z ulice Suvorovovej 

 pieskovanie pomocných chodníkov k bytovým domom na ulici Kukučínovej 

 výmena poklopov kanalizačných šácht v chodníku na ulici Šimonovskej 

 strojné čistenie dažďovej kanalizácie na ulici Lelovskej 

 nákup 25 ks dopr. oddeľovačov - bambula (žltá) na chodník na ulici Jesenského 

- verejná zeleň : 

 zazimovanie kvetinových záhonov 

 výsadba stromov na vybratých priestranstvách v meste - Lelovce pri zastávke, v okolí 

DK Nováky, ulica Svätoplukova, pri Lidli, Lelovce pri workoutovom ihrisku, cintorín 

A. Hlinku, detské ihrisko ulica Baníkov 

 rez a tvarovanie krovín a ostatnej zelene 

 frézovanie pňov 

- cintorínske služby   



 vypracovanie revíznej správy elektrických zariadení domu smútku na novom cintoríne 

 čistenie cintorínov a domu smútku pred smútočnými obradmi 

- odstraňovanie porevíznych nedostatkov elektroinštalácie a bleskozvodov v CVČ a dome 

služieb 

- práce na lokalizácii a odstraňovaní závady na rozvodoch kúrenia v dome č. 200 na ulici 

Kukučínovej 

- výmena 15 ks balkónových dverí v bytovom dome č. 900 na ulici Matice slovenskej 

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

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

- práce s aktivačnými pracovníkmi: 

 demontáž spomaľovacích prahov na ul. Suvorovovej, 

 likvidácia a zdokumentovanie čiernych skládok, 

 montovanie, príprava a osádzanie nových lavičiek, 

 upratovanie cintorínov a parkovísk pred sviatkom všetkých zosnulých, 

 upratovanie odstavnej plochy Brezina, 

 údržba lávky cez rieku Nitru, 

 odpratávanie snehu na autobusovom nástupišti a na priechodoch pre chodcov, 

 odhrabávanie a odvoz lístia v meste, 

 kosenie za Klubom dôchodcov, osadenie dverí do pivničných priestorov, 

 štrkovanie chodníkov – prepojenie ul. Kukučínovej s ul. Štúrovou, 

 práce spojené s organizáciou kultúrnych podujatí, 

 natieranie čísiel – Jarmok, pomocné práce pri organizácii Jarmoku, 

 čistenie kanalizačných vpustí, 

 tmelenie stien a následné maľovanie čakárne pred vstupom na sekretariát 

 drobné opravy v budovách (oprava WC, oprava interiérového vybavenia, ...) 

 


