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Mesto Nováky úspešné 
v získaní ďalšej dotácie pre 

základnú školu na ulici Jozefa 
Cígera Hronského, ročník 1.-4.

Ministerstvo školstva, výskumu, vedy a športu
schválilo mestu Nováky poskytnutie dotácie na
rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok
2018. O dotácie zažiadalo mesto Nováky pre
Elokované pracovisko- Základná škola Pribinova
123/9. Schválená požiadavka predstavuje sumu v
hodnote 138 448,05 €.
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Srdečne Vás pozývame:
Katkin dúhový most

21. a 22.09.2018 09:00, Piatok

Syna, či dcéru? - zájazd do divadla
05.10.2018 18:30, Piatok

Mestské oslavy mesiaca úcty k starším
16.10.2018 16:00, Utorok

SAXOPHONE SYNCOPATORS
31.10.2018 18:00, Streda

Novácky jarmok 2018
16. a 17.11.2018, Piatok a Sobota

Podrobnosti na strane 2.

www.novaky.sk

Pokračovanie na strane 8.

V tomto vydaní nájdete:
• Sprístupnenie lávky cez rieku Nitra v meste

Nováky
• Nová telocvičňa a sociálne zariadenie pre žiakov

základnej školy v Novákoch
• „Vráťme šport do ulíc“ Nováky vyhrali 1. miesto

v medzinárodnej súťaži
• Realizácia protipovodňových opatrení v meste

Nováky
• Mesto Nováky pokračuje v implmentácii

projektu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)
• V Novákoch si vytvorili oddychovú zónu
• Rekonštrukcia námestia vďaka spolupráci

verejného a súkromného sektoru
• Mesto Nováky úspešné v získaní dotácií

pre základnú školu na ulici J. C. Hronského
• Informácie o platnosti PHSR

Reportáže a omnoho viac nájdete vo video zóne na

Na základe fabulovaných 
podnetov občana sú ohrozené 

investície mesta Nováky 
v hodnote 2,8 mil. €.

Podrobnosti od strany 9.
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Katkin dúhový most
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21. a 22.09.2018 o 18:00

Mesto Nováky a Regionálne kultúrne centrum
Prievidza Vás pozývajú 21. a 22. septembra 2018 do
Domu kultúry v Novákoch na „Katkin dúhový most“ -
spomienkové stretnutie bábkarov na pamiatku Katky
Súkeníkovej, obetavej pracovníčky kultúry
a propagátorky bábkoherectva na hornej Nitre.

21. septembra: 09:00 h – Bábkové divadlo SEVERKA
– „O dvoch hrochoch“, 10:15 h – Divadlo ANIMA –
„Giňolove starosti“, 11:30 h – Bábkové divadlo spod
Spišského hradu – „Jáchymko“
22. septembra: 10:00 h – spomienkové stretnutie
priateľov, divadelné improvizácie, tvorivé dielne, ...

Zdarma

Syna, či dcéru? 05.10.2018 o 16:00/18:3025 €

Dom kultúry Nováky Vás pozýva na zájazd na
ľahkonohú komédiu z prostredia ženských kúpeľov
„SYNA, ČI DCÉRU ?“ do Divadla Andreja Bagara
v Nitre 5. októbra (piatok) 2018 o 18:30 h.

Odchod autobusu: Prievidza, Ul. M. Mišíka
(pri pohostinstve DETVAN) o 16:00 h Nováky,

parkovisko za Domom kultúry o 16:15 h, ďalšie
nástupné miesta budú v prípade záujmu aj po ceste
do Nitry. Cena zájazdu je 25,00 € (vstupenka
+ doprava autobusom). Váš záujem hláste na tel.
čísle 0918 483 608, 0940 636 402, prípadne
e-mailom na adresu: kultura@novaky.sk

DAB Nitra

SAXOPHONE SYNCOPATORS 31.10.2018 o 18:005 €

Mesto Nováky Vás pozýva na jedinečné
podujatie – projekciu nemého filmu s Charlie
Chaplinom so živým hudobným sprievodom v štýle
ragtime – v podaní saxofónového kvarteta
SAXOPHONE SYNCOPATORS, ktoré sa uskutoční

v Dome kultúry v Novákoch 31. októbra 2018.
Predpredaj a rezervácia vstupeniek je v Dome
kultúry pondelok až piatok, od 08:00 do 16:00
hodiny a na telefónnom čísle 0940 636 403.

