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Dôvod predloženia 

 

 

Materiál sa predkladá podľa plánu práce MsZ na I. polrok 2018 

Návrh na uznesenie: 

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

Mestského zastupiteľstva 19. februára 2018 

Dôvodová správa 

Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu 

- Zabezpečenie seminárov,  

- Spolupráca s klubom dôchodcov pri zabezpečovaní akcií mesta 

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

- Spracovanie a príprava podkladov - Dotácia z Fondu na podporu umenia – materiálna obnova 

knižnice 

- Príprava a realizácia výchovno-vzdelávacieho  podujatia pre prvý stupeň ZŠ 

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

- Príprava, spracovanie a odoslanie ročného výkazu o knižnici za rok 2017 na Ministerstvo 

kultúry Slovenskej republiky 

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

- Príprava, spracovanie a odoslanie ročného výkazu o činnosti DK za rok 2017 na Ministerstvo 

kultúry Slovenskej republiky 

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

hodinách každú stredu a štvrtok, 



- Plánovanie a zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských podujatí na 01-04/2018 (posedenia, 

besedy pre školy, organizácie, firmy) 

- Jarmok- práca so zmluvami –  registrácie na jarmok 2018 

- Predajné akcie v DK 

- Zabezpečenie Videotextu a videonovín 

- Zabezpečenie kamerového záznamu z MsZ 

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

- Zabezpečenie prevodu financií na školy 

- Spracovanie štatistických údajov pre OÚ Trenčín, odbor školstva 

- Vypracovanie štatistík 

- Vyhlasovanie oznamov v mestskom rozhlase 

- Komunikácia so zariadeniami, štátnymi a verejnými inštitúciami 

- Zapisovanie zo zasadnutí komisií športu, kultúry a vzdelávania, komisie sociálnej 

a zdravotnej 

- Príprava podkladov na zasadnutia MsR a MsZ 

- Príprava, registrácia žiadosti na podujatie „ Do práce na bicykli 2018 a World Challenge Day 

2018“ 

- Príprava návrhov na uznesenia do MsR a MsZ 

- Príprava zmlúv na poskytnutie  dotácií z rozpočtu mesta 

- Dozor nad prenájmom domu kultúry počas víkendov a popoludňajších a večerných hodinách 

- Aktualizácia plagátov vo vitríne pri Dome kultúry a údržba vitrín  

- Príprava, zabezpečenie a realizácia kultúrno-spoločenských akcii mesta a iných organizácii 

- Moderovanie jednotlivých podujatí organizovaných mestom 

- Darovacie zmluvy:  narodenie dieťaťa  

- Maľovanie priestorov a upratovanie priestorov  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 súhrnnej účtovnej závierky za rok 2017 + vloženie do RISu. 

- Vypracovanie výkazu NSRO 1-93 za rok 2017 pre štatistický úrad. 

- Prípravné práce ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017 

- Spracovanie mesačnej účtovnej závierky za február 2018. 

- Práce na štvrťročnej účtovnej závierke za I. štvrťrok 2018. 

- Spracovanie poznámok k účtovnej závierke mesta Nováky za rok 2017. 

- Vypracovanie a odovzdanie na daňový úrad Daňového priznania k dani z príjmov právnických 

osôb  za rok 2017. 

- Spracovanie  rozpočtových opatrení na rok 2018 podľa požiadaviek. 

- Spracovanie  Záverečného účtu mesta Nováky za rok 2017. 

- Spracovanie Hodnotiacej správy k programovému plneniu rozpočtu mesta za rok 2017. 

- Spracovanie Vyhodnotenia výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov mesta k 31.12.2017. 

- Súčinnosť s audítorskom firmou pri overovaní účtovnej závierky mesta za rok 2017. 

- Archivácia účtovných dokladov za rok 2015. 

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

komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 31.12.2017. 

- Prijímanie a súčinnosť pri podávaní daňových priznaní k dani z nehnuteľností na rok 2018. 



- Vyrubovacie konanie dane z nehnuteľností na rok 2018 pre právnické osoby a fyzické osoby 

v meste Nováky - prijímanie zmien, kontrola podaných priznaní, resp. o hlásení, spracovanie 

rozhodnutí, následná tlač obálok a rozhodnutí . 

- Prijímanie oznámení na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

rok 2018. 

- Vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 

pre právnické osoby a fyzické osoby v meste Nováky. 

- 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. 

- Zaraďovanie a vyraďovanie majetku v priebehu roka. 

