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Dôvod predloženia 

 

 

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

Návrh na uznesenie: 

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

Mestského zastupiteľstva 02. júla 2018 

Dôvodová správa 

Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu 

- natiahnutie kábla na internet, vŕtanie dier 

- skladanie nábytku v novej kancelárii 

- 27. – 28. augusta – príprava podujatia „Letný deň 2018“– dovoz pivných setov, stánkov 

a iného materiálu, zabezpečenie prívodu elektriny, pomoc pri stavaní pódia a prestrešenia, 

pomoc pri stavaní aparatúry, upratovanie areálu a odvoz materiálu po podujatí 

- od 7. septembra – oprava schodov – denné čistenie priestorov a okolia DK 

- výmena záclon, závesov, umývanie okien 

- upratovanie strechy, čistenie rín a zvodov  

- upratovanie priestorov za bábkovou sálou  

- bežná hygienická údržba priestorov DK a čistenie, kosenie, úprava vonkajších priestorov DK.  

- Zabezpečovanie prenájmov priestorov v Dome kultúry a akcií organizovaných mestom cez 

víkendy a vo večerných a popoludňajších hodinách 

- Príprava darovacích zmlúv o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta  



- spracovanie podkladov a zabezpečenie prevodu financií 1/12 dotácie pre športové kluby 

a voľnočasové organizácie   

- činnosť spojená so zabezpečením objednávok, podkladov k fakturáciám, príprava zmlúv,   

- Poskytovanie knižnično-výpožičných služieb 

- Potravinová pomoc pre občanov odovzdaná dňa  5.9.2018 - Spolupráca s charitou Prievidza 

- 6. júla – Konferencia OblFZ – príprava priestorov, komunikácia s objednávateľom, 

zabezpečenie občerstvenia, technické zabezpečenie, 

- Vatra zvrchovanosti - tvorba programovej štruktúry, komunikácia s partnerskými 

organizáciami – KRK, MsKD, komunikácia s účinkujúcimi v programe, tvorba scenáru, 

zabezpečenie priebehu podujatia – organizácia, logistika priestorov, zabezpečenie občerstvenia,  

- 12. júla – príprava vatry – zabezpečenie dreva prostredníctvom Urbáru, spílenie stromov, 

dovoz na Lodenicu, stavanie vatry 

- 13. júla - Vatra zvrchovanosti 

- 28. júla – Pump Cup – pomoc pri organizovaní podujatia, obstaranie ocenení od mesta, 

- Letný deň 2018 – tvorba programovej štruktúry, komunikácia so spoluorganizátormi,  

s účinkujúcimi v programe, tvorba scenáru, zabezpečenie priebehu podujatia – organizácia, 

technické zabezpečenie, logistika priestorov, zabezpečenie stánkov,    

- príprava podujatia „Katkin dúhový most“ v spolupráci s rodinou Súkeníkovou, p. Borákovou 

– tvorba programu, zabezpečenie účasti na podujatí, zabezpečenie skúšok bábkového 

divadelného súboru, technické zabezpečenie (výber, strih a nahrávanie hudby) 

- príprava a propagácia koncertu Saxophone syncopators (31. októbra) 

. príprava zájazdu na predstavenie v divadle Andreja Bagara v Nitre (5. októbra) – „Syna, či 

dcéru?“ – komunikácia s obchodným oddelením DAB, zabezpečenie dopravy, propagácia, 

prieskum záujmu, objednanie vstupeniek, distribúcia vstupeniek účastníkom zájazdu  

- úprava priestorov a okolia DK Nováky vo vlastnej réžii pracovníkmi DK Nováky,  

- Zabezpečovanie prenájmov priestorov v Dome kultúry  

- Grafické práce – plagáty a vstupenky na podujatia 

- Týždenná grafická a zvuková príprava video-textu Nováky 

- Strih videozáznamu MsZ Nováky a nasnímaných kultúrno – spoločenských podujatí  

- Moderovanie jednotlivých podujatí organizovaných mestom  

- 28. augusta – „Letný deň 2018“ 

- 1. septembra – svadba v DK 

- od 10. septembra denne skúšky bábkového divadelného súboru 

- tvorba programovej štruktúry Nováckeho jarmoku, rezervácia predajných miest, komunikácia 

s predajcami 

- 14. septembra – prenájom priestorov – Magic show 

- príprava vydania - Novácke noviny,  

- Príprav podkladov do MsR, MsZ na komisiu soc. vecí a zdravotnú, kultúry a vzdelávania, 