Novácky jarmok 2018
Mesto Nováky Vás pozýva na tradičný Novácky jarmok

ktorý sa bude konať 16. a 17. Novembra 2018.

Čas konania jarmoku:
piatok od 09:00 do 22:00
sobota od 09:00 do 18:00

Miesto konania jarmoku:
Námestie SNP, Rastislavova, Bernolákova

Viac informácií na www.jarmok.novaky.sk

POZÝVAME VÁS

16.-17.11.2018

www.novaky.sk

DK Nováky

DK Nováky

Nováky

Mesiac úcty k starším 16.10.2018 o 16:00

Mesto Nováky Vás pozýva na mestské oslavy mesiaca úcty k starším do domu kultúry v Novákoch.

ZdarmaDK Nováky
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Sprístupnenie lávky cez rieku Nitra v meste Nováky
Z dôvodu rekonštrukcie lávky cez rieku Nitra

bol v meste Nováky od 2. augusta 2018 do
4. augusta 2018 uzatvorený priechod/most cez
rieku Nitra pre chodcov a cyklistov. Vedenie mesta
v týchto dňoch zabezpečilo kyvadlovú
automobilovú dopravu za účelom prepravy osôb na
trase autobusová zástavka Lelovce – až na ulicu
Jesenského pri lávke.

Lávka cez rieku Nitra slúžila mestu Nováky už
viac ako 60 rokov. Čas si vyžiadal požadované
rekonštrukcie aj vzhľadom na bezpečnosť občanov
mesta. Lávka cez Nitru je jediným mostíkom, ktorý
zabezpečuje prechod pre chodcov a cyklistov. Most
spája strany brehu rieky Nitry.

"K najväčšiemu poškodeniu mostovej
konštrukcie došlo nesprávnou a neodbornou
montážou inžinierskych sietí z minulosti, ktorá

spôsobila, že lávka začala v posledných rokoch veľmi
klesať. Voda sa cez kotvy a pôvodný spraskaný
asfalt dostala do konštrukcie nosníka, kde
dochádzalo k premŕzaniu a poškodzovaniu všetkých
vrstiev a výstuže. Súhlas bývalého vedenia na
inštaláciu sietí na konštrukcii lávky a
nedokontrolovanie neodbornej montáže doviedlo
lávku do patovej situácie. Ak by mesto nezasiahlo,
lávke by hrozil zánik." Približuje dôvod potrebnej
rekonštrukcie prednosta mesta Mgr. Milan Oršula.

"Ide o prospešné aktivity mesta. Lávku cez
rieku Nitra považujeme za vydarený projekt, ktorý
slúži dennodenne našim obyvateľom mesta. Sme
radi že realizácia zachránila jediný most pre
chodcov a cyklistov, ktorý spája obidva brehy rieky
Nitry." – dodáva primátor mesta Nováky RNDr.
Daniel Daniš.
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Nová telocvičňa a sociálne 
zariadenie pre žiakov 
základnej školy v Novákoch

Rekonštrukcia telocvične v objekte 5.-9.
ročníkov a rekonštrukcia sociálnych zariadení
v objekte 1.-4. ročníky.

V roku 2017 súčasné vedenie mesta Nováky
bolo úspešné pri získaní dotácií na havarijné stavy.
Získanie tejto dotácie nám umožnila výzva
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Po schválení žiadosti boli dotácie projektu
realizované v sume spolu 165 486,32 € - z toho
spolufinancovanie projektu predstavuje suma
92 486, 32 €.

Pokračovanie na strane 4.
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Z daných dotácií je realizovaný projekt
Havarijné stavy – "Rekonštrukcia telocvične ZŠ
Pribinova 123/9, Nováky - budova A", v objekte
ročníkov 5. až 9. a "Rekonštrukcia sociálnych
zariadení ZŠ Pribinova 123/9, Nováky - budova B",
v objekte ročníkov 1. až 4.

"Je dôležité a nevyhnutné pracovať na
rozvíjaní športových aktivít našej mládeže a robiť
tak vo vhodne a kvalitne vybavených priestoroch.
Našim cieľom bolo aj týmto projektom zabezpečiť
našim žiakom kvalitné a vhodné prostredie pre
vzdelávanie. Veď rekonštrukciou a vhodnou úpravou
bol telocvičný priestor rozšírený o pol metra a
približne o podobnú veľkosť aj predĺžený. Tak isto bol
pre pedagógov vytvorený vhodný kabinet pre
prípravu vyučovacieho procesu, ktorý tam dovtedy
chýbal. V objekte 1.-4. ročníky prebieha komplexná
rekonštrukcia socálnych zariadení. Nemôžem pri
tejto príležitosti opomenúť jedno z prísloví, že aj
podľa záchoda človek spozná kultúru národa.
Záverom nemôžem zabudnúť podotknúť, že mesto
takúto finančnú injekciu získalo na naše školské
objekty po prvýkrát, napriek tomu, že bývalé
vedenie mesta sa o to snažilo niekoľko rokov pred
tým avšak neúspešne" – dodáva primátor mesta
RNDr. Daniel Daniš.
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„Vráťme šport do ulíc“
Nováky vyhrali 1. miesto v medzinárodnej súťaži

