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bezplatné

OBČANIA,
ZOBUĎME SA!!!

Výroky slávnych 
poučme sa!     

Budha – Korením všetkého zla je nedostatok 
poznania.

Epiktelos – Nežiadaj, aby sa veci diali,
len ako ty chceš.

Henry Ford – Myslenie je najťažšou prácou,
aká existuje. To je pravdepodobne dôvod, prečo tak 

málo ľudí rozmýšľa.

Cicero – Najväčšmi sa previňuje človek, 
ktorý nechce vypočuť pravdu./výrok 

veľmiaktuálny v našom meste/

Vážení spoluobčania!                                                                                       

15.novembra 2014 budeme 
mať my občania Novák moc 
vo svojich rukách. Budeme 
rozhodovať o tom, ako sa 
nám v našom mestečku 
bude žiť a či Nováky budú 
prosperovať, alebo či budú i 
naďalej chátrať. V tento deň 
sa uskutočnia komunálne 
voľby. 

Budeme voliť predstaviteľov 
mesta – primátora a 
jedenásť poslancov mes-
tského zastupiteľstva. 
Zakrúžkovaním po-
radového čísla na 
volebnom lístku 
pred menom kan-
didáta mu dáme 
svoj hlas, svoju 
dôveru, 

- že nás nesklame pri 
správe vecí verejných,

- že jeho snahou bude 
chrániť a zveľaďovať majetok 
mesta,

- že sa bude všemožne 
snažiť, aby bol nápomocný 
pri riešení problémov svojich 
občanov, a nie ich ponižovať, 
urážať,

- že prioritou bude mať 
predstavu, v akom stave sú 

mestské komunikácie, stav 
zelene a poriadok a následné 
ich zlepšovanie,

- že svoje vystúpenia 
pred občanmi budú vecné, 
konkrétne, a nie vzájom-
né osočovanie sa a de-
honestovanie najvyššieho 
orgánu v meste,

- že peniaze daňových 
p o p l a t n í k o v 
b u d ú 

využívané efektívne a trans-
parentne,

- že pri zabezpečovaní 
služieb vykonávaných súk-
romnými fi rmami bude sa 
klásť dôraz na zákonné 
výberové konania,

- že  bude všemožne slúžiť 

svojim občanom, a tak 
skvalitňovať ich život,

- že si bude vážiť prestár-
lych občanov, ktorí pre toto 
mesto pracovali celý svoj 
život,

- že sa vynasnaží vychádzať 
v ústrety mladej generácii po 
všetkých stránkach - budúc-

nosti nášho 

mesta ,
- že sa bude 

dôsledne podieľať na 
odstraňovaní vážnych 
nedostatkov zistených 

Najvyšším kontrolným úra-
dom /a dosiaľ neriešeným/.

 Mohol by som vymenúvať 
ďalšie úlohy a povinnosti. 

Verím, že naši 
občania sú 
tak múdri a 
tak skúsení, 
že sa volieb 
zúčastnia a 

o d o v z d a n í m 
svojho hlasu 

správnemu kandidá-
tovi vyjadria svoju vôľu, 

aby  konečne v našom 
meste došlo ku zmenám, 
ktoré budú na prospech 
všetkých nás, že sa to pre-
javí na celkovom povzne-
sení mesta, na jeho vzhľade, 
kvalite života, medziľudských 
vzťahov, na ďalšom napredo-
vaní mesta, pretože mesto 
má schopných ľudí, ktorým 
záleží na jeho dobrom mene.                                                                                                                                       

OSA     

Rekapitulácia predvoleb-
ných sľubov p.primátora
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Takto sa naplnili volebné sľuby 

pána primátora Ing.Dušana Šimku 
za roky  2010 – 2014

2

volebné 
sľuby

nesplnené

- rekonštrukcia mest-
ského rozhlasu, bezdrôto-
vý rozhlas –doteraz nebol 
zrealizovaný!

nezrealizované  

-revitalizácia zelene 
mesta- ak nie je občan 
slepý, žiadnu revitalizáciu 
nevidieť. Kde sú tie Nováky 
spred 30 rokov – plné zele-
ne, kvetov, okrasných krí-
kov, a hlavne ruží???

nesplnené

- presťahovať tržnicu 
za potok –bola síce prelo-
žená, ale bez akýchkoľvek 
stavebných úprav, doteraz 
totálne nevyužívaná, ne-
funkčná, ba dokonca dva 
stánky sú vyhodené v are-
áli VEPOSU. Pani Horná sa 
veľmi angažovala, aby butik 
vietnamského podnikateľa 
bol zlikvidovaný.

                                                                                                                          
splnené, ale bez efektu

- opraviť vonkajšiu fasá-
du kúrie – je hanbou ce-
lého mesta, stojí v centre, 
príkladná „starostlivosť“ o 
historické pamiatky, ktorými 
naše mesto až tak „hýri“  

nesplnené

- zrekonštruovať prístu-
pové cesty ku všetkým 
bytovkám – zrealizovaná 
iba na Kukučínovej ul., ale, 
žiaľ, za obeť padla celá uli-
ca, ktorá je v dezolátnom 
stave!

             čiastočne, ale...

Pokúsime sa vyhodnotiť  
sľuby pána primátora s rea-
litou, čo nasľuboval vo svo-
jom volebnom programe a 
čo dokázal za posledné  4 
roky vládnutia. Požiadali 
sme niekoľkých, ktorí pri 
tom boli alebo sledujú po-
zorne činnosť v meste.

Oblasť bývania –
- pokračovať vo výstavbe 

nájom.bytov – za voleb-
né obdobie bola postave-
ná jedna 14-bytovka na 
Kukučínovej ulici, kde sú 
energie predražené.                                  
splnené čiastočne

- v areáli bývalého che-
mického učilišťa postaviť 
64 bytov – už 3 mesiace 
pred voľbami majiteľ po-
zemkov ASTRA-INVEST 
rozpredala pozemky na vý-
stavbu rodinných domov – 
jasný podvod!!! 

  nesplnené

- vytvárať podmienky 
pre rozvoj indiv.byt.vý-
stavby – za pekárňou bolo 
plánovaných 12 pozemkov 
a 17 pozemkov na rado-
vú zástavbu, vidíte ich na 
ul. S.Chalupku??? - jasný 
podvod!!!

p.primátor to za 4 roky 
nenavrhol poslancom zrea-
lizovať!!!  

nesplnené 

- v lokalite Dolné hony  
77 pozemkov na výstavbu 
rodinných domov – dote-

raz nebol vytvorený žiaden, 
vidíme tam len polia, jasný 
podvod!!!

Zverejnením pravdy o 
tejto veci by sa možno 
otvorila Pandorina skrin-
ka,čo Vy na to p.primá-
tor?

nesplnené
   

- digitalizácia TV, rekon-
štrukcia káblových rozvo-
dov–originálne po novác-
ky splnená úloha!- mesto 
si zobralo úver 125000 eur 
na rekonštrukciu a fi nančné 
prostriedky za káblovú tv 
plynú do pokladne súkrom-
nej fi rmy BENET! 

                                                                                                                              
splnené so zadĺžením ob-
čanov 

- dôraz na skvalitnenie 
separácie odpadu, zame-
dzenie čiernych skládok ? 
Likvidácia čiernych skládok 
stála daňových poplatníkov 
vyše 35000 eur. A vieto kto-
rá fi rma zarobila? VEPOS

                                                                                                                             
splnené so zadĺžením ob-
čanov

-postupné budovanie 
splaškovej a dažďo-
vej vody –  po afére so 
splaškami pána primátora 
do rieky Nitry, sám pán pri-
mátor začal konať a žiadal 
poslancov 6000 euro na vy-
budovanie prečerpávačky, 
čím ale zamlčal, že toto je 
jeho problém a jeho susedy 
pani Hornej a nie občanov 
Duklianskej ulice.

VÁŽENÍ OBČANIA!
Vážený občania, nevadí  

vám, že ste platili za využi-
tie splaškovej kanalizácie a 
tieto dve domácnosti nie?!

    
nesplnené

-v chem.a ban.kolónii a pri 
MŠ vybudovať parkovacie 
miesta – v rokoch 2010 až 
2014 sa vybudovalo pri MŠ 
„až“ 7 parkovacích miest. 

                                                                                                                      
???????????????