športu 

-Práca podľa jednotlivých náplní práce 

- Spracovávanie žiadosti pre sprístupňovanie informácií § 211 

Ekonomické oddelenie 

- Spracovanie polročnej účtovnej závierky a  mesačnej účtovnej závierky za júl 2018. 

- Spracovanie konsolidovanej účtovnej závierke mesta Nováky za rok 2017 a vypracovanie 

Výročnej správy ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta za rok 2017. 

- Spracovanie Vyhodnotenia hospodárenia mesta za I.polrok 2018 vrátane Monitorovacej 

správy programového plnenia rozpočtu za I.polrok 2018. 

- Nahratie aktualizácie rozpočtu mesta č.1 za rok 2018 do systému Korvin. 

- Súčinnosť s VÚB pri vybavovaní úveru č.3 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.  

- 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. 

- Vytváranie potvrdení o úhrade poplatku a dane za rok 2018 pre ÚPSVaR. 

- Riešenie problému s finančným riaditeľstvom v zmysle zákona 171/2005 Z.z o hazardných 

hrách. 

- Konkurzné konania – uplatnenie pohľadávky na súde a u správcu konkurznej podstaty, 

žiadosti správcom o priebehu konkurzného konania  

- 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. – odoslanie podpísanej zmluvy o zriadení vecného bremena 

v rámci stavby „Nováky – Kukučínova – Vrezanie skrine pre 14 b. j.“, jej zverejnenie.  

- Vyhodnotenie rozpočtu za 1. polrok 2018 a ukazovateľov programového rozpočtu. 

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

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

Bratislava ku dňu 31.07.2018  

- 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. 

- Vybavovanie agendy po p. Karakovej – zverejňovanie verejných vyhlášok zaslaných zo SOÚ, 

vydávanie územnoplánovacích informácií k zamýšľanej výstavbe, vydávanie záväzných 

stanovísk, zverejňovanie povolení. 

- Konzultácie s právnikom ohľadne návrhov uznesení, následne ohľadne pripravovaných 

zmlúv. 

- Zúčastnenie sa na zaraďovacej komisii, vyhotovenie zápisov, likvidačná komisia a 

spracovanie  zápisníc z likvidačnej komisie. 

- 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, zisťovanie 

a prešetrovanie podkladov k vydaniu resp. nevydaniu príslušných potvrdení. 

- 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. 

- Vydávanie výziev na likvidáciu burín a údržbu trávnatých porastov fyzickým a právnickým 

osobám. 

- 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 

a grafických podkladov 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. 

- Vybavovanie stanovísk a povolení k vydaniu stavebného povolenia k stavbe „Zvýšenie 

energetickej efektívnosti objektu Dom služieb Nováky“. 

- Vydávanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, určenie použitia 

dopravných značiek a zariadení a vydanie povolenia na úplnú uzávierku miestnej 

komunikácie z dôvodu rekonštrukcie ul. Trenčianskej v Novákoch. 

- Vydávanie povolenia na prenosné dopravné značenie a zvláštne užívanie pre stavbu 

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

Nováky“. 

- Príprava podkladov ohľadne odpadového hospodárstva  pre účely kontroly. 

- Finalizácia programu odpadového hospodárstva.  

- Triedenie a scelovanie dokumentácie a projektov pre archívne účely – Lodenica, 

Multifunkčné ihrisko ZŠ Pribinova, Pumptrackové ihrisko, rekonštrukcia Lávky ponad rieku 

Nitra, Workoutové ihrisko, Rekonštrukcia ulice Kukučínovej. 

- Zakladanie, archivácia rozhodnutí a povolení drobných stavieb. 

- Vybavovanie korešpondencie ohľadom grantových projektov. 