Mesto Nováky sa opäť prihlásilo do súťaže
World Challenge Day (WCD), ktorá je súčasťou
globálneho programu s názvom TAFISA.

Tak sa 30. máj 2018 niesol v duchu hesla
„Vráťme šport do ulíc“. V praxi to znamenalo, že sa
niekoľko našich občanov všetkých generácií stretlo
na určených športoviskách a v športových areáloch,
aby sa venovali aktívnemu pohybu. Športovalo sa v
areáli materskej i základnej školy, futbalovom
štadióne, lodenice, tenisových kurtov, ihrísk, ale aj
priamo na námestí.

Pokračovanie na strane 5.
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Hovorí sa v zdravom tele zdravý duch, čo
potvrdili všetci zúčastnení Nováčania dobrou
náladou, aktívnym pohybom, pozitívnou energiou a
entuziazmom, ktorý bol cítiť zo všetkých zapojených
účastníkov. Cieľom tejto akcie bolo prilákať čo
najviac našich občanov, bez ohľadu na vek, aby sa
minimálne 15 minút venovali aktívnemu pohybu.
Do súťaže sa zapojilo 1728 cvičiacich, čo znamená
presne 41,90 % z počtu našich obyvateľov.

Nováky získali 1. miesto v medzinárodnej
súťaži.

Každá súťaž má svojho víťaza a súperiace
družstvá, ani Wold Challenge Day nie je výnimkou.
Nováckymi súpermi boli slovenské mesto Spišská
Belá a v medzinárodnej súťaži chorvátske mesto
Mali Lošinj a mesto Empedrado z juhoamerického
Chille. Naše mesto Nováky sa v medzinárodnom
hodnotení umiestnilo na prvom mieste.
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počet obyvateľov počet účastníkov % zapojenia

Nováky 4 253 1 782 41,90

Mali Lošinj (Chorvátsko) 8 500 3 042 35,79

Empedrado (Chile) 4 225 865 20,47

„Rád by som sa touto cestou
poďakoval všetkým zúčastneným za podporu akcie.
Vážení občania, mesto Nováky vám ďakuje, že ste sa
zapojili do Medzinárodného dňa športu a podporili
tak aktívny pohyb. Úprimné poďakovanie za
podporu akcie patrí aj jednotlivým športovým
klubom a súkromným spoločnostiam za bezplatné

sprístupnenie športových areálov pre občanov
nášho mesta. Aj takýmto aktívnym spôsobom
a zapojením sa do súťaže môžu sami občania
prispieť k tomu, že naše mesto bude úspešné
v medzinárodných súťažiach a uznávaných
európskych projektoch.“ – hovorí primátor mesta
Nováky RNDr. Daniel Daniš.
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Realizácia protipovodňových opatrení v meste Nováky
V roku 2016 sa začala realizácia prác

na protipovodňových opatreniach, ktoré
zabezpečujú ochranu mesta Nováky pred
povodňami. Práce boli dokončené v roku 2017.

Protipovodňové opatrenia boli súčasťou
rozsiahleho projektu s názvom: POVODIE HORNEJ
NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED
POVODŇAMI A SUCHOM, ktorý zastrešoval
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. OZ
Piešťany. Mesto Nováky bolo v projekte partnerom.
Projekt sa realizoval s podporou Finančného
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru
z programu „Prispôsobenie sa zmene klímy –
prevencia povodní a sucha“. Cieľom projektu je
znižovať zraniteľnosť ľudí Hornej Nitry
a ekosystémov voči klimatickým zmenám.
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Mesto Nováky pokračuje v implmentácii projektu BRO
Projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO,

ktorý bol pozastavený z dôvodu vyšetrovania údajne
neplatného PHSR mesta Nováky je opäť v rozbehu.
Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov na
daný projekt bola 542 081,28 €, z čoho suma
514 977,22 € je výška nenávratného finančného
príspevku a výška spolufinancovania z vlastných
zdrojov predstavuje sumu 27 104,06 €.

