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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 23. apríla 2018 

Dôvodová správa 

Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu 

- poskytovanie knižnično-výpožičných služieb 

- poskytovanie informačných služieb 

- evidovanie čitateľov, výpožičiek a návštevnosť v knižnici 

- príprava a realizácia výchovno-vzdelávacieho  podujatia pre druhé ročníky ZŠ – apríl 2018 

- príprava a realizácia besedy so spisovateľkou Gabrielou Futovou pre oba tretie a štvrté 

ročníky ZŠ – máj 2018 

- príprava a realizácia vyhodnotenia žiakov druhých ročníkov ZŠ, ktorí celý školský rok 

navštevovali knižnicu, čítali a súťažili – jún 2018 

- objednanie, nákup, zaevidovanie a následné zaradenie nových kníh do knižničného fondu 

- predaj vstupeniek na podujatia „Fats Jazz Band“, „Veselá trojka“  a na „Deň s MUFUZOU“ 

- výpomoc pri akciách podľa potreby 

- Spolupráca s klubom dôchodcov, ZŠ, MŠ, CVČ, športovými klubmi a voľnočasovými 

organizáciami pri zabezpečovaní akcii mesta (Stavanie mája, Deň matiek, World Challenge 

Day)  



- Spolupráca so ZUŠ pri zabezpečení súťaže „Novácky talent“, koncert ZUŠ 

- Plánovanie a zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských podujatí na 04-06/2018 (koncerty,  

posedenia, besedy pre školy, organizácie, firmy) 

- Jarmok- práca so zmluvami –  registrácie na jarmok 2018 

- Deň s Mufuzou-práca so zmluvami –  registrácie  

- Zabezpečenie akcie Deň s Mufuzou 

- Predajné akcie v DK 

- Zabezpečenie akcie Word Challenge Day 2018 

- Word Challenge Day 2018-spolupráca s voľnočasovými organizáciami, školami a športovými 

klubmi 

- Zabezpečenie Videotextu a videonovín 

- Zabezpečenie kamerového záznamu z MsZ 

- Zabezpečenie kamerového záznamu zo stretnutia s občanmi 

- 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 

- Príprava podkladov na zasadnutia MsR a MsZ 

- Príprava návrhov na uznesenia do MsR a MsZ 

- Mesačné poskytovanie  dotácií z rozpočtu mesta a darov 

- 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 ďalších priestorov  v DK 

- Príprava miestnosti a priestorov v DK na podujatia a akcie 

- Spracovávanie žiadosti pre sprístupňovanie informácií § 211 

 

Ekonomické oddelenie 

- Spracovanie návrhu aktualizácie č.1 rozpočtu mesta na rok 2018. 

- Spracovanie mesačnej účtovnej závierky za máj 2018. 

- Práce na konsolidovanej účtovnej závierke mesta Nováky za rok 2017. 

- Spracovanie poznámok ku konsolidovanej  účtovnej závierke mesta Nováky za rok 2017. 

- Práce na Konsolidovanej výročnej správe mesta za rok 2017. 

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

rok 2018. 

- Prijímanie žiadostí o zníženie resp. odpustenie  miestneho poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na rok 2018. 

- Spracovanie rozhodnutí na zníženie resp. odpustenie miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018. 

- Zasielanie výziev na zaplatenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na rok 2018 poplatníkom, ktorí si nesplnili svoju povinnosť.  

- Zasielanie výziev na zaplatenie dane z nehnuteľností na rok 2018 daňovníkom, ktorí si 

nesplnili svoju povinnosť.  



- Zasielanie výziev daňovníkom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností  na rok 

2018 , ktorí si nesplnili svoju 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. 

- 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. 

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

 

Oddelenie výstavby a rozvoja mesta  

- Orange Slovensko a. s. - príprava zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene v rámci stavby 

„Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a. s. – FTTH Nováky“.    

- Stredoslovenská distribučná, a. s. – príprava zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci 

stavby „Nováky – Kukučínova – Vrezanie skrine pre 14 b. j. „.  

- Zámenná zmluva medzi SSC a Mestom Nováky - získavanie materiálov preukazujúcich tituly 

nadobudnutia vlastníctva k pozemkom mesta nachádzajúcich sa pod štátnou cestou, ktoré sú 

predmetom zámeny, následné odoslanie materiálov SSC.  

- Aktualizácia rozpočtu č. 1 na rok 2018 – príprava a spracovanie podkladov. 

- SVP, š. p. – v rámci prerušeného konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva na základe 

kúpnej zmluvy medzi SVP a Mestom Nováky bola podaná žiadosť o stanovisko k zmene 

druhov pozemkov na SVP ohľadne vodných plôch.  