- 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. 

- Vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017. 

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

 

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta  

- Kúpne zmluvy na pozemky pod Poľným hnojiskom – zavkladované, vyplatenie kúpnej ceny 

pôvodným vlastníkom a súčasne zaradenie nových podielov na predmetných pozemkoch do 

majetku mesta.  

- Zámenná zmluva medzi SSC a Mestom Nováky – opravený znalecký posudok zaslaný na 

SSC, zistené tituly nadobudnutia zamieňaných pozemkov vo vlastníctve mesta pod cestami 

(získané z katastra v PD) budú po spracovaní zaslané na SSC.  

- Príprava nájomnej zmluvy na „Odovzdávaciu stanicu tepla – budova A a budova B“ – čaká sa 

na TSK. 

- SVP, š. p. – prerušené konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy 

medzi SVP a Mestom Nováky  

 - oprava uznesenia ohľadne zmeny druhov pozemkov, 

 - zaslanie podpísaného dodatku ku kúpnej zmluve na SVP, 

 - podaná žiadosť o vydanie súhlasu k predmetnému katastr. konaniu na Okresný úrad 

PD, Pozemkový a lesný odbor (čakáme na odpoveď), nakoľko máme na LV zákaz nakladania 

s našimi pozemkami (po PÚ), ktoré sú predmetom KZ.  

- Žiadosť o zápis GP č. 51/2017 na zameranie protipovodňového opatrenia na Brode a obslužnej 

komunikácie 

 - vydané stanovisko k záberu poľnohospodárskej pôdy,   

 - pripravená žiadosť o usporiadanie záberu poľ. pôdy na Okresný úrad PD, Pozemkový 

a lesný odbor. 

- Konzultácie s právnikom ohľadne návrhov uznesení, následne ohľadne pripravovaných 

zmlúv. 

- Zúčastnenie sa na zaraďovacej komisii, vyhotovenie zápisov.  

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

IS Register adries) a odovzdávanie tabuliek so súpisnými číslami. 

- Vykonávanie opráv v registri adries – čistenie historických údajov, duplicít ... 

- 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. 

- 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 a prevodom 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, vydávanie územnoplánovacích informácií k pozemkom 

pre SPF a pre iných žiadateľov. 

- Príprava podkladov (snímky máp, LV a pod.) na rokovanie do Komisie výstavby, územného 

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

zápisnice a záverov komisie. 

- Príprava materiálov na prerokovanie do Mestskej rady, príprava návrhov uznesení. 

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

rokovanie Mestského zastupiteľstva. 

- Zasielanie odpovedí z rokovaní komisie a MsR, MsZ. 

- 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 pre fyzické osoby a právnické osoby 

- Rokovania a pochôdzka v teréne s Ing. Kleinom vo veciach projektov dopravného značenia – 

zmrzlina na námestí, pešia zóna resp. jednosmerka od LIDLa 

- Spracovanie a vydanie rozhodnutí na určenie poplatkov za malý zdroj znečistenia ovzdušia 

pre právnické osoby 

- Vybavovanie stanovísk a súvisiacich podkladov k vydaniu územného rozhodnutia k stavbe 

„Rekonštrukcia rozvodov tepla – Mesto Nováky“ 

- Vypracovanie stanovisko pre SS Distribučnú spoločnosť k stavbe rekonštrukcia vysokého 

napätia v katastri mesta Nováky 

- Vypracovanie a poskytnutie doplňujúcich  údajov o čistení komunálnych vôd pre Ministerstvo 

životného prostredia SR 

- Príprava ukončených projektov k z fondov EÚ k archivácii a zabezpečenie archivácie 

- Spracovanie Prehľadov žiadostí o NFP a dotácie za roky 2015 a 2016zoznamov 

- Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017 a vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2018 

- Príprava uznesenia k PHSR 

- Riešenie podnetu na zatekanie do bytového domu a zaslanie odpovede 

- Účasť na monitorovacom rozhovore k projektu Protipovodňové aktivity v meste Nováky v 

Piešťanoch 

- Príprava podkladov k vydaniu povolení v zmysle stavebného zákona pre projekt Centrálny 

zdroj tepla vrátane vybavovaní súhlasov majiteľov pozemkov a orgánov štátnej správy 

- Poskytnutie informácii v zmysle zákona 211  - 24x 

- Vybavovanie dennej agendy referátu - 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) 