Projekt bude realizovaný v rámci operačného
programu Kvalita životného prostredia. Cieľom
projektu je zaviesť systém separácie biologicky
rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov, cintorínov
a inej verejnej zelene v meste Nováky. Najčastejšie
bude zhodnocovaný biologicky rozložiteľný odpad
ako tráva, lístie, konáre zo stromov, odrezky z krov
a zvyšky rastlín. Projekt realizujeme v meste Nováky
a zahŕňa celkové zlepšenie, zvýšenie zberu
a nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom.

Pokračovanie na strane 7.
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"Predpokladáme, že realizáciou projektu sa
zvýši celková vybavenosť mesta na uskutočnenie
cieľov s nakladaním BRO. Zakúpením traktora a
komponentov k nemu: miešacieho voza s
hydraulickou rukou a štiepkovača sa zlepší zber a
nakladanie s BRO a následne jeho ďalšie využitie.
Určenie celkového zozbieraného množstva odpadu
nám zabezpečí mobilná nájazdová váha. K traktoru
sa zakúpil aj teleskopický nakladač a lopata s
pridržiavačom. Zberné nádoby, ktoré boli zakúpené,
budú rozmiestnené v meste. Na zber BRO
zaobstaráme zberné vozidlo. Zakúpené sú aj
veľkokapacitné kontajnery na zvoz BRO. Máme za to,
že projekt zvýši mieru zhodnocovania odpadov so
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podporí predchádzanie vzniku odpadov
v našom meste." – dodáva k projektu primátor
mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš.
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V Novákoch si vytvorili oddychovú zónu. Kde ju nájdete?
Okrem výnimočnej národnej pamiatky

zapísanej do pamiatkového fondu – Kaplnky sv.
Juliany, sa mesto Nováky môže pochváliť aj inou
kaplnkou, ktorá je súčasťou oddychovej turistickej
zóny. Dostanete sa ku nej smerom od futbalového
štadióna cestou na strelnicu, ďalej poľnou cestou
na okraj lesa.

Realizácia prác na tomto projekte bola
ukončená začiatkom mesiaca jún 2018. Iniciatíva
celého projektu zveľaďovania okolia kaplnky a
vytvorenia oddychovej zóny vychádzala od členov
Spolku priateľov Bane Nováky, ktorý sa uchádzal o
finančnú podporu u Združenia baníckych spolkov a
cechov Slovenska. Projekt bol realizovaný pod
názvom "Náučný banský chodník", ktorý zároveň aj
podporili finančnou čiastkou 3 000 €.

"Mesto Nováky bolo v tomto projekte súčinné
v legislatívnom a realizačnom procese. Náklady

mesta boli nulové. Na samotnom diele poskytli
súčinnosť pracovníci mesta v rámci
verejnoprospešných prác. Dovoľte mi touto cestou
všetkým, ktorí spolupracovali na vytvorení
oddychovej zóny v tejto oblasti, poďakovať. Veľké
ďakujem patrí aj vlastníkom nehnuteľností, kde
predmetná zóna bola vytvorená. Ďakujeme pani
Márii Grmanovej, Hilde Lobbovej, Alexandrovi
Ravingerovi, Anete Tarnóczyovej a Marike
Tarnóczyovej. Každý svojou čo len nepatrnou časťou
prispel k vybudovaniu oddychovej turistickej zóny,
ktorá dnes môže slúžiť občanom mesta, ako aj
turistom a návštevníkom z blízkeho okolia. Na záver
by som rád upozornil všetkých nadšencov prírody, že
súčasťou oddychovej zóny je aj studnička Barborka a
za zmienku stoja aj veľmi staré jasene v jej tesnej
blízkosti." – dodáva primátor mesta RNDr. Daniel
Daniš.
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"Telocvičňa je samostatne stojací objekt
pripojený k objektu ZŠ spojovacou chodbou. V nej sa
nachádzajú sociálne zariadenia ako aj šatne.
Predmetom (žiadosti) rekonštrukcie bude výmena
povrchov (cvičebná plocha), maľovky, výmena
obloženia stien, športový mobiliár (basketbalové
koše, floorbalové bránky) a výmena výplní otvorov
(vchodové dvere)." – opisuje predmet žiadosti
prednosta mesta Nováky Mgr. Milan Oršula.