- Poskytovanie informácii v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciam – 11x 

- Ul. Kukučínova – kolaudačné rozhodnutie vydané 22.8.2018 

- NFP Kompostéry –  prebieha implementácia projektu a nove VO na dodávateľa  

- BRO – prebieha implementácia  

- Koordinácia finálnych podkladov k zmenám a doplnkom Územného plánu mesta 

Nováky – skoordinovanie s postupmi TSK 

- Koordinácia stretnutia ohľadom akcie chodník Carcoustic – nie je ukončená komunikácia 

s p. Fábrym vo veci umiestnenia chodníku zčasti na jeho pozemku z dôvodu súhlasu 

k územnému rozhodnutiu a zmluvného ošetrenia iných práv k nehnuteľnosti k vydanie 

stavebného povolenia 

- Koordinácia prác na akcii MÚ- príprava na realizáciu rekonštrukcie , schvaľovacie procesy 

kontrola dokumentov. 

- Rekonštrukcia Trenčianskej ulice – prípravné práce, ZoD zverejnená, začatie prác na 



rekonštrukcii v septembri 2018 

- Projekt CZT- žiadosť podaná, rieši sa aktuálne doplnenie požadovaných dokumentov 

- Projekt kamerový systém prebieha realizácia 

- Projekt – ZŠ J. C. Hronského sociálne zariadenia a prístavba telocvične ZŠ Pribinova – 

stavebné práce v koordinácii v nadväznosti na realizáciu dostavby telocvične, prístavba 

telocvične aktuálne ukončovanie prác a začiatok kolaudácie; sociálne zariadenia – prebehli 

búracie práce a pokračovanie stavebných prác bude v mesiaci september 

- ZŠ J. C. Hronského – rekonštrukcia telocvične – grant pridelený 

- Dom služieb – prebiehajú prípravné práce k vydaniu stavebného povolenia , 

- Oddychová zona Lidl Kuria- podklady na spracovanie návrhu architektonickej štúdie 

centrálnej zóny. 

- Nízko uhlíkové hospodárstvo- príprava podkladov na zapojenie sa do programu  

- Wifi v meste- príprava podkladov na zapojenie sa do programu 

- Koordinácia činností v rámci oddelenia. 

 

Oddelenie vnútornej správy 

- spracovanie 80 infožiadostí, 

- registrovanie a spustenie systému Oversi.sk (výpisy LV, obchodného registra 

a živnostenského registra), 

- pokračovanie v príprave prepojenia eschránky s registratúrnym systémom, 

- zabezpečovanie zverejňovania na CUET (centrálna úradná tabuľa na Slovensku) a na stránke 

mesta, 

- zverejňovanie objednávok a zmlúv, 

- výber poplatkov do pokladne (533x hlavná pokladňa a 146x pokl. č. 2),  

- výdaj z pokladne (213 x hlavná pokladňa a 64x pokl. č. 2), 

- osvedčovanie podpisov (533x), 

- osvedčovanie  fotokópií (139x), 

- preverovanie platnosti dokladov použitých na právne úkony – ich osvedčovanie 

a osvedčovanie podpisov bez poplatkov (43x), 

- spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní, štátnou správou (9x ),  

- spracovanie žiadostí o uzavretie manželstva (12x),  

- delegované sobáše (2x),  

- úmrtie – zápis archívneho záznamu a uloženie karty (14x), 

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

- zápis zmeny stavu občana do evidencie občanov (4x),  

- odrevidovanie matričných zápisov pre iné matričné úrady 22x) /vytvorenie nových zápisov 

v CISMA/,  

- vytvorenie AVIZA (CIZMA) (6x), 

- stotožňovanie osôb v CISMA (priebežne), 

- určenie otcovstva (3x), 

- výpisy z matričných kníh (21x),  

- zápis do matričnej knihy (16x), 

- zápisy do osobitnej matriky – 4x /kompletné zaslanie cudzojazyčných dokladov zo 

zahraničia/, 

- osvedčovanie podpisov na lôžku (v domácnosti) (7x),  

- prihlášky a odhlášky na trvalý pobyt, prechodný pobyt, prehlásenia v rámci mesta (91x), 