Rozvoj mesta-
-rekonštrukcia námestia 

II.etapa – okrem predaja 
pozemkov pod bývalou trž-
nicou sa v plánovanej re-
konštrukcii neurobilo nič a 
priestor zíva prázdnotou       

nesplnené

- pokračovanie v rekon-
štrukcii verej.osvetlenia 
– bola zrekonštruovaná len 
časť v baníckej kolónie

- rekonštrukcia komuni-
kácií a chodníkov –nebo-
la zrekonštruovaná žiadna 
ulica, ktoré boli v pláne/E.
Ottu, Nábrežná, Trenčian-
ska, G.Košťála/, chodník 
na stanicu rekonštruovala 
súkromná fi rma na vlastné 
náklady/. Paradox v kona-
ní p.primátora – poslan-
ci schválili rekonštrukciu 
ul.E.Ottu na rok 2014! Pre-
čo nie je zrealizovaná?, ale 
už sa na nej pracuje, preto-
že sa blížia voľby!  

nesplnené
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Sociálna a zdravotná starostlivosť -
-mesto poskytuje už v v predchádzajúcich rokoch 
rôzne formy poskytovania soc.starostlivosti, ktoré 
občanom plynú aj zo zákona. Najväčším problé-
mom sú však prestárli spoluobčania, pretože naše 
mesto možno nazvať aj mestom dôchodcov, vďaka 
„starostlivosti“ o mladé rodiny a budovanie ná-
jomných bytov pre nich. V každej dedine na okolí 
starostovia dokázali aj z tak malých rozpočtov túto 
úlohu zabezpečiť, žiaľ, len v Novákoch, ktoré pa-
tria medzi najbohatšie mestá na Slovensku, to nie 
je možné, a tak naši starci musia hľadať útočište 
v sociálnych domoch v Z.Kostoľanoch, v Diviackej 
Novej Vsi, v Kanianke, v Handlovej, v Nitr. Rudne 
a mimo okresu.To je obrovská nezodpovednosť a 
pohŕdanie občanmi, ktorí v tomto meste žili tak-
mer celý život a niečo preň vytvorili     
 

nesplnené

Podnikanie –
-vybudovaním nového priemyselného parku 
vytvoríme nové pracovné miesta- divná úloha, 
pretože mesto žiaden priemyselný park nevybu-
dovalo, a preto ani žiadne pracovné miesta nezís-
kalo. Priemyselný park vybudovala fi rma VAŠA, 
vďaka ktorej pribudli nové pracovné miesta a 
pritiahla sem aj zahranič. podnikateľov. Možno 
konštatovať, že podnikateľské prostredie pre 
drobných podnikateľov v Novákoch nie je lákavé, 
mesto nevytvára pre nich vhodné podmienky, o 
tom svedčí aj úroveň služieb a celkový obraz mes-
ta.

nesplnené

Protipovodňové opatrenia-
-od povodne v r.2010, ktorá zaliala miestnu časť 
Leloviec nedošlo k žiadnym vážnejším opatreniam 
a investíciám. Nórske fondy vysúťažilo Povodie 
Váhu a to rozhodlo, že dve tretiny z pridelených fi -
nancií investuje v Handlovej a v okolitých obciach.

nesplnené

Rekapitulácia: 
sľubovaných 28 úloh vo volebnom 
programe na roky 2010 – 2014
a čo bolo splnené???
Akú známku, vážení občania, by ste 
dali za takéto splnenie sľubov?
 

Odpoveď – n e v o l i ť  h o !!!

- výstavba polyfunkč-
ných objektov na ná-
mestií– doteraz za kúriou 
nestojí žiaden objekt, vi-
díme tam len burinu, ská-
lie a betónové základy po 
skleníkoch . P.primátor to 
vôvec nezaradil do inves-
tičných úloh! Prečo?   Bola 
to hlúposť navrhnúť taký-
to projekt v centre. Toto 
miesto je potrebné upraviť 
na oddychovú zónu, hlav-
ne pre deti! Štyri roky sme 
nezaznamenali nejaký ná-
vrh z dielne MsÚ o riešení 
priestorov, aj keď s vizuali-
záciou pán Šimka sa chválil 
už v roku 2010.

nesplnené

Rozšírenie a skva-
litnenie služieb-

O akom skvalitnení slu-
žieb v našom meste možno 
hovoriť. Prílišné zaťaženie 
podnikateľov ich vyháňa z 
mesta. Čo je to elektronic-
ké vybavovanie služieb v 
našom meste? Nevieme o 
tom! Vážení občania, po-
znáte verejné obstarávanie 
v našom meste? Ako verej-
ne obstaráva služby fi rma 
VEPOS, BENET, KCMN? 
Nijako! Dostávajú automa-
ticky všetky zákazky na 
služby!       

nesplnené

Kultúra, školstvo a 
šport-

-využiť prostriedky z eu-
rofondov na rekonštruk-
ciu KCMN, kina a Gastro-
póla – typický príklad pre 
naše mesto, všetky okolité 
dediny nás predbiehajú v 
čerpaní z eurofondov, do 
Novák tak ľahko žiadne fi -
nancie z EÚ neprídu. Pre-
čo? Odpovedzte si sami, 
občania! Zatvorené kino, 
zatvorené Gastropóla, 
schátraný Dom kultúry – to 
je reálny obraz starostlivosti 
vedenia mesta.

nesplnené

- pokračovať v rekon-
štrukcii objektov škôl z 

fondov EÚ a v spolupráci 
so štátom a sponzormi 
– doteraz žiadne fi nanč-
né prostriedky nedostalo 
mesto. Výmena okien na 
ZŠ J.C.Hronského  a MŠ 
bola fi nancovaná z vlast-
ných zdrojov. Väčšina  obcí 
a miest v okrese Prievidza 
robili rekonštrukcie škol-
ských objektov  z eurofon-
dov!!!  

nesplnené

- organizovať kultúrne, 
spoločenské podujatia 
pre potreby mladých – 
opýtajme sa mladých o aké 
akcie ide!?

nesplnené

- vytvárať podmienky pre 
športovú činnosť, využí-
vanie športovísk, podpo-
rovať činnosť športových 
klubov – celé mesiace sme 
svedkami ako p.primátor 
atakuje najväčšie športové 
kluby – futbal a kanoistov, 
ako im znemožňuje riadnu 
činnosť, ako vulgárne de-
honestuje vedenia klubov, 
ako verejne pranieruje ľudí, 
ktorí pre mesto a jeho mlá-
dež obetujú svoj život – je to 
normálne ?– je to choré!!!

nesplnené

Bezpečnosť-
- spomaliť dopravu 

budovaním retardérov, 
ostrovčekov a prechodov 
pre chodcov – okrem jed-
ného ostrovčeka na 3x re-
konštruovanej stanici,  ne-
bol vybudovaný žiaden  

nesplnené

- budovanie kamerové-
ho systému aj v iných 
častiach mesta – kamery v 
centre mesta máme, a vý-
sledok?

Ak sa občan sťažuje na 
prípad, ktorý sa mu stal v 
centre a utrpel fi nančnú  
ujmu, p.primátor ho deho-
nestuje pred občanmi. 

nesplnené

 pokračovanie strana 4    



DESATORO

4 Nováčan - Hlas Občana

DESATORO DOBRÉHO STAROSTU

4

10

Vážení občania,

blížia sa voľby a všetci kandidáti budú 
sľubovať hory-doly.
Vyhodnotením volebného programu pána 
primátora Ing. Dušana Šimku chceme 
poukázať na to, ako ľahko sa nasľubuje všetko, 
aj nemožné, ale problémom je to splniť. V uve-
denom prehľade máte názornú ukážku pred-
volebných sľubov. Každý rozumne uvažujúci 
a dobre vidiaci občan môže posúdiť, či naše 
mesto za posledné 4 roky napredovalo, alebo 
či zaostáva za okolitými dedinami vo všetkých 
činnostiach. Nemožno sa sťažovať len na po-
slancov, o práci ktorých si z nás každý spravil 
úsudok, pretože hybnou pákou v každom mes-
te či dedine je starosta, primátor. A ten musí 
byť na takej odbornej, spoločenskej, morálnej 
výške, aby dokázal riadiť, usmerňovať, viesť, 
a nie dehonestovať občanov, bojovať s nimi, 
vláčiť po súdoch, a tak zhadzovať a hanobiť 
naše mesto. 

Voľba primátora je vo Vašich rukách, voľte srd-
com a rozumom, voľte napredovanie mesta, 
jeho rozkvet, voľte budúcnosť svojich detí!
Názory občanov:

Príspevky na tejto stránke od niektorých 
prispievateľov majú tendenciu, akoby hlavná 
otázka nasledujúcich volieb bola - za Šimku ale-
bo proti Šimkovi. Iní hovoria o volebných pro-
gramoch a súťaži. Ja si myslím, že teraz ide o 
niečo celkom iné a pre mesto extrémne vážne. 
Ide vlastne o to, či sa mesto v ďalšom období 
bude rozvíjať, alebo bude naďalej upadať. Pre 
náš prípad by som povedal, že najdôležitejšie 
je, zvoliť si slušného, vzdelaného, múdreho, 
komunikatívneho a aktívneho človeka, ktorý 
má predpoklady, že dokáže spolupracovať s 
poslancami a dokáže naše starnúce a rozpada-
júce sa mesto vyviezť z krízy, v ktorej sa bezpo-
chyby v súčasnej dobe nachádza . Ing. Dušan 
Šimka, aj keď je absolventom vysokej školy, 
moje kritériá nespĺňa a voliť ho nebudem.
                                                                                                  V.Richter

(uverejnené: Občianska náuka a výuka pre meštianske školy, 1936)

 1. Si starostom nielen tých občanov, ktorí Ťa volili, ale aj tých, ktorí 
Ťa nevolili.
 2. Dôvera spoluobčanov Ťa postavila na čelo obce. Byť prvým 
občanom v obci je veľké vyznamenanie. Sľúb sám sebe na svoju česť a sve-
domie, že túto dôveru nesklameš!
 3. Práve tak nerozlišuj pri výkone svojho čestného úradu príslušníkov 
rôznych politických, strán – máš v nich vidieť len občanov!
 4. Usiluj podľa síl a možností obce, aby si uľahčil život starých, chu-
dobných a práceneschopných občanov!
 5. Podporuj všetko, čo napomáha školstvu Tvojej obce. Nič lepšieho 
ako dobré vzdelanie, okrem zdravia, nemôžeme želať našim deťom.
 6. Nezabúdaj na obecnú knižnicu, ktorá poskytuje ušľachtilú zábavu 
a vzdeláva občanov!
 7. Máš byť úprimným priateľom všetkého, čo skrášľuje a zveľaďuje 
zdravotnú úroven obce. Zasadiť dobrý strom na správnom mieste znamená 
vykonať dobrý skutok!
 8. Vynasnaž sa osvojiť si čím skôr najdôležitejšie právne predpisy a 
zákony, aby si na nič nezabudol, čo by mohlo byť obci na prospech!
 9. Obecný majetok spravuj a nakladaj s ním opatrnejšie a 
úzkostlivejšie ako so svojím vlastným majetkom. Ak pregazduješ zo svojho, 
bude to Tvoja škoda, ak premárniš obci, bude stratená Tvoja česť!
 10. Dávaj obci pekný príklad nielen dobrého starostu, ale aj riad-
neho občana v súkromnom živote. Jediný tichý príklad máva väčšiu cenu ako 
mnoho rečí a veľké kázanie!