- Konzultácie s právnikom ohľadne návrhov uznesení, následne ohľadne pripravovaných 

zmlúv. 

- Zúčastnenie sa na zaraďovacej komisii, likvidačnej 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) na rokovanie do Komisie výstavby, územného rozvoja, 

dopravy, životného prostredia a verejného poriadku mesta Nováky. 

- Príprava materiálov na prerokovanie do Mestskej rady, spracovanie 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. 

- Spracovanie podkladov a vydávanie rozhodnutí na výrub drevín pre fyzické osoby a právnické 

osoby. 

- Vybavovanie stanovísk a súvisiacich pracovných činností k vydaniu stavebného rozhodnutia 

k stavbe „Rekonštrukcia rozvodov tepla – Mesto Nováky“ – územné rozhodnutie, stavebné 

povolenie, oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác, oznámenie k ohláseniu stavebných úprav 

2x. 

- Príprava a spracovanie podkladov k vypracovaniu Programu odpadového hospodárstva na 

roky 2016-2020. 

- Spracovanie podkladov a vydávanie povolení na rozkopávku a zvláštne užívanie pre stavbu 

„IHS-FTTH KBV – NVKY – Baníkov – Štefánika – Pribinova“ (v 3 etapách) vrátane 

prehliadok v teréne + ďalších v zmysle predložených žiadostí. 

- Riešeniu podnetu od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Piešťany ohľadne 

nezákonného vybudovania studní v záhradkárskej osade v Novákoch – zvolanie začatia 

konania s účastníkmi vrátane zamestnanca SVP š.p.. 

- Komunikácia s dopravným inšpektorátom vo veciach vydávania povolení súvisiacich s ul. 

Trenčianskou a príprava podkladov, SNP (ulička LIDL – MsÚ), ul. Lehotská a súvisiaca 

komunikácia so spracovateľom projektovej dokumentácie vrátane obhliadok v teréne. 

- Príprava prezentácie projektu Protipovodňové aktivity v meste Nováky - lokalita Brod  na 

záverečný seminár a účasť na záverečnom seminári. 

- Príprava podkladov a účasť na vládnom audite k projektu Protipovodňové aktivity v meste 

Nováky - lokalita Brod. 

- Zabezpečenie trvalo vysvetľujúcej tabule k projektu Protipovodňové aktivity v meste Nováky 

- lokalita Brod. 

- príprava podkladov a vypracovanie záväzných stanovísk pre Slovak Telekom -pripokládka k 

Orange ul. Matice Slovenskej a k umiestneniu optického kábla ul. Rastislavova a Námestie SNP 

- Vypracovanie vyhodnotenia PHSR Mesta Nováky za rok 2017 a zaslanie na TSK. 

- Riešenie vlastníckych vzťahov k národnej kultúrnej pamiatky Božia muka - Pieta 

- Riešenie podnetu k stavbe prístrešku a zaslanie odpovede 

- Vyplnenie a odoslanie dotazníka ohľadom ÚPN pre Prírodovedeckú fakultu UK Bratislava 

- Riešenie podnetu  -vybudovanie osvetlenia na ul. Matici slovenskej, vyžiadanie ponuky na 

spracovanie PD a doplnenie nákladov na PD  do návrhu akt. Č.1 rozpočtu mesta 

- Poskytnutie informácii v zmysle zákona 211  - 10x 

- Vydávanie Záväzných stanovísk  ku konaniam stavebného úradu  

- Povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác 

- Poskytovanie územnoplánovacích informácií v zmysle platného Územného plánu mesta 

Nováky (ÚPN) 

- Komunikácia s pozemkovým úradom na zabezpečenie stanoviska k nájmu (úspešné 

doriešenie žiadosti Ing. Balák) a prevod pozemkov v lokalite Brod – stavba na rieke Nitra 

(zatiaľ v konaní, prerušené konanie na katastri). 

- Príprava a spracovanie podkladov k súťaži Rozšírenie a modernizácia kamerového systému 

v Novákoch v rámci aplikácie TENDERNET. 

- Naštudovanie problematiky k vydaniu záväzného stanoviska k územnému konaniu z pohľadu 

územného plánu k plánovanej výstavbe 4 RD na ul. Šimonovskej. 

- Príprava podkladov do výberového konania, spracovávanie testovacích otázok. 

- Príprava podkladov na rokovanie vo veci NZ Urbár Horné Lelovce, nadväzne vyžiadanie 

stanoviska od poslancov MsZ a spracovanie podkladu do MsZ. 