- Ulica Kukučínova – pokračovanie stavebných prác, predpokladané ukončenie do konca apríla 

- BRO – začatie implementácie projektu – vypodpisovanie zmlúv na nákup prístrojového 

a strojového vybavenia s dodávateľmi podľa výsledkov verejného obstarávania 

- MŠ – čakáme na výsledky 

- MsÚ – žiadosť o NFP bola schválená 



- Ul. Trenčianska – opakovane zverejnená výzva na zhotoviteľa stavebných prác 

- CZT – príprava podkladov k žiadosti o NFP, vybavovanie vyjadrení od sieťarov a všetkých 

požadovaných vyjadrení do začínajúcich stavebných konaní – územné rozhodnutie, stavebné 

povolenie, ohlásenie udržiavacích prác, ohlásenie stavebných úprav. Vybavovanie súhlasov, 

návrh zmluvy o budúcom vecnom bremene. Zmluva o dielo na spracovateľa projektovej 

dokumentácie zverejnená. 

- Kamerový systém – žiadosť schválená, pripraví sa VO 

- Prístavba telocvične – súťaž ukončená, zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby zverejnená, 

stavba protokolárne odovzdaná, začala výstavba 

- Havarijné stavy ZŠ – súťaž ukončená, zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby zverejnená 

- Nová poliklinika – komunikácia s projektantom, koordinácia projektu a projekčných prác 

a podkladov pre stretnutie s občanmi ohľadne schválenia lokality na umiestnenie 

- Zberný dvor – po schválení nájmu uznesením MsZ – bude prebiehať pripomienkové konanie 

k návrhu zmluvy 

- Mostíky v Horných Lelovciach – požiadavka na spracovanie cenovej ponuky na realizáciu 

stavieb mostíkov 

- Doprojektovanie elektra ku chodníku Carcoustics – požiadavka na predloženie cenovej 

ponuky 

- Rokovanie s projektantom ohľadne pešej zóne pri LIDLi resp. zjednosmernenia ulice 

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

požiadavky na základe výzvy TSK. 

- Rokovanie s Telekomom – predpokladané začatie prác v chemickej a baníckej kolónii v máji 

júni, začína príprava na súvisiaci povoľovací proces v zmysle cestného zákona 

- Koordinácia prác oddelenia 

 

Oddelenie vnútornej správy 

- spracovanie 46 infožiadostí, 

- vybavenie mandatného certifikátu pre štatutára v Bratislave (pre podpisovanie dokumentov 

cez elektronickú schránku), 

- vypracovanie smernice pre zabezpečenie realizácie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám, 

- preberanie registratúrnych záznamov do registratúrneho strediska, 

- zverejňovanie objednávok a zmlúv, 

- výber poplatkov do pokladne a výdaj (535x hlavná pokladňa a pokl. č. 2),  

- osvedčovanie podpisov (482x), 

- osvedčovanie bez poplatku (34x),  

- osvedčovanie  fotokópií (115x),  

- spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní 13x  

- spracovanie žiadostí o uzavretie manželstva (4x),  

- spracovanie úmrtia (4x), 

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

v CISMA/,  

- vytvorenie AVIZA (CIZMA) (3x), 

- stotožňovanie osôb v CISMA (priebežne), 

- určenie otcovstva (2x), 

- výpisy z matričných kníh (5x),  

- zápis do matričnej knihy (6x),  

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

zahraničia/, 

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



- odovzdanie Zbierky listín 2017 – Okresný úrad Prievidza, 

- prihlášky a odhlášky na trvalý pobyt, prechodný pobyt, prehlásenia v rámci mesta (43x), 

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

- úmrtie – zápis archívneho záznamu (9x), 

- spracovanie rozpočtových opatrení oddelenia,  

- kontrola objektov v spolupráci s HaZZ – kontrola odstránenia nedostatkov, 

- príprava podkladov pre nového pediatra v Poliklinike – zverejnenie zámeru, príprava zmluvy, 

ukončenie zmluvy s pôvodným nájomcom, 

- zaraďovanie nového majetku mesta, vyraďovanie neupotrebiteľného majetku za odd., 