Toto “desatoro prikázaní” (nie božích) bolo, ako je uvedené pod nadpisom, 
v roku 1936 učebnou látkou v rámci predmetu Občianska náuka v meštianskej 
škole. Neviem to s určitosťou, ale meštianska škola alebo meštianka bola 
vlastne akoby dnešný druhý stupeň základnej školy, s tým rozdielom, že to 
boli ročníky 6 až 8 (alebo 6 až 10). Desatoro sme kedysi pred viac ako dvad-
siatimi rokmi objavili pri návšteve u starostu v Čereňanoch a preto, že sa nám 
(teda mne i primátorovi) páčila univerzálna platnosť jednotlivých postulátov, 
dal som ho zarámovať a vyvesili sme to v primátorovej kancelárii. Neviem, 
či tam visí dodnes, lebo som tam takmer 8 rokov nevstúpil. Písal som o tom 
v príspevku č. 4061 v tom zmysle, aby si čitateľ tejto stránky v perspektíve 
budúcich volieb (vtedy to bolo 15 mesiacov) sám pre seba zodpovedal, ako sa 
náš primátor vo svojej práci pridŕža uvedeného “desatora.”Uplynulo štrnásť 
z tých pätnástich mesiacov a ja sa týmto chcem vyjadriť aspoň k niektorým 
“prikázaniam”, teda ako si v nich pán primátor počínal: 
Č. 4- Na starých ľudí, ktorí potrebujú pomoc, lebo bez nej by nedokázali 
vôbec existovať, si spomenul až 2,5 mesiaca pred voľbami na rokovaní mes-
tského zastupiteľstva koncom augusta, keď pripomenul dávne uznesenie 
(asi z roku 2006) , ktorým uvoľnená budova po CVČ (niekdajšia MŠ) bola 
vyčlenená na zriadenie domu opatrovateľskej služby. Dosť zavčasu, no nie ?
Č. 5- K napísaniu spomenutého príspevku č.4061 ma vlani inšpiroval príhov-
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or primátora Svidníka v minulom roku, pri príležitosti začiatku 
nového školského roka, v ktorom hovoril, čo všetko postíhali 
počas prázdnin porobiť, či poopravovať na objektoch základ-
ných škôl v ich meste. Napísal som to ako pekný príklad vní-
mania povinností primátora mesta v starostlivosti o školu. Ako 
to bolo u nás? Namiesto pomoci - útoky voči riaditeľke školy, 
že sme neraz mali obavu aj o jej zdravie. Veď viesť základnú 
školu, ktorá je po všetkých stránkach asi najväčšia v našom 
regióne a pri takom jemne povedané netaktnom prístupe 
primátora mesta ku nej, by mohlo položiť aj silnejšiu náturu. 
Chválim poslancov za vytrvalosť, za to, že boli v ZŠ aj MŠ 
povymieňané aspoň okná. Rozhodne v tom ale nevidím zás-
luhy primátora.
Č. 7- Aby som nepísal len v “čiernych farbách” pozitívom je 
úprava námestia pred MsÚ, rekonštrukcia časti verejného os-
vetlenia, či odkúpenie parku. Žiaľ pri odkupovaní parku došlo 
k viacerým jemne povedané nedorozumeniam, ktoré nemuseli 
byť, aj vrátane petície občanov. Nikdy som neveril a vravím to 
i teraz, že pri normálnom spôsobe komunikácie medzi orgán-
mi mesta by bol schopný niektorý poslanec hlasovať proti od-
kúpeniu parku. Mrzí ma, že múr pódia na námestí úplne za-
krýva peknú budovu MsÚ a pamätník SNP pri jazde autom zo 
smeru od Z. Kostolian.ˇ
Č.8- Znalosť právnych predpisov nikdy nebola silná strán-
ka nášho primátora. Dokonale to predvádza na rokovaniach 
MsZ a to i na tom spomínanom augustovom. Na niektorom z 
predchádzajúcich rokovaní doslova navádzal poslancov, aby 
odhlasovali mimoriadnu dotáciu pre KVP aj napriek tomu, 
že nebola plánovaná v rozpočte mesta, veď ako dôvodil, sme 
mali prebytok z predchádzajúceho roka. Vôbec mu nevadilo, 
že ešte nebol schválený záverečný účet za hospodárením pred-
chádzajúceho roka a nebolo schválené rozdelenie prebytku 
v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samo-
správy. Uvedené úkony sú vo výlučnej kompetencii mestského 
zastupiteľstva. (Pamätám sa, že aj pani zástupkyňa primáto-
ra vyjadrila svoj nesúhlas s takýmto krokom, čo u nej nikdy 
doteraz nebolo zvykom.) A “čuduj sa svete” na augustovom 
zasadnutí pán primátor do nás priam hrôzu vlieval, lebo po-
slanci v odmietli prostriedky rezervného fondu (teda pros-
triedky z vlaňajšieho zostatku, po jeho rozdelení a schválení) 
zapojiť do rozpočtu, čo je možné v zmysle uvedeného zákona 
urobiť iba do 31. augusta a on zachraňoval mesto, aby “nebolo 
horšie a nebolo napáchané oveľa viac zla”. Nerozumiem tomu 
od čoho nás podpísaním uznesenia o aktualizácii tohoročného 
rozpočtu zachránil. Ide o prostriedky mesta a nikto nám ich 
nemôže vziať. 
Na tom istom rokovaní bez ostychu žiadal schváliť 6000 Eur 
na neodborné a protizákonné pripojenie stoky z Duklianskej 
ulice do kanalizácie s prečerpávacou stanicou bez súhlasu 
vodárenskej spoločnosti, čím by došlo k porušeniu stavebného 
zákona zo strany mesta.
Z uvedeného, podľa môjho vedomia vyplýva, že za uplynulé 
obdobie negatíva pôsobenia Ing. D. Šimku prevažujú nad po-
zitívami a preto ja mu v budúcich voľbách svoj hlas nedám. 

V. Richter

Výber z UZNESENIA Mestského 
zastupiteľstva z 15.03.2013

UZNESENIE č. 296/2013 až UZNESENIE č. 305/2013
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

berie na vedomie 

Poslanecký návrh p. Milana Oršulu k úprave predloženého 
rozpočtu mesta na roky 2013, 2014 a 2015 nasledovne:

Krátenie: Mestský rozhlas, Bezdrôtový rozhlas 10 000 €
Navýšenie: Základná škola, Energetické zhodnotenie mest-

ských budov 10 000 €
Schvaľuje: úpravu predloženého rozpočtu mesta na roky 

2013, 2014 a 2015 nasledovne:

Krátenie: Mestský rozhlas, Bezdrôtový rozhlas 10 000 €
Navýšenie: Základná škola, Energetické zhodnotenie

mestských budov 10 000 €
Počet poslancov: 11
Počet prítomných: 10

Za: 7,  Proti: 0
Zdržal sa: 3 

Ospravedlnený: 1,  Neospravedlnená/ý: 0

Krátenie: Mestské vysielanie a videotext, Vysielacie a vyd.
služby 5 965 €

Navýšenie: Základná škola, Energetické zhodnotenie mest-
ských budov 5 000 €

Navýšenie: Lodenica, Projektová dokumentácia 965 €

Krátenie: Autodoprava 3 000 €
Navýšenie: Základná škola, Energetické zhodnotenie mest-

ských budov 3 000 €

Krátenie: Organizácia občianskych obradov, Organizácia 
občianskych obradov 2 400 €

Navýšenie: Základná škola, Energetické zhodnotenie mest-
ských budov 2 400 €

Krátenie: Futbalový štadión 4 860 €
Navýšenie: Základná škola, Energetické zhodnotenie mest-

ských budov 4 000 €
Navýšenie: Lodenica, Projektová dokumentácia 860 €

Krátenie: Podpora kultúrnych podujatí celomestského 
charakteru, kultúrne služby 5 000 €

Navýšenie: Základné škola, Energetické zhodnotenie mest-
ských budov 5 000 €

Krátenie: Správa, údržba a výstavba verejných priestrans-
tiev 710, parkovisko ul. Svätoplukova pri MŠ 4 000 €

Navýšenie: Základná škola, Energetické zhodnotenie mest-
ských budov 4 000 €

Krátenie: správa a údržba verejného osvetlenia 2 900 €
Navýšenie: Základná škola, Energetické zhodnotenie mest-

ských budov 1600 €
Navýšenie: podpora aktivít neziskových subjektov a 

občanov, kultúrne služby voľnočasové organizácie 1 300 €

Krátenie: Administratíva, výdavky verejnej správy 25 000 €
Navýšenie: Základná škola, Energetické zhodnotenie mest-

ských budov 25 000 €
Primátor mesta Ing. Dušan Šimka pozastavil výkon uzne-

sení podľa § 13 
ods. 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.
Ing. Dušan Šimka presun peňazí do Základnej školy, peni-

aze našim deťom nepodpísal.
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Pán (ešte) primátor mal pravdu v tom, že mesto Nováky roz-
kvitá, tu je toho dôkaz. Strecha krytej plavárne je rozkvitnutá 
ako jarná lúka. A to len tým, že neschopné vedenie mesta sa 
nestaralo a nestará o mestský majetok a plaváreň, ktorá bola 
využívaná širokým okolím a plaveckými oddielmi, nechalo 
schátrať bezdôvodne. Miliónová škoda, kto za to bude niesť 
dôsledky?! 