- Účasť na školení GDPR 

- Podanie žiadosti o dotáciu – telocvičňa ZŠ Hronského, príprava podkladov na zadanie súťaže 

na zhotoviteľa stavby 

- Koordinácia prác oddelenia 

 

Projektový manažment 
Ulica Kukučínova – prebieha kolaudačné konanie 

Lávka cez rieku  Nitra – stavba bola ukončená zaradená, zhotoviteľ príde opraviť nedostatky  

povrchu začiatkom júla 2018 za predpokladu priaznivých poveternostných podmienok počas 4 

dní 

NFP- Kompostéry- bol schválený grand, prebieha implementácia 

BRO – prebieha implementácia  

Koordinácia finálnych podkladov k zmenám a doplnkom Územného plánu mesta Nováky 

– skoordinovanie s postupmi TSK 

Koordinácia stretnutia ohľadom akcie chodník Carcoustic - je potrebné, aby bola v PD 

dopracovaná časť prechodu pre chodcov s osvetlením (podmienka PZ PD) 

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. Všetko bolo zaslané čakáme na výsledok. Hodnotenie prebehlo, MU 

žiadosť schválená, MŠ rozhodnutie  a následné odvolanie voči rozhodnutiu. 

Príprava podkladov na obstaranie zhotoviteľa ulica Trenčianska-  v štádiu pred ukončením 

verejného obstarávania 

Príprava podkladov na spracovanie Energetického auditu a projektov Tepelného 

hospodárstva- projekt rekonštrukcie rozvodov v Novákoch.  Audit zadaný , projekty dočasne 

pozastavené z dôvodu neschváleného rozpočtu. Audit bol dodaný, prebieha spracovanie 

dokumentov na Vo na PD. Všetko odovzdané, v konaní proces územného rozhodnutia, 

nadväzne stavebného povolenia. Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav vydané (2x), 

oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác vydané. 

Spracovanie žiadosti kamerový systém Nováky- čakáme na stanovisko, získali sme grand na 

realizáciu kamerového systému. Prebieha výberové konanie 

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

doplnený požiadavky na základe výzvy TSK. Prišlo záporné rozhodnutie, bolo podané 

odvolanie voči rozhodnutiu podľa zákona.  

ZŠ sociálne zaradenia telocvičňa pavilón B- bola pridelená dotácia, stavebné práce sa 

koordinujú v nadväznosti na realizáciu dostavby telocvične, budú pokračovať cez prázdniny, 

ZoD podpísaná zverejnená 

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

realizácia diela, ZoD podpísaná zverejnená 

Oddychové zóny- evidencia pôvodných oddychových zón v meste Nováky. 

Spracovanie vstupných podkladov na zadanie akcie Polikliniky v meste Nováky. Na základe 

spracovaných podkladov a schváleného memoranda prebiehajú rokovania . 

Dom služieb – proces Vo pred ukončením – pred podpisom zmluvy 

 

Oddelenie vnútornej správy 

- spracovanie 20 infožiadostí, 

- prepracovávanie celej dokumentácie súvisiacej s novým zákonom o ochrane OÚ č. 18/2018 

Z. z. (sprostredkovateľské zmluvy, smernice, nové poučenia, súhlasy so spracúvaním OÚ – 

stále trvá, 

- zavádzanie bezpečnostných opatrení na elimináciu hrozieb v súvislosti s ochranou OÚ- 

nastavenie politiky zmeny hesiel, zabezpečenie vstupu do siete- aplikovaním nových wifi pre 



osoby, ktoré nesmú vstupovať do lokálnej siete, zabezpečenie zálohovania podľa nových 

pravidiel, 

- príprava na zabezpečenie bezpečnej tlače dokumentov v súvislosti s ochranou OÚ, 

- príprava na zabezpečenie šifrovania prenosných zariadení – USB, 

- príprava preškolenia zamestnancov  k novému zákonu – GDPR, 

- príprava na povinné zverejňovanie na CUET- centrálnu úradnú elektronickú tabuľu na portáli 

Slovensko.sk, 

- zverejňovanie objednávok a zmlúv, 

- výber poplatkov do pokladne a výdaj (1835x hlavná pokladňa, 956x pokl. č. 2), 

- osvedčovanie podpisov(395x), 

- osvedčovanie  fotokópií (298x), 

- spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní (10x)  