- vymáhanie pohľadávok za byty a NP, príprava výpovede z nájmu NP, 

- príprava materiálov do ekonomickej komisie, MsR a do MsZ (predĺženie NZ na NP, 

predĺženie NZ na byty 2x, prísediaci na súde), 

- príprava dodatku k NZ na NP, 

- spracovanie dohôd o pracovnej činnosti a o vykonaní práce (4x), uzatvorenie pracovnej 

zmluvy (2x), ukončenie pracovného pomeru (4x), 

- spracovanie žiadosti o byt (5x), 

- osadenie mestskej mapy na Nám. SNP, 

- riešenie NP pre MC Nováčik, 

- spracovanie štatistiky celkovej spotreby energií za Mesto Nováky, 

- vyúčtovanie dotácií za Mesto Nováky so štátnym rozpočtom, 

- zabezpečenie priestorov a súčinnosť pri odovzdávaní daňových priznaní pre DU Prievidza, 

- riešenie zmlúv s O2, StVPS (2x), absolventská prax (2x),  

- súčinnosť pri riešení šíriaceho sa zápachu v meste 8.3. s OU odb. krízového riadenia, 

- súčinnosť pri asfaltovaní pumptrackového ihriska (vybavenie asfaltu, dovozu asfaltu, 

vybavenie strojov a náradia, zabezpečenie VPP pracovníkov, financovanie), 

- príprava žiadosti na získanie príspevku na zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti 

formou dobrovoľníckej služby (5 dobrovoľníkov), 

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

zamestnanosti (4 zamestnanci), 

 

 verejné osvetlenie:  

 oprava verej. osvetlenia na ulici  A. Hlinku, Lelovskej, Bernolákovej, Chalúpkovej, 

Tajovského, Lesnej, Jesenského, Nábrežnej, Lelovskej, Rastislavovej, Nám. SNP, park Š. 

Moyzesa, 

 

 mestský rozhlas:  

 oprava rozhlasu na ulici Tajovského, 

 

 vývoz komunálneho odpadu:  

 úprava stojísk pre 1100 l kontajnery na ulici Baníkov, Lelovskej oproti potravinám a na 

parkovisku pod starým cintorínom v Lelovciach, 

 výmena 1100 l kontajnera v areáli Fortischem a 2 ks v areáli Carcoustics, 

 úprava 2 ks banských vozíkov, ako košov na kom. odpad na odpočívadlo na Brezine, 

 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: 

 zabezpečovanie zimnej údržby miestnych komunikácií, chodníkov a verejných 

priestranstiev, 

 vyštrkovanie jám a výtlkov na miestnej komunikácii na ulici Suvorovovej, 

 vypieskovanie chodníka na ulici Bernolákovej medzi byt. domami č. 632,633 a 634,  

 strojné zametanie miestnych komunikácií po zimnej údržbe, 

 

- verejná zeleň: 

 spílenie stromov v zmysle vydaných platných rozhodnutí, 

 frézovanie pňov po spílení stromov, 

 oprava dosiek na lavičkách na ul. Bernolákovej na DI, M. Bela, Hviezdoslavovej, 

Kukučínovej, Nábrežnej, 

 oprava hojdačky na detskom ihrisku v areáli ZUŠ, 

- cintorínske služby:   

 osadenie informačných tabuliek na nový a starý cintorín v Lelovciach, 

 čistenie cintorínov a domu smútku pred smútočnými obradmi, 

 

 údržba bytov a nebytových priestorov: 

 výmena obehového čerpadla na poliklinike, 

 oprava výťahu na poliklinike, 

 bežné opravy a údržba v bytových a nebytových priestoroch (výmena batérií, sprch. kúta, 

oprava vodoinštalácie, elektroinštalácie, kotlov a pod.), 

 

 

- práce s aktivačnými pracovníkmi: 

 zimná údržba miestnych komunikácii 

 čistenie a zametanie miestnych komunikácii a verejných priestranstiev po zimnej údržbe( 

celé mesto ) 

 čistenie odtokových žľabov na ul. Trenčianskej, Kollárovej, Lesnej , Lelovskej 

 odvoz konárov po výrube počas vegetačného pokoja na skládku odpadu 

 zabezpečovanie starej krytej plavárne po vlámaniach 

 vyhrabávanie lístia zo živých plotov 

 oprava poškodeného chodníka pred MsÚ 

 zbieranie odpadu z verejných priestranstiev 

 odstraňovanie čiernych skládok 

 všeobecné práce ( drobné opravy v budovách MsÚ, ZUŠ, Kúria, MŠ, Požiarna zbrojnica ) 

 údržba cintorínov a príslušných parkovísk 

 pílenie a kálanie dreva z výrubu, ktoré je použité na vykurovanie budovy č. 330 

 