Pán primátor odôvodnil presakujúce steny na mestskom úra-
de veľkým návalovým dažďom. Aj tak sa dá dôvodiť. Pravda 
je však taká, že ani o budovu v ktorej je jeho pracovisko, sa 
nestará a je mu ľahostajná i keď je to historická budova. Bal-
kón  a nosníky pod ním nie sú zaizolované a chýba im hyd-
roizolácia , čiže po dlhých rokoch neúdržby a ľahostajnosti 
sa aj toto muselo nejako prejaviť a to tak že nosník balkóna 
je značne skorodovaný a steny sú plesnivé od vlhkosti. Dva 
týždne pred voľbami sa začala sanácia MsÚ, je to náhoda 
alebo účel. Všetci, čo poznáme pána Šimku, vieme, že je to 
účel, veď voľby sú za dverami a hlasy potrebuje. 

Ukážka špičkovej a odbornej komunikácie medzi pracov-
níkmi msú pri rekonštrukcii schodov pred U –čkom. Polovica 
zostala nedotknutá a polovica na novo bez zábradlia a nao-
zaj efektné ukončenie zámkovej dlažby, asi došiel štrk alebo 
dlažba alebo to má zodpovedný pracovník mesta „na háku“. 
Kto to skontroloval, kto to odobril, kto môže byť spokojný s 
takto spackanou a odfl áknutou robotou? Suma za „dielo“ – 
5000 eur. Spravte si sami úsudok.

Pán primátor chodí nakupovať do nákupného strediska Kor-
zo v Prievidzi  v čase, keby by sa mal venovať svojej práci za 
ktorú je platený z peňazí daňových poplatníkov. Využívanie 
mestského auta je ďalším porušením zákona a zneužitie prá-
vomocí primátora, ale z toho si on nerobí veľkú hlavu, lebo 
len on má pravdu. 

Vážení spoluobčania, túto masívnu devastáciu si môžete 
overiť sami, vidí ju každý, len tí zodpovední nie a to som ne-
spomenul zdevastované KcMN z vysokými nákladmi na ener-

gie, kde bývalá riaditeľka stále chce-
la viac a viac dotácií a kultúra nikde, 
zdevastované futbalové ihrisko, kde v 
tribúne bývajú divné indivíduá a ničia 
čo sa dá, bývalé CVČ budova, kde sa 
nadšenci kick boxu snažia skultúrniť 
priestory zo svojich peňazí,  čo by im 
mesto malo pomôcť, veď to robia „iba 
pre deti a mládež“! Takýchto zdevasto-
vaných budov je bohužiaľ viac a zod-
povednosť nesie terajší primátor.

Vážení čitatelia, toto všetko nasvedčuje tomu, že tento 
pán Šimka, na úrade nemá už čo robiť a je najvyšší čas pre 
zmenu a preto vy, ktorým vám nie je ľahostajný kritický stav 
mesta Nováky, vy ktorí nie ste naivní a neveríte otupujúcej 
rétorike pána Šimku,  vy ktorí si všímate veci okolo seba, vy 
ktorí chcete žiť v lepšom, čistom, bezpečnom meste, vy ktorí 
chcete pomôcť pri budovaní, skrášľovaní priestorov mesta, 
vy ktorí máte nápady a chcete sa s nimi podeliť s ostatnými 
a spraviť niečo v meste, vy ktorí chcete posielať svoje deti do 
bezpečnej a čistej školy, vy ktorí sa nebojíte a vy ktorí máte 
radi toto mesto, VOLTE ZMENU!

Pán primátor, dosť bolo devastácie a 
dehonestácie nášho mesta!

6
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Dobrý deň Vážení občania,

v prvom rade by som rád po-
ďakoval redakcii občasníka No-
váčan- hlas občana  za možnosť 
vyjadriť sa k môjmu pôsobeniu 
vo funkcii poslanca MsZ v ro-
koch 2010-2014.

Zjavne primátor túto hru do-
hral tak, že náš názor už nebu-
de odvysielaný na TV Nováky, 
keďže posledné rokovanie MsZ 
plánované na 16.9.2014 bolo v 
rýchlosti preložené na august, 
ďaleko pred začiatkom volebné-
ho obdobia, respektíve tak ďa-
leko, aby občan mesta Nováky 
zabudol na prešľapy súčasného 
primátora a zároveň aj kandidá-
ta na primátora mesta pána Ing. 
Dušana Šimku.

Vážení občania, či už je tento 
príspevok dlhý alebo krátky, 
každopádne odráža overiteľné 
skutočnosti o hospodárení a 
narábaní s fi nančnými pros-
triedkami mesta ako aj jeho 
majetkom. O tom či primátor 
konal v prospech občana mesta 
alebo nie. Či poslanci za posled-
né volebné obdobie spravili nie-
čo pre toto mesto a jeho obča-
nov alebo nie. Či primátor naozaj 
uverejňuje skutočnosti, ktoré sú 
pravdivé alebo zahmlieva ka-
tastrofálny stav mesta, ktorý je 
v súčasnosti už dosť viditeľný. 

Stačí ak sa občan vyberie na 
prechádzku do periférnych častí 
mesta, no niekedy stačí ísť len 
do obchodného centra, ktoré vy-
rástlo priamo pred našimi kultúr-
nymi pamiatkami, ako memento 
na súčasný spotrebný štýl života 
a nech teda posúdi sám.

Rád by som na začiatok zhod-
notil preto moju činnosť v komisii 
kultúry a športu, kde som zastá-
val funkciu predsedu.

1. Komisia v roku 2011- 2012 
na rozdiel od predchádzajúceho 
obdobia vytvorila kritéria pre pri-
deľovanie fi nančných prostried-
kov (FP) z rozpočtu mesta. Vy-
dala nové tlačivo pre  športové 
organizácie, ktorým sprehľadnila 
čerpanie a začala vyhodnoco-
vať  vecné napĺňanie výdavkovej 
časti pre voľno- časové a špor-
tové organizácie. Na základe 

týchto výstupov následne ne-
mala nijaký problém v prípade 
nedostatočného zdôvodnenia 
výdavkov poprípade nezrozumi-
teľného predloženia vyúčtovania 
krátiť dotácie pre ďalšie obdobie, 
poprípade či predmetná organi-
zácia je aj pre iných občanov 
mesta prínosom pri svojej čin-
nosti,

2. Spolu s ekonomickou ko-
misiou pripravovala nový návrh 
VZN 3/2012, ktorý nahradil VZN 
1/2007 a jeho dodatok. Tým sa 
prispelo k sprehľadneniu obsa-
hovej časti, upravili sa postupy 
pre odporúčanie dotácii v rámci 
odborných komisii, obmedzili sa 
právomoci primátora v rozho-
dovaní s FP občanov mesta z 
1.600 eur na 33 eur. Prijímatelia 
pred podpisom zmluvy majú 10 
dňovú lehotu na pripomienko-
vanie zmluvy a doplnenie har-
monogramu vyplácania záloh 
na schválenú dotáciu. Určila sa 
lehota dokedy je mesto povinné 
minimálne raz za štvrťrok po-
skytnúť dotáciu organizácii, kto-
rej sa na základe uznesenia MsZ 
dotácia schválila. 

3. Za účasti aj niektorých po-
slancov vykonala kontrolu vo 
vodnopólovom klube zameranú 
na hospodárenie v priestoroch 
Gastro pólo. Bližšie informácie 
môže občan získať na stránke 
www.novaky.com v časti žia-
dosti o písomné vyjadrenie. Nie 
je v súčasnosti jasné to, že keď 
bola výpoveď daná predmetné-
mu klubu z daných priestorov k 
1.10.2011, ako je možné, že sa 
po tomto termíne tam ešte konali 
niektoré akcie poriadané týmto 
klubom?

4. Podobnú kontrolu plánova-
la komisia vykonať aj v KCMN 
n.o. jej presne citovanú žiadosť 
zo dňa 16.11.2011 nájdete na 
stránke www.novaky.com v časti 
oznámenia, návrhy a iné. Taktiež 
je možné si tu pozrieť aj vyjadre-
nie pani Dany Hornej v tej dobe 
riaditeľky predmetnej organizá-
cie.