- spracovanie žiadostí o uzavretie manželstva (5x), 

- spracovanie úmrtia (2x), 

- odrevidovanie matričných zápisov pre iné matričné úrady18x) /vytvorenie nových zápisov 

v CISMA/, 

- vytvorenie AVIZA (CIZMA) (4x), 

- stotožňovanie osôb v CISMA (priebežne), 

- určenie otcovstva (3x), 

- výpisy z matričných kníh (8x), 

- zápis do matričnej knihy (4x), 

- delegované sobáše (1x), 

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

zahraničia/, 

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

- prihlášky a odhlášky na trvalý pobyt, prechodný pobyt, prehlásenia v rámci mesta (46x), 

- vystavenie potvrdenia o pobyte (5x) 

- zápis narodeného dieťaťa – celá agenda (9x), 

- úmrtie – zápis archívneho záznamu (9x), 

- spracovanie rozpočtových opatrení oddelenia, príprava aktualizácie č. 1 v rámci odd., 

- kontrola hasiacich prístrojov v objektoch, 

- zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru v Dome služieb + vyhodnotenie, 

- ukončenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor (Elkocomputers - Orange), 

- príprava a uzatvorenie zmluvy s novým nájomcom na nebytový priestor v Dome služieb 

(ALFA Topoľčany – očná optika), 

- predĺženie nájomných zmlúv na byty 3x, 

- zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov osobitným zreteľom 2x (MC Nováčik, 

Centrum správnej pomoci), 

- evidovanie nových záujemcov o zamestnanie (3x), 

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

- vymáhanie pohľadávok za byty a NP,  

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

- spracovanie dohôd o pracovnej činnosti a o vykonaní práce (10x), uzatvorenie pracovnej 

zmluvy (4x), ukončenie pracovného pomeru (2x), zmeny pracovných zmlúv (1x), prax 

študentov (3x), 

- spracovanie žiadosti o byt (1x), 

- vyúčtovanie nákladov na NP v DK, 

- spolupráca pri príprave rekonštrukcie Domu služieb (príprava podkladov, obhliadky),  

- spracovanie zmlúv na prenájom kompostérov (2x), 



- príprava výberového konania na obsadenie pracovného miesta „referent výstavby 

a projektový manažér“, 

- príprava materiálov ku komunálnym voľbám, 

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

zamestnanosti (4 zamestnanci), 

- spracovanie administratívy pre ÚPSVaR, 

verejné osvetlenie:  

- oprava verej. osvetlenia na ulici Chalúpkovej, Jesenského, Rastislavovej, Nám. SNP, 

Lelovskej, Štúrovej, Matice slovenskej 

mestský rozhlas:  

- premiestnenie stĺpa mestského rozhlasu s úpravou vedenia na ulici Lelovskej 

- oprava rozhlasu na ulici Chalúpkovej 

vývoz komunálneho odpadu:  

- výmena opotrebovaného 1 ks a pridelenie 2 ks 1100 l kontajnerov na KO pre HBz, a.s., Banská 

mechanizácia a elektrifikácia 

- rozmiestnenie VOK pre záhradkárske osady 

- vývoz veľkoobjemových kontajnerov zo zberného dvora odpadov, prevádzka zberného dvora 

odpadov a separovaný zber odpadov 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   

- 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.) 

- podhrnutie biomasy na kompostovisku 

miestne komunikácie: 

- oprava rozkopávky na ulici Štúrovej 

- asfaltovanie výtlkov po zime infračerveným nahrievaním asfaltu ul. Rastislavova, M. Bela, 

Čerešňová, Hviezdoslavova, Chemikov, Svätoplukova, Tajovského, Šoltésovej,. Šimonovská, 

Poľná, Lelovská 

- obnova vodorovného dopravného značenia na Nám. SNP - na parkovisku pri pošte a na miest. 

komunikácii pod kostolom 

- strojné zametanie miestnych komunikácií 

verejná zeleň: 

- výsadba kvetov - kvetináče, pyramída, nádoby mobilnej zelene, kvetinové záhony 

- zabezpečenie a postavenie mája na oslavu stavania mája 

- kosenie mesta 

- opiľovanie stromov na ulici Hviezdoslavovej a Nábrežnej 

- polievanie a pletie výsadieb 

- rez a tvarovanie krovín a ostatnej zelene 

cintorínske služby:   

- inštalácie nového zásobníka na papierové utierky vrátane smetného koša do sociálnych 

zariadení domu smútku na novom cintoríne 

- nákup podsedákov na vonkajšie lavice domu smútku na starom cintoríne v Lelovciach 

- čistenie cintorínov a domu smútku pred smútočnými obradmi 

- kosenie mesta 

detské ihriská: 



- montáž 3 ks nových lavičiek na pumptrackové ihrisko 

- dovoz asfaltu na pumptrackové ihrisko 

- oprava a výmena poškodených zariadení detských ihrísk 

údržba bytov a nebytových priestorov: 

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

oprava vodoinštalácie, elektroinštalácie a pod.) 