- potvrdenie o pobyte (8x), 

- záznam cudzinca (2x), 

- prebehla kontrola matričnej činnosti OÚ Prievidza,  

- spracovanie rozpočtových opatrení oddelenia,  



- kontrola hasiacich prístrojov v mestských objektoch (č. 330, 118, MŠ, unimobunka, SOÚ, 

poliklinika, PZ, MsÚ, ...), 

- vypracovanie požadovaných údajov od Okresného úradu Trenčín v rámci CO – vecné 

prostriedky, ubytovanie, branci, 

- vyradenie materiálu z CO skladu a jeho odovzdanie na CO OU Prievidza, 

- príprava podkladov a materiálu pre ministerstvo pre kontrolu na byty zo ŠFRB, 

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

- vymáhanie pohľadávok za byty a NP, 

- odovzdávanie bytov a nebytových priestorov novým nájomcom (byty 2x; nebytové 3x), 

- zabezpečovanie školenia BOZP pre nových zamestnancov a dohodárov, 

- príprava materiálov do ekonomickej komisie, MsR a do MsZ (správa o CO a PO, správa 

o pohľadávkach za byty a  NP, prenájom NP – 2x, aktualizácia rozpočtu, vyhodnotenie 

hospodárenia, postúpenie pohľadávky, odpis pohľadávky, materiály ohľadom komunálnych 

volieb), 

- evidencia žiadostí o zamestnanie (9x), 

- evidencia záujemcov o byty (6x), 

- spracovanie dohôd o pracovnej činnosti a o vykonaní práce (9x), uzatvorenie pracovnej 

zmluvy (3x), ukončenie pracovného pomeru dohodou (2x) a na dobu určitú (1x), predĺženie PZ 

(2x), 

- spracovanie výberového konania na voľné pracovné miesto na odd. VaRM (zrušené) 

a spracovanie oznámenia o voľnom pracovnom mieste na odd. VaRM, 

- súčinnosť pri zabezpečovaní príprav na realizáciu rekonštrukcie Domu služieb, 

- Voľby – školenia, preberanie materiálov z OU, príprava podkladov pre mestskú volebnú 

komisiu, preberanie dokladov od politických strán, spracovanie potrebných informácií 

a dokladov v rámci prípravy komunálnych volieb, 

- vypracovanie žiadosti a príslušných príloh v rámci národného projektu ,,Reštart-príležitosť 

pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce-opatrenie č.2", 

- vypracovanie žiadosti a príslušných príloh v rámci zabezpečenia vykonávania aktivačnej 

činnosti formou dobrovoľníckej služby, 

 

verejné osvetlenie  

 oprava verej. osvetlenia na ulici Matice slovenskej, Jesenského, Lehotskej, A. Hlinku, 

Šimonovskej, Baníkov, Trenčianskej, Duklianskej, Kukučínovej, G. Košťála, Hurbanovej, 

Šoltésovej, M. Rázusa, Kollárovej, 

 

mestský rozhlas 

 premiestnenie stĺpa mestského rozhlasu s úpravou vedenia na ulici A. Hlinku, 

 oprava poškodeného rozhlasového stĺpa na ulici Duklianskej, 

 oprava rozhlasu na ulici Chalúpkovej, Šoltésovej, Bernolákovej, Rastislavovej, 

 

vývoz komunálneho odpadu  

 výmena opotrebovaného 1 ks 1100 l kontajnera pre Baňu Nováky, 

 nákup 4 ks 1100 l kontajnerov a 50 ks 120 l nádob na komunálny odpad 

 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 a vývoz odpadovej vody zo záchytných nádrží, 