Nižšie v texte sa nakoniec aj 
dočítate o tom, ako sa hospodári 
v súčasnosti v tejto organizácii a 
kto ju vlastne riadi. 

Nakoľko pán primátor od posledného riadneho zasadnutia Mest-
ského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v auguste, už ďalšie nezvolal, 
rozhodol som sa takýmto spôsobom reagovať na niektoré skutočnos-
ti, o ktorých občan bez prístupu na internet nemá žiadne vedomosti.

V tomto článku by som chcel informovať občanov  mesta o overiteľ-
ných skutočnostiach súvisiacich s prácou poslanca, o hospodárení 
a narábaní s fi nančnými prostriedkami mesta ako aj jeho majetkom. 
Informovať o tom, či primátor konal v prospech občana mesta ale-
bo nie. Či poslanci za posledné volebné obdobie spravili niečo pre 
toto mesto a jeho občanov alebo nie. Či primátor naozaj uverejňuje 
skutočnosti, ktoré sú pravdivé alebo zahmlieva, či už je to o katastro-
fálnom stave majetku mesta, alebo rozhodnutiach zastupiteľstva. 

Na začiatku by som zhodnotil  moju činnosť v komisii kultúry a špor-
tu, kde som zastával funkciu predsedu:

- komisia kultúry a športu v tomto volebnom období, na rozdiel od 
predchádzajúcich, vytvorila kritéria pre prideľovanie fi nančných pro-
striedkov  z rozpočtu mesta  pre športové organizácie a vydala nové 
tlačivo čím sprehľadnila plánovanie fi nančných prostriedkov, ich čer-
panie ale i kontrolu čerpania. Na základe uvedenia týchto opatrení 
do života došlo k zjednodušeniu sledovania v nakladaní s fi nančnými 
prostriedkami mesta. V prípade nedostatočného zdôvodnenia výdav-
kov, poprípade nezrozumiteľného predloženia vyúčtovania, umožnil 
tento systém navrhnúť opatrenia pre ďalšie obdobie,  poprípade uká-
zal či predmetná organizácia je aj pre iných občanov mesta prínosom 
pri svojej činnosti,

- komisia kultúry a športu spolu s ekonomickou komisiou pripravo-
vala nový návrh VZN 3/2012, ktorý nahradil VZN 1/2007 a jeho do-
datok. Tým sa prispelo k sprehľadneniu obsahovej časti, upravili sa 
postupy pre odporúčanie dotácii v rámci odborných komisii, obme-
dzila sa svojvôľa primátora v rozhodovaní o fi nančných prostriedkov 
občanov mesta.. Určili sa lehoty, dokedy je mesto povinné minimálne 
raz za štvrťrok poskytnúť dotáciu organizácii, ktorej sa na základe 
uznesenia MsZ dotácia schválila, 

- komisia kultúry a športu , aj za účasti niektorých ďalších poslan-
cov vykonala kontrolu v priestoroch Gastro pólo, ktoré boli nájomnou 
zmluvou zverené TJ NCHZ Nováky. Na základe zistenej katastro-
fálnej starostlivosti o majetok mesta, vzniknutej v uplynulých voleb-
ných obdobiach bez uplatňovania kontroly zo strany mesta,  bola 
nájomcovi daná výpoveď z nájmu k 1.10.2011. Výpoveď bola daná, 
ale ďalšie užívanie týchto priestorov bolo za strany TJ  tolerované. 

- podobnú kontrolu plánovala komisia kultúry a športu vykonať 
aj v Kultúrnom centre mesta n.o. Presne citovaná žiadosť zo dňa 
16.11.2011 bola postúpená pani riaditeľke KCMN. Kontrola, ktorá 
mohla potvrdiť, že je všetko v poriadku, bola pani riaditeľkou odmiet-
nutá, čím došlo k opačnému efektu, teda k podozreniu, že nie všetko 
čo sa tam dialo je v poriadku. Odmietnutie podporil aj sám pán pri-
mátor vyhlásením o akejsi pokute, ktorá by mohla byť za vykonanie 
takejto kontroly udelená. Len zabudol doplniť, že on ako predseda 
správnej rady KCMN mohol iniciovať a nariadiť akúkoľvek kontrolu 
ktorá by zistila skutočný stav. Naše podozrenie potvrdila aj kontrola 
NKU a zverejnila vo svojej správe,

- komisia kultúry a športu každý rok kontrolovala čerpanie fi nanč-
ných príspevkov mesta, pridelených formou dotácie pre športové a 
voľnočasové organizácie. Pri tejto príležitosti sa nám  potvrdilo, že 
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KCMN za rok 2013 nevedela komisii  preukázať čerpanie a príjem za 
jednotlivé akcie poriadené v predmetnom roku za čo komisia navrho-
vala krátenie dotácie na činnosti o 5 %, tak, ako to bolo aj v prípade 
športových organizácii. Výkon uznesenia č. 540/2014 k predmetné-
mu kráteniu bol zo strany primátora pozastavený.

Aktivity konané v prospech občanov mesta. Či už to bola for-
ma zmien a návrhov v rámci predkladaného rozpočtu na ďalšie 
roky alebo priamo na vyžiadanie občanov mesta:

-  schválenie fi nančných prostriedkov na odkúpenie parku, 
dodnes mesto na moje odporúčanie nevyhlásilo architektonickú sú-
ťaž,

-  pokus o odstránenie retardéra na ulici Rastislavova. Dis-
ponujem celou listinnou dokumentáciou kde sa MsÚ bráni zmenou 
značenia ochrániť chodcov a taktiež skvalitniť život občanov na tejto 
ulici v zmysle nových dopravných pravidiel, ktoré v období osadenia 
predmetného spomaľovača neexistovali,

-  schválenie fi nančných prostriedkov na rekonštrukciu okien 
na ZŠ a  MŠ spolu s rekonštrukciou sociálnych  priestorov detí,

-  schválenie fi nančných prostriedkov na rekonštrukcia elek-
troinštalácie na  ZŠ, ktorú mesto z neodôvodnených príčin doteraz 
nerealizuje,

-  schválenie fi nančných prostriedkov na rekonštrukciu ulice 
E. Ottu,

-  schválenie fi nančných prostriedkov výstavbu 14 b.j. na Ku-
kučínovej ulici,

-  schválenie fi nančných prostriedkov na pokračovanie  re-
konštrukcie káblových rozvodov,

-  schválenie fi nančných prostriedkov na prístavbu posilňov-
ne lodenice kritizovanej pánom primátorom ako ulúpenie rozpočtu 
mesta,

-  schválenie fi nančných prostriedkov na výmenu palubovky 
telocvične ZŠ,

-  schválenie fi nančných prostriedkov na vykrytie straty Ná-
rodného vodnopólového centra a umožnenie tak občanom mesta  
lacnejšej účasti športového vyžitia,

-  iné akcie, ktoré ste len ťažko  mohli hľadať v našom nepre-
hľadnom rozpočte.

Mimo toho som sa aj s ďalšími poslancami venoval:

- odhaľovaniu procesných nedostatkov MsÚ, neinformova-
nosť občanov formou internetu, nepredkladanie kompletnej doku-
mentácie pri schvaľovaní alebo predkladaní rozpočtu,  predkladanie 
rozpočtu na ďalšie roky do komisii ako schodkový v rozpore so zá-
konom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 583/2004; 
§10 odsek 7, ďalšie nedostatky pri tvorbe rozpočtu popisuje správa 
NKÚ občan ju môže nájsť na stránke www.novaky.com pretože na 
ofi ciálnu stránku mesta by sa asi nezmestila, 

- nedostatočné alebo skresľujúce informácie predkladané 
na základe žiadosti o sprístupnení informácii, manipulácie a ovplyv-
ňovanie občanov mesta formou TV Nováky vstupmi primátora pred 
začatím alebo na konci vysielania záznamov z rokovaní MsZ, skres-
ľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, neplnenie 
uznesení prijatých MsZ zo strany zamestnancov MsÚ, nutnosť rieše-
nia práce bývalého hlavného kontrolóra, 

- strate fi nančných prostriedkov za rok  2011 za prenájom 
umelej trávy na futbalovom štadióne, ktoré neboli zaúčtované v úč-
tovnom systéme mesta Nováky, napriek nariadeniu primátora číslo 
3/2010,

- vyplácaniu fi nančných prostriedkov klubu MFK Nováky v 
rozpore zo zmluvami o dotácii, zo strany primátora mesta

Skutočnosti o ktorých viem, ale nepodarilo sa ich zvrátiť, píšem o 
nich preto aby občan vedel koho by voliť nemal:

- odhalenie nelegitímnosti členov správnej rady KCMN na 
základe vydaného oznámenia o výsledku prešetrenia sťažností hlav-
ným kontrolórom zo dňa 02.09.2014, ktoré hovorí, že členovia správ-
nej rady, ktorej predsedom je náš pán primátor, sú vo svojej funkcii 
neoprávnene od mája 2012,

- Na základe predchádzajúceho zistenia, nelegitímne vypla-
tenie odmeny odchádzajúcej riaditeľke KCM pani D. Hornej,  ktorú 
schválila  nelegitímna správna, rada údajne vo výške troch mesač-
ných platov,