 

Práce s aktivačnými pracovníkmi: 

- údržba detských ihrísk: zber odpadu, prehrabanie pieskovísk, zametanie kamienkov, 

- údržba a čistenie oplotenia okolo Kostola, vyčistenie od hrdze, základný náter, vrchný náter, 

- vyčistenie priestranstva a odvoz konárov (pri jazere), 

- odvoz odpadu z kontajnerových stanovíšť - Nám. SNP, ul. M. R. Štefánika, Bernolákova, 

- obchodné priestory: škriabanie stien, penetrovanie , čistenie, maľovanie priestorov a 

umývanie podláh, 

- údržba areálov na cintorínoch -zametanie chodníkov, šintovanie, 

- úprava terénu, rozhrabanie hliny pri lávke cez rieku Nitru, 

- odvoz kosačiek do servisu a vykonávanie pravidelnej údržby strojov, 

- triedenie a odvoz čiernej skládky od ZŠ na ul. Pribinovej, 

- očistenie, vybrúsenie a náter dosiek na  lavičkách v Účku, 

- kosenie areálu klubu dôchodcov, 

- dohľad a udržiavanie hygieny  na verejných toaletách, 

- osádzanie násteniek a obrazov  na MsÚ, 

- základné čistenie fontány, 

- presťahovanie knižnice z vnútra budovy MsÚ pred MsÚ, 

- odvoz odpadu zo záhradky na ul. Svätoplukovej do areálu Veposu (pomoc inv. občanovi), 

- vysypanie mulčovacej kôry na ul. Kukučínovej, opílenie okrasnej čerešne za tržnicou, 

- kosenie areálu v Materskej škôlke, Základnej škole a  Základnej umeleckej škole, 

- prevoz lavíc z DK na námestie a rozloženie  na stavanie mája, 

- čistenie priestranstiev od trávy, 

- vstup do mestského parku rýľovanie, 

- kosenie trávnatých plôch v areáli kostolnej záhrady, 

- kosenie trávnatých plôch v mestskom parku, 

- odvoz záhradného odpadu z ul. M. Rázusa, 

- kosenie areálov ZŠ pred návštevou z družobného mesta Jílove u Prahy, 

- kosenie výjazdu v križovatkách na štátnu cestu z ul. Nábrežnej, Duklianskej, 

- Brod - vykosenie brehov, vyčistenie dna koryta, vyzbieranie naplavených plastov, údržba 

spätnej klapky, 

- kosenie areálu ZUŠ, odvoz trávy, zametanie chodníkov – Míľa pre mamu, 

- kosenie a vyčistenie koryta potoka od rias a vyrastajúcich porastov, 

- pokosenie a úprava priestranstva za Kúriou, 

- čistenie chodníkov od buriny na ul. A. Hlinku, Nám. SNP, G. Košťála, Rastislavova, 

Pribinova, M. R. Štefánika, Baníkov, Svätoplukova, F. Kráľa, A. Hlinku,  Baníkov,  Chemikov, 

Štúrova, Vajanského, Hurbana, M. Rázusa, Krátka, 

- odvoz odpadu z verejných priestranstiev mesta (mestský park, kolónia, ul. Duklianska), 

- odvoz bio odpadu, 

- zametanie na ul. A. Hlinku, Nám. SNP, G. Košťála, Rastislavova, Pribinova,  

- prevoz nových tabúľ oznamov, 

- kosenie, vyhrabanie a odvoz trávy z areálu klubu dôchodcov, 

- oprava komponentov na detskom ihrisku na ul. Chemikov – ZUŠ, 

- kosenie pozemku vedľa  budovy č. 330, 



- zber papierov z verejných priestranstiev, 

- práce spojené s prípravou podujatí - MDD a Mufuza, 

- vykonanie postreku zámkovej dlažby proti burine na námestí pred MsÚ, 

- vyčistenie pieskoviska, odvoz starého piesku z ihriska za výpočtovým strediskom a odvoz 

odpadu na kompostovisko, 

- kosenie priestranstva okolo kaplnky a prístupovej cesty k studničke, 

- šintovanie parkovísk na ul. Bernolákova, Nám. SNP, Dom služieb, Parkovisko pred 

Poliklinikou, M. Slovenskej, Stanica, zastávka Lelovce, 

- všeobecné práce spojené s opravou a údržbou mestských budov a kancelárií, 

- zabetónovanie novej tabule na cintoríne ul. A. Hlinku, 

- údržba na všetkých benzínových strojoch. 

 