Mesto Nováky má konkrétne záujem
o financovanie týchto aktivít na Elokované
pracovisko- ZŠ Pribinova:

a) rekonštrukciu cvičebného priestoru
vrátane náraďovne,

b) rekonštrukciu ústredného kúrenia
a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu
v miestnosti

"Zvýšením bezpečnosti sa zníži percento
zranení, zvýši sa motivačný prvok z novo
rekonštruovaných priestorov. Zvýši sa kvalita
ponúkanej služby pre amatérsky šport a športujúcu
verejnosť. Projekt prispeje k zvýšeniu obsadenosti
objektu v nadväznosti na množstvo skupín, ktoré sa
v priebehu dňa vystriedajú vrátane obsadenosti
telocvične cez víkend, zníži sa energetická náročnosť
prevádzky. Cieľom rekonštrukcie je zvýšiť bezpečnosť
a komfort žiakov ako aj cvičencov v telocvičných
priestoroch, zvýšiť kvalitu rozvoja výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy
v nadväznosti na harmonický súlad a vyváženosť
fyzickej a duševnej stránky žiakov zabezpečením
hygienicky nezávadných a zrekonštruovaných
priestorov telocvične." – dodáva primátor mesta
RNDr. Daniel Daniš.

Týmto projektom má mesto v úmysle aj zvýšiť
fyzické a morálne predpoklady amatérskych
športovcov a športujúcej verejnosti modernizáciou
a kvalitou poskytovaných služieb v telocvičnom
objekte, ako aj zvýšiť energetickú efektívnosť
objektu a tým zabezpečiť udržateľnosť projektu
využitím úspor na ďalšiu modernizáciu telocvičného
zariadenia.
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spolupráci verejného
a súkromného sektoru

Neoddeliteľnou súčasťou každého mesta
je okrem verejného sektoru - samosprávy aj sektor
súkromný. Práve vďaka spolupráci verejného
a súkromného sektoru v meste Nováky bolo
vybudované námestie a obchodné priestory
s veľkosťou 360 m2. Mesto Nováky do námestia
investovalo 4 177 € a o výstavbu sa postarala
spoločnosť KASKADY NOVA.

Bližšie o rekonštrukcii námestia hovorí
primátor mesta RNDr. Daniel Daniš: "Námestie je
srdcom a dušou mesta a malo by tak naše mesto aj
primerane reprezentovať. Rekonštrukcia námestia
v našom meste nebola financovaná zo žiadnych
eurofondov. Celý proces malo pod kontrolou
samotné mesto. Verím, že aj samotným občanom
mesta vynovené námestie spríjemní atmosféru
každodenných povinností a turistom spríjemní čas
strávený v našom meste."
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Projekt rozšírenia kapacít Materskej školy sabotovaný občanom 
mesta Nováky

Mesto požiadalo v júli roku 2017 o financie
z Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP). Išlo o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku (NFP) na projekt rozšírenia
kapacít Materskej školy. Cieľom projektu malo byť
vybudovanie prístavby, zvýšenie energetickej
efektívnosti budovy, úprava vonkajšieho areálu či
obstaranie nevyhnutného materiálno-technického
zabezpečenia.

Financie, s ktorými však mesto Nováky rátalo
ako s investíciou na rozšírenie kapacít Materskej
školy, sú v ohrození kvôli nepodloženému podnetu
občana mesta Nováky M. Š.. Aj na základe daného
podnetu v súčasnosti Národná kriminálna agentúra
(NAKA) preveruje okolnosti prípadu. Podnet občana
M. Š. na preskúmanie postupu v prípade žiadosti
o podporu regionálneho rozvoja mesta Nováky
prijala okresná prokuratúra v Prievidzi 22. mája roku
2017. Občan mesta Nováky tvrdí, že mesto nemalo
platný Program rozvoja mesta.

Túto skutočnosť poľa informácie primátora
mesta Okresná prokuratúra v Prievidzi nepotvrdila.
Dňa 07.07.2017 bol predmetný podnet odložený
bez prokurátorského opatrenia.

Stručný prehľad chronológie 
rozhodujúcich udalostí

2013 - v tomto roku (ešte za vtedajšieho
vedenia – primátora Dušana Šimku) mesto Nováky
obdržalo 16. apríla pokyn doručený z Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, aby
momentálne nevykonávalo aktualizáciu či tvorbu
nových strategických dokumentov regionálneho
rozvoja (napr. PHSR). Dôvodom mala byť príprava a
aktualizácia programových dokumentov na národnej
a regionálnej úrovni, v súvislosti s čerpaním zdrojov
štrukturálnych fondov EÚ v rámci nového
programového obdobia 2004-2020. Táto informácia
bola 6. septembra 2013 ministerstvom potvrdená.
Zároveň mestu Nováky bolo odporúčané, aby
platnosť súčasného PHSR mesto predĺžilo a schválilo
mestským zastupiteľstvom v zmysle ods. 7 § 8
zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja, a to na čas potrebný pre schválenie
strategických dokumentov Európskou komisiou.