- prideľovanie fi nančných prostreidkov na KCMN v rozpore 
zo zákonom o neziskových organizáciách 213/1997-  §30, toto tvr-
denie konštatoval aj NKÚ z dôvodu prevyšovania režijných nákladov 
na chod KCM n.o. o 2/3  oproti nákladom na kultúrne podujatia, pri-
mátor mesta už v roku 2008 mal uplatniť ustanovenia zákona § 15 c)  
213/1997 o neziskových organizáciách a túto organizáciu zrušiť, 

- protizákonný predaj pozemku zamestnancovi a zároveň 
aj poslankyni MsZ priamym predajom (uznesenie č.11/2008 / C, v 
rozpore zo zákonom 138/1991) táto skutočnosť je zo zákona už pre-
mlčaná,  z morálneho hľadiska nech posúdi občan, nakoľko  sám 
viem o niekoľkých spoluobčanoch, ktorí mali záujem o kúpu tohto 
pozemku,

- chátranie majetku mesta ako DK, krytá plaváreň, kino, kú-
ria, budova reštaurácie Gastro pólo,

- neuplatnenie dlžoby na mestskej dani z nehnuteľností voči 
spoločnosti BYDOS vo výške 20.080,50,- Eur čo činí v prepočte na 
SK cca 600.000, ale i inej organizácii,

- nepodarilo sa mi zabrániť odpredaju časti pozemku mesta 
v centre námestia spôsobené zavedením väčšiny  poslancov primá-
torom mesta o nedostatku fi nančných prostriedkov.

Za týmito nedostatkami vidím  súčasného primátora tohto mesta, 
človeka ktorý riadi - neriadi mestský úrad, ktorý tvrdí, že všetko čo 
robí, robí v prospech občanov tohto mesta. Ale ktorí sú tí občania, 
no to ste zistili možno aj z tohto článku a možno aj z odvysielaných 
záznamov TV Nováky.

Rád by som touto cestou  poďakoval poslancom MsZ, ktorí 
zotrvali až do konca svojho volebného obdobia a hájili záuj-
my občanov tohto mesta aj napriek invektívam jeho hlavného 
predstaviteľa pána Ing. Dušana Šimku. Taktiež ďakujem členom 
komisie kultúry a športu menovite pani Sone Kolářovej, pánom 
Šimonovi Srnovi, Jánovi Hrnčiarovi a Mariánovi Mištinovi za  
odvedenú prácu, ich podnetné pripomienky a návrhy, ako aj za 
ich čas, strávený nad pripomienkovaním predkladanej doku-
mentácie a  rokovaniach komisie. Za činnosť ktorú vykonávali 
bez honoráru.

Ďakujem aj prispievateľom stránky www.novaky.com, ktorí mi 
svojimi konštruktívnymi príspevkami o dianí v meste mnoho-
krát pomohli pri rozhodovaní a predkladaní návrhov do MsZ, 
Zároveň ďakujem všetkým spoluobčanom ktorí, ma v priebehu 
volebného obdobia morálne podporili. 

A nakoniec ďakujem redakcii tohto občasníka, že mi umožnila 
zverejniť tento príspevok poslanca MsZ.

Mgr. M. Oršula
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Vážení spoluobčania, v týchto dňoch 

ste našli vo svojich schránkach „Voleb-
né noviny“ pána Šimku a pána Dani-
ša. Po ich prečítaní si každý spraví úsu-
dok, ktorí z týchto dvoch pánov to myslí 
naozaj úprimne s týmto mestom. Noviny 
pána Daniša konštruktívne ozrejmujú 
jeho videnie problémov mesta a realistic-
ky nás zoznamuje s jeho víziami a činmi, 
ktoré vedia pomôcť občanom a mestu. 
Neosočuje nikoho a nič. Úplný protipól 
je ale pán Šimka, ktorý nerealisticky a 
klamlivo informuje Nováčanov o jeho do-
siahnutých výsledkoch a na konci novín 
si neodpustí osočovanie spoluobčanov, 
ktorí nesúhlasia s dianím v meste. 

Vážení spoluobčania, sami si sprav-
te názor kto je naozaj hodný tohto 
postu primátora, či bude naše mesto 
stále blúdiť ako doteraz alebo sa naše 
mesto vydá na progresívnu cestu a 
preto treba voliť ZMENU!

Krátka reakcia občanov Novák k živé-
mu vysielaniu kandidátov na post primá-
tora: 

-zlatým klincom mali byť odpovede 
na otázky občanov. Ako rozdielne chá-
pu slušnú a vecnú diskusiu kandidáti 
sa ukázalo hneď pri prvej. Pán Šimka 
v duchu naučených stereotypov začal 
útočiť na rodinu Oršulovú.  Vzápätí obvi-
nil protikandidátov z využívania stránky 
Nováky.com. Neskôr obvinil p.Daniša, 
že si dovolil " robiť kortešačky " v klube 
dôchodcov. Pán Šimka, aj napriek tomu, 
že je takmer štvrťstoročie primátorom 
mesta, nechápe základné princípy de-
mokracie, nepochopil, že je predvolebná 
kampaň a je skoro povinnosťou kandi-
dátov sa s voličmi stretávať. Zrejme ne-
chápe, že mesto sa dá riadiť aj inak ako 
vyhľadávaním nepriateľa podávaním 
trestných oznámení, šírením strachu a 
nenávisti.

p.Šimka ťažko nesie konštruktívnu 
kritiku, preto prezentuje, že tato stránka  
slúži na jeho diskreditáciu.  Prezentácia  
vo forme útoku bola podľa očakávania, 
predaj parku až po petícii občanov? Pre-
čo  stále  zavádzate  občanov? Poslanci 
predsa boli za odkúpenie, len im neboli 
známe vaše  kuloárne dohody! Koncep-
cia IBV za pekárňou ma naozaj rozo-
smiala, čo doteraz pre vysporiadanie  a 
odkúpenie parciel urobilo mesto na čele 
so stavebným oddelením? Akým  spôso-
bom tu doteraz fungovalo prideľovanie 
mestských pozemkov?

Klientelizmus ako vyšitý. Za čo ste 
p.Šimka za toľké roky dostavali obrovské 
odmeny? Vy idete osočovať ľudí, čo to 
myslia s fungovaním  mesta, škôl  úprim-
ne? Vy sa nehanbite za svoje správanie 
voči p.Chlupikovej? Samozrejme že na-
hlas nepoviete o predraženom monopo-
le tepla v meste. Čo tu stále pred nami 
zahmlievate, prečo boli vaše odpovede 
na otázky poslancov stále vyhýbavé? 
Neverím  vám  vôbec  nič. Občania, veru 

otvorte si oči, takto to hovoríte  p.Šimka. 
Verím že po 15.11 začnú byť Nováky 
mestom pokoja a mieru, úprimného spo-
lunažívania bez ohovárania, podlosti, 
neprehľadného fungovania samosprávy, 
trestných  oznámení  a strachu.

 Čo k tomu dodať? Snáď len to že 
v sobotu 15.11. 2014 je všetko vo va-
šich  rukách a voľme tak, že mesto sa 
bude uberať diametrálne inou cestou 
ako doteraz!!!

PAMFLET AKO SA PATRÍ!
Vážení občania  5.11. sa aj do vašich 

schránok dostal 16 stranový pamfl et te-
rajšieho primátora (odhadovaná suma 
výtlačkov asi 1000 eur).  K 1. strane asi 
toľko, že nadpis by mal byť nie „Žijem 
pre naše mesto“ ale „Žijem z nášho 
mesta“! Vyjadrenia  typu , že koná v 
záujme občanov , musia pobaviť nao-
zaj každého, predvolebný guláš nevarí, 
však a pre koho, medzi ľudí sa bojí cho-
diť a radšej si tú novácku skazu pozerá 
z mestského auta. Zabudol napísať, že 
na jeho predvolebnú aktivitu nemá žiad-
neho sponzora alebo sympatizanta, iba 
svojich donášačov) a tak nemá koho 
osloviť. 

Ďalší bonbónik  v tomto naozaj po-
darenom pamfl ete sú jeho výsledky 
štvrťstoročnej“ tvrdej práce“– použijem 
slang dnešnej mládeže  „tak to nao-
zaj zabil“. Nech nám tie výsledky tvrdej 
práce ukáže a nech sa nechváli niečím 
čo nie je pravda.  Jeho predvolebné 
bludy typu vybudovanie penziónu pre 
starších spoluobčanov (sľubuje už asi 
dve volebné obdobia), vybudovanie  12 
pozemkov na rodinné domy (on to vie, 
len investor a majiteľ ešte nie) , zlacne-
nie vstupu na plaváreň - mesto vlastní 
nejakú plaváreň? Áno tú zdevastovanú, 
vedľa vodnopólového centra. Ďalšia 
vec, ktorá vzbudí úsmev na tvári sú fotky 
súkromných budov v meste, to pán Šim-
ka ich dotoval?

Prečo nenafotil mestské zdevastované 
budovy? To by bola jeho pravdivá záslu-
ha, že sa o mesto nestará a nezaujíma! 
Ďalšia atrakcia typu kultúra v schátralej 
budove domu kultúry.  Ako keby kultúra 
pod vedením p. Hornej bola na nejakej 
úrovni. To bol snáď zlý vtip.