 

miestne komunikácie  

 obnova vodorovného dopravného značenia - všetkých priechodov pre chodcov na 

miestnych komunikáciách a vyznačenie parkovísk pri futbal. štadióne, dome služieb, 

tržnici, NCVP, Domuse, Milk Agre a pri starom cintoríne v Lelovciach,  

 oprava a vyčistenie odvodňovacieho rigola na ulici Rastislavovej, 

 výmena dopr. zariadenia - oddeľovačov bambúľ na chodníku Jesenského, 

 oprava havarijného stavu časti prepadnutej miestnej komunikácie na ulici Lehotskej, 

 výmena opotrebovaného a poškodeného zvislého dopr. značenia na Nám. SNP, ulici 

Jesenského, Žitnej, M. Rázusa, 

 strojné zametanie miestnych komunikácií,  

 

verejná zeleň : 

 realizácia kvetinovej lúky s výsadbou 2 ks berberisov na vstupe do parku Š. Moyzesa, 

 výsadba sadeníc na Nám. SNP pri nových prevádzkach, 

 vyčistenie čerpadiel na fontáne, 

 výmena informačných vitrín na Nám. SNP,  

 opiľovanie stromov na ulici Bernolákovej a Duklianskej, 

 odstránenie vyschnutého stromu na ulici G. Košťála a na Nám. SNP, 

 kosenie mesta, 

 polievanie a pletie výsadieb, 

 rez a tvarovanie krovín a ostatnej zelene, 

 

cintorínske služby : 

 oprava studne na cintoríne A. Hlinku, 

 nákup urnových prefabrikátov do urnového hája na novom cintoríne, 

 čistenie cintorínov a domu smútku pred smútočnými obradmi, 

 kosenie cintorínov, 

 

detské ihriská 

 rekonštrukcia pieskoviska na ulici I. Krasku, 

 umiestnenie 2 ks smetných košov na pumptrackové ihrisko, 

 výmena opotrebovaných a poškodených častí detských ihrísk, 

 

údržba bytov a nebytových priestorov 

- oprava havarijného stavu kanalizácie na ulici M. Bela, 

- oprava strechy na Kúrii, oprava strechy na byt. dome č. 200 a 205 na ulici Kukučínovej, 

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

oprava vodoinštalácie, elektroinštalácie a pod.), 

 

práce s aktivačnými pracovníkmi: 

- údržba chodníkov, komunikácii a obrubníkov od vyrastajúcej trávy - celé mesto, 

- pravidelná údržba autobusových zastávok (stanica, zastávka v Lelovciach, ul. A. Hlinku, 

ul. Šimonovská), 

- čistenie odvodňovacích rigolov na ul. Lesnej, Kollárovej, Trenčianskej, A. Hlinku, 

Nábrežnej, Bernolákovej, Duklianskej, 



- kosenie trávnatých porastov okolo jazera, 

- kosenie areálu ZŠ 1-4 a následný odvoz trávy na kompostovisko  (júl, august), 

- prevoz nového kancelárskeho nábytku do DK, 

- práce spojené s prevádzkou verejných toaliet, 

- pravidelná údržba Brodu (kosenie, premazávanie klapiek), 

- oprava zámkovej dlažby na ul. Čerešňovej a autobusovej stanici, 

- čistenie kanalizačných vpustí, 

- strihanie prerastajúcej zelene v areáloch ZUŠ, MŠ, 

- opílenie konárov ktoré prekrývali dopravné značky, 

- kosenie priestranstiev za Kúriou, päťdomom, mestský park, detské ihrisko ZUŠ, Kostolná 

záhrada, areál Klubu dôchodcov, 

- čistenie Lelovského potoka od prerastajúcej trávy, 

- kosenie plôch pri vstupe do mesta od TN pokračovaním na ul. Nábrežnú, 

- čistenie fontány, 

- opilovanie prekážajúcich konárov v križovatkách, 

- kosenie urbárskych priestranstiev v na ul. Lelovskej, 

- čistenie chodníkov od prerastajúcej trávy na cintorínoch A. Hlinku a v Lelovciach, 

- čistenie celej budovy MsÚ z vonku (prach, pavučiny, a pod.) 

- dosypanie mulčovacej kôry do záhonov, 

- údržba parkovísk cintorínov, 

- neustále odvážanie veľkoobjemového odpadu zo stojísk v meste, čiernych skládok, 

- súčinnosť pri kultúrnych a spoločenských akciách (prevoz sedenia, pomocné práce, 

čistenie, prevoz materiálu a pod.) 

- oprava lavičiek a komponentov na detských ihriskách  a v meste, dovoz piesku na detské 

ihriská, 

 

 

 