2015 – podľa uznesenia Mestského
zastupiteľstva z 21. júla 2015 mesto Nováky schválilo
predĺženie platnosti Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Nováky (2008 – 2013) až
do doby schválenia aktualizovaného PHSR mesta
Nováky na roky 2015-2020.

2017 – na základe infožiadosti ohľadom
platného PHSR, bol vyššie spomínaný občan mesta
Nováky informovaný 19. januára 2017
o skutočnosti, že Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja bol prerokovaný na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva 21. júla 2015 (uznesenie č.
146/2015), kde zastupiteľstvo schválilo predĺženie
platnosti PHSR mesta Nováky (2008-2013) až do
doby schválenia aktualizovaného PHSR. Napriek
vysvetleniu mesta Nováky, podáva M. Š.
28. februára 2017 podnet na prešetrenie okresnej
prokuratúre v Prievidzi.

Z dôvodu fabulovaných
podnetov občana mesta má
mesto Nováky ohrozené
investície do mesta v hodnote
2,8 mil. € z Európskeho
štrukturálneho a investičného
fondu!!!!!

Stanovisko súčasného vedenia mesta
Nováky je jednoznačné: „Nový PHSR bol
schválený a tým pádom bola splnená
podmienka určená predkladateľom výzvy na
podanie žiadosti o NFP. Tvrdenia o tom,
žemesto nemalo platný PHSR sú tak nepravdivé
a nepodložené.“ – vysvetľuje primátor mesta
Nováky RNDr. Daniel Daniš.

„Začiatkom apríla 2018 sme však
na rokovaní mestského zastupiteľstva vyhoveli
protestu prokurátora a mesto schválilo nový
PHSR, ktorý je platný na roky 2018-2024.“
– dodáva primátor mesta.
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Primátor podniká kroky na záchranu plánovaných investícií 
mesta Nováky

Na základe fabulovaných podnetov občana
M. Š. sú ohrozené investície mesta Nováky
v hodnote 2,8 mil. €. Mesto rátalo s investíciami z
Európskeho štrukturálneho a investičného fondu.
Mali byť použité aj na projekt rozšírenia Materskej
školy v Novákoch.

29. mája 2017 bol na Mestský úrad Nováky
doručený podnet na preskúmanie porušenia zákona
o podpore regionálneho rozvoja z okresnej
prokuratúry na základe podnetu pána M. Š. Na
tento podnet mesto reagovalo a poskytlo
aj prokuratúre v Prievidzi úplnú súčinnosť
a vysvetlenia.

Jedným z vysvetlení bola skutočnosť,

že uznesením č. 146/2015 Mesto Nováky vytvorilo
priestor pre prijatie dokumentov dôležitých z
hľadiska stratégie a rozvoja mesta, ktoré následne
plánovalo zakomponovať do PHSR. Z tohto dôvodu
bola platnosť pôvodného plánu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Nováky 2008 - 2013
predĺžená.

Po prešetrení podnetu občana mesta Nováky
prokuratúra dospela k záveru, že nie je potrebné
vydať žiadne opatrenie a tento fakt oznámila
mestu Nováky listom 5. septembra 2017. Samotná
prokuratúra tak minulý rok nemala výhrady voči
rozsahu PHSR Nováky, jeho obsahu, štruktúre a ani
spôsobu schválenia – predĺženia jeho platnosti.

V čase podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok si mesto Nováky bolo plne
vedomé toho, že má platný plán hospodárskeho a
sociálneho rozvoja.

Občan M. Š. však podal opätovný podnet na
preverenie vyššie spomínaného uznesenia
č. 146/2015 na Okresnú prokuratúru v Prievidzi,
ktorá podnet posunula na Krajskú prokuratúru.
Protest prokurátora bol mestu Nováky doručený
17. januára 2018. „K uvedenému musím dodať,
že takýmto postupom prokuratúra zmenila svoje
pôvodné stanovisko zo dňa 5. septembra 2017,

čím konala v rozpore s princípom právnej istoty.“ –
vyjadril sa primátor mesta Nováky RNDr. Daniel
Daniš.