Po prelistovaní  úchvatného diela z 
pera pána Šimku sa dostanete na po-
slednú dvojstranu, do sekcie „kydanie 
na ľudí“ – jeho obľúbená vlastnosť. Jeho 
spory so súkromnými osobami a kvan-
tum prehraných súdov záujmu iba tým, 
že kto tieto súdne trovy platil a platí?! 

Nebudem sa znižovať na úroveň 
Šimku, ale je dosť smutné a tragické, 
niekedy tragikomické, keď vidíte ne-
schopného človeka na poste primátora 
ako chrlí zlo  okolo seba, ohovára,  kla-
me, zneužíva všetko čo sa zneužiť dá, 
defrauduje pravdu, škodí ľuďom ale  v 
sobotu ho vidíte s úsmevom na tvári v 
kostole......                                    R.B.

Reakcia na volebné noviny 
p. primátora, vydaný na 16 
stranách za naše peniaze.

„KLAMSTVO JE MOJA PRACOVNÁ 
METÓDA“ –aj takto by sa mohlo nazvať 
vyznania p. primátora Ing. D. Šimku pod 
názvom „ŽIJEM PRE NAŠE MESTO“. 
Keďže žije, ako sám nazýva svoje pô-
sobenie, opýtajte sa bežného občana 
mesta, kde, kedy, ako sa stretli, ako 
komunikovali, ako p. primátor pozorne 
vypočul ich problémy (okrem naaran-
žovaných stretnutí v klube dôchodcov). 
NIKDY! PREČO? Bojí sa p. primátor 
ľudí, bojí sa vyjsť na ulicu a potriasť si 
ruku so spoluobčanmi, bojí sa opýtať 
bežného človeka, ako sa mu žije v tom-
to meste, čo ho trápi, čo hovorí na jeho 
„slávne“ televízne predslovy? Dostal by 
od ľudí odpoveď – „za 24 ročné pôsobe-
nie p. primátor naše mesto nepokročilo 
dopredu ani o piaď. Kde sú tie roky keď 
naše mestečko prekvitalo, keď existovali 
medziľudské vzťahy, keď mohol aj oby-
čajný človek sa dovolať pravdy a nebol 
ponížený ako je tomu teraz“.

Niekoľkými slovami k „VYZNANIE“. 
„.....som rozhodnutý ponúknuť Vám 
moje skúsenosti i v ďalšom volebnom 
období ....a verím, osožnej práci pre No-
váky a Novačanov. Nesľubujem nesplni-
teľné, ponúkam skúsenosti, odbornosť, 
čestnosť a istotu.“ Kde bol doteraz so 
svojou čestnosťou – desiatky trestných 
oznámení, súdov na vlastných občanov, 
klamanie, polopravdy, vulgárnosť na 
poslancov a občanov, zavádzanie verej-
nosti od pravdy. O akej odbornosti ho-
vorí? – pozrime sa na mestské budovy 
v katastrofi ckom stave, nevyužité euro 
fondy, ako ekonóm nemá šajnu o správ-
nom fungovaní mesta, to by to mesto 
muselo inak vyzerať.

„Nesľubujem nesplniteľné“ – a čo 
doteraz v každom volebnom programe 
sľuboval? A čo sa podarilo splniť? O jeho 
morálke výstižne hovoria klamstvá a 
znevažovanie občanov, ktorí pre mesto 
niečo robia, znevažovanie volebných 
predstaviteľov mesta len preto, že majú 
svoje myslenie a nechcú byť iba fi gúr-
kami. Čo je to za morálka, keď hanobí 
celé rodiny? Čo je to za morálka, keď 
zneužíva svoje postavenie verejného 
činiteľa, keď roznáša občanov, a tak aj 
celé mesto, v okresných aj celoštátnych 
médiách?

Vážení občania!
Napísať 16 strán textu svedčí o 

bohatej fantázii p. primátora. Máme 
všetky jeho volebné programy a stále sa 
opakuje takmer to isté ale nič sa nikdy 
ešte nesplnilo. Koľký krát sľubuje dom 
dôchodcov? Všetky dediny na okolí nes-
ľubovali, ale konali! A naši prestárli obča-
nia musia byť radi, ak sa dostanú do ich 
zariadenia, pretože v Novákoch, p. pri-
mátor Šimka myslí na starších občanov, 

ktorí potrebujú pomoc, iba pred voľbami 
a nasľubuje im hory-doly, len aby získal 
ich hlasy a potom späť do starých koľají.

„KULTÚRA“ – táto dostávala veľmi 
štedro i napriek skutočnej nováckej kul-
túre. Za pôsobenie p. Géczyho v Dome 
kultúry platili určité pravidlá a veľmi prís-
na kontrola hospodárenia. Mal povin-
nosť zabezpečiť ¼ zdrojov z vlastných 
príjmov. Ako to bolo (alebo stále je?) za 
bačovania p. D. Hornej? Žiadna kontro-
la ani hlavným kontrolórom ani poslan-
cami. Existuje len jedno „mesto daj! A 
nepýtaj sa na čo boli peniaze použité“. 

Perličkou „spovede“ p. primátora je 
posledná časť „Čo som zažil“. P. primá-
tor a viete, čo zažívajú občania nášho 
mesta pri sledovaní záznamov zo živého 
vysielania a mestských zastupiteľstiev? 
HNUS! 

Ako hlboko môže klesnúť úroveň 
správania a jednania najvyššieho pred-
staviteľa mesta!!! Mnohí občania na str. 
novaky.com (inde nemajú možnosť) po-
ukazujú na nedostatky (napr. P. Richter, 
p. Bošiak ale aj ostatní) veľmi konkrét-
nymi príspevkami. A reakcia p. primáto-
ra je aká? Zneváži každého, vytrhne z 
kontextu nejaký fakt a motá ho dookola 
až z toho nevie ani vykľučkovať, pretože 
p. primátora jeho (ne)činy a minulosť po-
maly ale isto doháňa. Už mu dokonca 
vadia aj jeho dvaja konkurenti na post 
primátora Ing D. Mikláš a RNDr D. Da-
niš a začal sa do nich obúvať a spája 
ich s kade – kým. P. primátorove 10 – 
ročné spory s p. A. Kiabom len sved-
čia o tom, že sa nedokážete preniesť 
cez svoje nevyspytateľné ego – JA, 
JA, JA ....PRIMÁTOR MESTA. Trápne 
pôsobia p. primátorove predslovy pred 
vysielaním „v jeho televízii“ Flagrantne 
týmto porušujete postavenie verejného 
činiteľa.

Dokáže nanucovať občanom svoje 
fantazmagórie napr. o nebezpečí pre 
obyvateľov bytovky 116, ak by vznikol 
požiar. Ale je poriadne vedľa, pretože 
písomné vyjadrenie Okresného hasič-
ského zboru hovorí jasne, že nie je po-
rušenie žiadneho zákona v prípade uda-
losti.  Takže zase zavádzanie. Vyznieva 
len jeden problém. Ako je možné, že za 
toľké roky, p. primátor nedokázal vyriešiť 
otázku pozemku pri bytovke 116??? Je 
to problém a vina p. primátora a nie ob-
čanov bytovky a majiteľa pozemku. 

Na záver, týchto 16 strán „úspe-
chov“ p. primátora mi napadne, ako 
dlho a koľko ľudí to dávalo dokopy 
a akú bujnú fantáziu a predstavivosť 
asi mali. Bolo by to pekné konšta-
tovať takéto dosiahnuté výsledky a 
vízie do budúcnosti ale žiaľ novácka 
tvrdá realita je úplne iná, nefungujú-
ce, vymierajúce, šedé mesto nemá 
lepšiu budúcnosť pri takomto primá-
torovi ako je pán Ing Dušan Šimka.
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Vážení rodičia, matky, otcovia, starí 
rodičia. 

Chceme pozdvihnúť svoj hlas bez stra-
chu a povedať pravdu o rekonštrukcii 
našej školy v meste. 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
15.03.2013 poslanci schválili rozpočet, 
v ktorom čiastočne  alebo úplne znížili 
investície do bezdrôtového rozhlasu, 
mestskej televízie, benzínu a nafty 
áut mestského úradu, úradníkom 
mestského úradu atď...a presunuli 
ich našim deťom, našim vnúčatám do 
Základnej školy na stupeň 1.-4., na Ul. 
J.C. Hronského, /celkovo 60.000 Eur/, 
na výmenu starých a nebezpečných 
okien za nové plastové okná. V ten 
deň presunuli deťom na kanoistiku 
1825 Eur. Primátor Ing. Dušan Šimka 
na tomto zasadnutí s presunom opä-
tovne niekoľkokrát nesúhlasil a presun 
60.000 Eur pre naše deti, pre naše 
vnúčatá, komentoval na tomto zasad-
nutí takto: 
„Lebo pán Milan Oršula to navrhuje dať 
svojej mame zástupkyni riaditeľky na 
základnej škole hore pri pošte...
Milan Oršula a rodina Oršulová si 
prihráva peniaze z tohto mesta, mys-
lím nie fyzicky osobne, ale tam kde 
pôsobia. Že si prihrávajú peniaze, s 
plným vedomím to hovorím. Tam kde 
pôsobia, tam si prihrávajú peniaze. 
Za tým si stojím, nesiem za to plnú 
zodpovednosť, lebo táto podvratná 
činnosť, aby mesto nefungovalo, to už 
sa nemôžem na to pozerať a ľudia to 
budú vedieť...“