V danej veci mesto Nováky koná a primátor
RNDr. Daniel Daniš podniká kroky na záchranu
investícií, ktoré mesto plánovalo použiť aj na
projekty zahrnuté v dokumente PHSR.

„Prečo pán M. Š. koná proti rozvoju mesta
a novým investíciám do mesta je pre mňa ako
primátora záhadou.“ – vyjadril sa primátor mesta
Nováky RNDr. Daniel Daniš.

Nekonečný príbeh PHSR – mesto Nováky podalo odvolanie
V júli 2017 požiadalo mesto Nováky o financie

z Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP). Týmto spôsobom malo v pláne
získať nenávratný finančný príspevok na projekt
rozšírenia kapacít Materskej školy. Cieľom projektu
malo byť vybudovanie prístavby, zvýšenie
energetickej efektívnosti budovy, úprava
vonkajšieho areálu či obstaranie nevyhnutného
materiálno-technického zabezpečenia.

Dňa 29. mája 2017 bol na Mestský úrad
Nováky doručený podnet na preskúmanie
porušenia zákona o podpore regionálneho rozvoja

z okresnej prokuratúry na základe podnetu pána
M. Š., ktorý tvrdí, že mesto v čase podania žiadosti
nemalo platný PHSR. Po prešetrení podnetu
občana mesta Nováky prokuratúra dospela
k záveru, že nie je potrebné vydať žiadne
opatrenie a tento fakt oznámila mestu Nováky
listom 5. septembra 2017. Samotná prokuratúra
tak minulý rok nemala výhrady voči rozsahu PHSR
Nováky, jeho obsahu, štruktúre a ani spôsobu
schválenia – predĺženia jeho platnosti.

Pokračovanie na strane 11.
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Fabulovaná informácia 
o neplatnom PHSR mesta 
Nováky ohrozila ďalšie 
dva projekty

V predchádzajúcich troch článkoch sme vám
priniesli informácie o projekte rozšírenia Materskej
škôlky v meste Nováky, ktorého realizácia bola
v ohrození z dôvodu podania podnetu občana mesta
Nováky na prokuratúru, čím začalo aj preverovanie
podozrenia z trestných činov poškodzovania
finančných záujmov Európskej únie a subvenčného
podvodu Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA).

Na základe fabulovaných informácií o
neplatnom PHSR mesta Nováky bol však ohrozený
aj projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO v
meste Nováky a projekt Predchádzanie vzniku
odpadu kompostovaním.

Občan M. Š. však opätovne podáva podnet
na prešetrenie. Mestu Nováky je doručený protest
prokurátora sp. zn. Pd 172/17/3307-7 dňa
17. januára 2018, ktorý uvádza, že mesto Nováky
nemá schválený Program rozvoja mesta Nováky,
pričom starý Program hospodárskeho rozvoja mesta
Nováky (2008 - 2013) nie je z hľadiska obsahovej
štruktúry v súlade s ustanovením paragrafu 8 ods. 3
zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Mesto Nováky podáva 29. mája 2018
odvolanie, v ktorom uvádza, že prokurátor
žiadnym spôsobom nespochybňoval PHSR Nováky
(2008 - 2013) z hľadiska jeho obsahu, iba
poukázal, že bolo prijaté v inej formálnej
štruktúre, aká je požadovaná. V čase podania
žiadosti o NFP malo mesto Nováky platný PHSR a
v tom čase neexistovali voči nemu žiadne výhrady.

Primátor mesta RNDr. Daniel Daniš vysvetľuje:
„Trváme na tom, že po celý čas mesto malo a má
platný rozvojový dokument a tým pádom si
v každom momente rozhodovania o podanej
žiadosti o NFP splnilo podmienku schváleného
programu rozvoja. Napriek tomu sme však
vyhoveli protestu prokurátora a mesto v zmysle
zákonnej lehoty o prokuratúre schválilo nový PHSR
Nováky (2018 - 2024) dňa 4. apríla 2018. Prioritou
je zachrániť projekt rozšírenia kapacít Materskej

školy a neprísť o plánované investície kvôli
fabulovaným podnetom občana M. Š.“

Mesto v žiadnom prípade nemalo v úmysle
púšťať sa do mediálnej vojny a snažilo sa tejto
situácii vyhnúť. Táto situácia ale trvá vyše roka
a vedenie mesta si je isté, že skutočnosti vo veci
PHSR nie sú z právneho hľadiska také jednoznačné,
ako uvádzajú médiá či občan M. Š.. Preto mesto
Nováky využilo možnosti, ktoré sú dostupné
a najlacnejšie, aby informovali občanov
o predmetných skutočnostiach aj z druhej strany.

Médiá s celoslovenským dosahom, ktoré
o týchto veciach informovali občanov, stanoviská
mesta nezaujímajú. „Mrzí nás, že iné články vydané
mestom Nováky v súčasnosti boli zverejnené
médiami a práve tie, ktoré by mohli vniesť do celej
situácie svetlo, sú týmito médiami ignorované
a občania tak majú k dispozícií len informácie,
že mesto vyšetruje NAKA.“ Dodáva primátor mesta
RNDr. Daniel Daniš.

Aj napriek stanoviskám prokuratúry, ktorá
uzavrela problematiku ohľadne PHSR, M. Š. podal
opätovne podnet, tentokrát na NAKA. Jeho konanie
evidentne smeruje k zabráneniu získavania
finančných prostriedkov pre projekty, ktoré môžu
pomôcť mestu modernizovať zanedbané objekty
a ktoré majú slúžiť občanom mesta.

Pokračovanie zo strany 10.
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Pokračovanie na strane 12.

Ohrozený projekt Triedený zber a
zhodnotenie BRO: Žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na projekt Triedený zber a zhodnotenie
BRO bola schválená 10. novembra 2016 v rámci
programu Kvalita životného prostredia. Ukončenie
realizácie hlavných aktivít projektu bolo plánované
na február 2018. Vzhľadom na fabulované
informácie občana mesta Nováky M. Š. však bol aj
tento projekt pozastavený z dôvodu prebiehajúceho
preverovania podozrení NAKA.

Ohrozený projekt Predchádzanie vzniku
odpadu kompostovaním: Na základe nepravdivého
podnetu M. Š. bolo ohrozené financovanie projektu
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
v sume 117 192,00 €. Projekt bol registrovaný 26.
októbra 2017, schválený bol v rámci programu
Kvalita životného prostredia 21. mája 2018,
no k podpisu zmluvy došlo až v týchto dňoch
z dôvodu vyššie popisovaných skutočností.
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PHSR a HISTÓRIA

Čítanie z
„Kroniky obce Nováky“

V roku 1974 mali pracovníčky knižnice ako

po iné roky, svoj podiel na šírení bohatej

slovenskej, českej ale i zahraničnej literatúry.

Pomáhajú zvyšovať kultúru a osobnú úroveň.

Okrem toho pracovníčky knižnice úzko

spolupracujú s Národným frontom, Mestským

výborom komunistickej strany na príprave

literárno-hudobných pásiem príležitosti rôznych

dôležitých výročí. Úzka spolupráca je v tomto

smere aj s vedomím domu kultúry.

V tomto roku počet čitateľov predstavoval

takmer 1298, čo sa rovná 21% z celkového

počtu 6.205 obyvateľov, ktorí si vypožičali

33.449 zväzkov.

Z poverenia MsNV, MsV KSS a NF

v spolupráci s Domom kultúry revolučného

odborového hnutia pripravili pracovníčky

knižnice pre našich občanov, pracovníkov

závodov, brigád socialistickej práce a škôl

literárno-dramatické pásmo vo forme besedy

o SNP pod názvom „Zem pamätá“. Ďalej

pracovníčky knižnice prekvapili čitateľov

a pripravili celkom 52 rôznych besied, pásiem,

exkurzie a rozprávkové predpoludnia k rôznym

politickým udalostiam – Február, 1. a 9. máj,

30. výročie SNP a pod.

Pokračovanie zo strany 11.

Súčasnosť: Projekty Triedený zber
a zhodnotenie BRO v meste Nováky
a Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
v rozbehu: Vedenie mesta Nováky v súčasnosti opäť
pracuje na implementácií vyššie spomínaných
projektov.

Primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš
vysvetľuje - "Na základe fabulovaných
informácií o údajnom neplatnom PHSR
mesta, boli oba vyššie spomínané projekty
spolu s rozšírením MŠ v minulosti
pozastavené. V súčasnosti sa opäť projekty
rozbiehajú. Verím, že sa nám ich podarí
úspešne dokončiť a že nebudú viac
sabotované občanmi mesta Nováky, ktorých
činy by sa dali označiť za súčasť stratégie
predvolebnej kampane. Rád by som však
upozornil, že takýmto počínaním poškodzujú
najviac občanov mesta Nováky, a hlavne
dobré meno mesta.„