Následne tieto peniaze našim deťom, 
našim vnúčatám v rozpočte v marci 
2013 nepodpísal a výmenu plastových 
okien zablokoval, zastavil, znemožnil.
Nepodpísanie peňazí na výmenu 
starých okien za nové plastové okná v 
Základnej škole komentoval vo svojom 
príhovore na jar v roku 2013 takto:
„Poslanci si presadzujú iba osobné 
záujmy a rodinné záujmy. Drzo dávajú 
peniaze na Základnú školu na plastové 
okná, kde učí matka poslanca Milana 
Oršulu. Robia podvratnú činnosť proti 
tomuto mestu...Všetko toto považujem 
za podvratnú činnosť...Smejú sa do 
očí ľuďom a mám podozrenie, že takto 
chcú prelievať peniaze a presadzovať 
si len svoje osobné záujmy... Poslanci 
robia v neprospech tohto mesta...“
Tu však Ing. Dušan Šimka nara-
zil na niečo, čo nečakal. Narazil na 

NOVÁČAN-HLAS OBČANA

Primátor Ing. Dušan Šimka bol jediný, kto 
nechcel, aby našim deťom, našim vnúčatám 

vymenili okná na Základnej škole.

veľký nesúhlas rodičov. Isto si to 
mnohí z Vás pamätajú. Predseda 
Rodičovského združenia Mgr. Ivan 
Putiška na žiadosť mnohých rodičov 
na jar v roku 2013 zvolal do telocvične 
Základnej školy rodičov, ktorí následne 
vo veľkom počte podpísali žiadosť, že 
peniaze na Základnú školu musia mať 
prednosť pred naftou a benzínom do 
služobných áut primátora a mestského 
úradu a pred ostatnými nepotrebnými 
položkami, ako je napríklad bezdrô-
tový rozhlas. Nám ide len o jedno – o 
bezpečnosť našich detí, terajších a 
budúcich žiakov našej školy. Nech-
ceme nič viac, len bezpečné a dobré 
podmienky pre vzdelávanie sa našich 
detí. 
Na ďalšom zasadnutí poslanci, ktorí už 
mali v rukách žiadosť rodičov o investí-
cie do Základnej školy opätovne sch-
válili rozpočet a v ňom opäť peniaze na 
výmenu okien pre naše deti a pre naše 
vnúčatá do Základnej školy. Tentoraz 
už Ing. Dušan Šimka vedel, že stojí 
nielen proti poslancom, ale hlavne proti 
rodičom. A všetci vieme, že rodič, ktorý 
bráni svoje dieťa má silu leva a vedel to 
aj Ing. Dušan Šimka, a peniaze i keď s 
veľkým nesúhlasom a s opakovanými 
komentármi o nevýhodnosti atď... pod-
písal. Vinou Ing. Dušana Šimku, ktorý 
tento proces pozdržal niekoľko me-
siacov, boli okná na Základnej škole a 
okná na Materskej škole vymenené až 
v zime začiatkom roku 2014.
Súhlas s uvedeným stretnutím rodičov 
v telocvični dala riaditeľka našej Základ-
nej školy PaedDr. Anna Chlupíková. 
Na stretnutí povedala, že je pravdou, 
že mesto investovalo za minulé roky 
peniaze do školy, ale tieto budovy si 
pýtajú celkovú investíciu, ktorou by sa 
z rekonštruovala budova ako celok, 
a nerobili by sa len čiastočné malé, a 
teda neúčinné opatrenia. V tom čase, 
na jar roku 2013, je totiž v Základnej 
škole na Ul. J.C. Hronského situácia 
so starými oknami pre naše deti, pre 
naše vnúčatá, životu nebezpečná. A 
vlastne aj v Materskej škole. Od tohto 
momentu sa dovtedy veľmi schopná 
a bezproblémová naša pani riaditeľka 
PaedDr. Anna Chlupíková, ktorej 
do jari 2013 nebolo zo strany Ing. 
Dušana Šimku vytýkané absolútne nič, 
mení v očiach Ing. Dušana Šimku na 
nekompetentnú, nespoľahlivú a treba 
povedať, že tlak zo strany Ing. Dušana 
Šimku je na ňu taký obrovský, že sa ani 
nedá spočítať, koľkokrát opúšťa jeho 
kanceláriu so slzami v očiach, iba pre-

to, lebo sa postavila za svojich žiakov, 
za naše deti a za naše vnúčatá. Neprí-
pustné správanie Ing. Dušana Šimku 
sa stupňuje natoľko, že v januári roku 
2014 sa už na jeho neľudské správanie 
nemôže pozerať celý pedagogický a 
nepedagogický zbor a Ing. Dušanovi 
Šimkovi píšu úplne všetci zamest-
nanci Základnej školy (pedagogický, aj 
nepedagogický zbor) Otvorený list. 

V otvorenom liste vyjadrujú podporu 
našej pani riaditeľke a oceňujú jej prá-
cu, ktorú vykonáva v prospech školy, v 
prospech jej žiakov a zamestnancov, v 
konečnom dôsledku aj v prospech toh-
to mesta. Zároveň všetci zamestnanci 
v liste vyjadrujú hlboké sklamanie nad 
postojom Ing. Dušana Šimku k práci 
pani riaditeľky, ako i k jej osobe. K listu 
sa okamžite pripája Slovenská komora 
učiteľov, organizácia INÍ, množstvo 
učiteľov, pedagógov z celého Sloven-
ska, bývalých žiakov školy, Rodičovské 
združenie pri Základnej škole v 
Novákoch a aj Rada školy pri Základ-
nej škole v Novákoch, ktorá v júni 
2014 opätovne a takmer jednohlasne 
vo výberovom konaní zvolila PaedDr. 
Annu Chlupíkovú za riaditeľku školy. 
Ale Ing. Dušan Šimka ďalej prehli-
ada naše deti, naše vnúčatá, ďalej 
prehliada našu Materskú školu, našu 
Základnú školu, veď do týchto objektov 
príde nanajvýš raz za rok. A hoci od 
začiatku roka 2014 máme schválené 
investície na opravu elektriky a na 
opravu telocvične na hornej škole, tieto 
práce mestský úrad pod vedením Ing. 
Dušana Šimku nerealizuje, lebo mu na 
našich deťoch nezáleží. Ďalej útočí na 
našu pani riaditeľku. A navyše vo svo-
jom predvolebnom letáku sebavedomo 
uvádza:
Že chce ...“pokračovať v rekonštrukcii 
a technickej vybavenosti objektov v 
pôsobnosti mesta – MŠ, ZŠ, ZUŠ a 
CVČ...“

Vážení starí rodičia,
Vážení rodičia, matky a otcovia

Ing. Dušan Šimka bol vždy proti tomu, 
aby sa dostatočne investovalo do ob-
jektov, kde chodia naše deti, naše 
vnúčatá, vždy bol proti tomu, aby sa 
investovalo do objektov Materskej 
školy a Základnej školy, nezabezpečil 
celkovú rekonštrukciu objektov škôl 
tak, ako to vidíme už veľmi dávno v 
okolitých obciach, kde sa deti učia vo 
vynovených, zateplených krásnych bu-

dovách škôl. Koľko škôl v okolí, v tých 
maličkých chudobnejších obciach, je 
ešte v takom úbohom stave, ako naša 
škola? Všetci naše mesto predbehli.
My, rodičia z Baníckej kolónie 
15.11.2014 pôjdeme voliť a pôjdeme 
voliť zmenu na poste primátora. Ing. 
Dušan Šimka sa k našim deťom, k naši 
vnúčatám správal zle a vždy sa správať 
zle bude. Zúčastnite sa všetci volieb, 
poďte naozaj všetci voliť a voľte zmenu 
na poste primátora. Povzbuďte jeden 
druhého, či už v rodine, v bytovke, 
na ulici a poďte voliť. Oslovte svojich 
priateľov a známych. Tentoraz už Ing. 
Dušan Šimka vie, že stojí nielen proti 
svojim dvom súperom, ale hlavne proti 
rodičom. A všetci vieme, že rodič, ktorý 
bráni svoje dieťa má silu leva. V našom 
meste totiž nepotrebujeme len vym-
enené okná, zrekonštruované záchody 
škôl, obnovené chodníky a cesty, ale 
najmä podporu tým najzraniteľnejším 
- starým ľuďom a deťom. A ocenenie 
tým, ktorí týmto skupinám pomáhajú 
denno - denne. Ani podpory a ani ocen-
enia sa v našom meste od súčasného 
primátora Ing. D. Šimku nikomu nedos-
táva. Ale my aj naše deti v tomto meste 
chceme žiť inak, žiť v pokoji, s radosťou 
a s podporou mesta a jej hlavného, 
veríme že nového primátora.

My sme sa rozhodli voliť zmenu – 
Nebudeme voliť Ing. Dušana Šimku 
práve z dôvodov, ktoré ste si vyššie 
prečítali. My sme sa rozhodli dať 
hlas kandidátovi č. 1 RNDr. Dan-
ielovi Danišovi, ktorý aj v živom 
vysielaní ukázal, že mu záleží na 
našich deťoch, že mu nechýba sna-
ha a že vie oceniť a pochváliť prácu 
s deťmi a istotne bude lepší otec 
mesta i našej školy a škôlky. 
Rodičia a starí rodičia z Baníckej 
kolónie.


