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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa vám aj touto formou

so zhodnotením, čo sa nám v Novákoch za 4 roky
počas môjho vedenia podarilo a čo chcem
ponúknuť v rámci ďalšieho volebného obdobia.

Pred 4 rokmi som sa vyjadril, že mám veľký
rešpekt pred funkciou primátora. Je to funkcia
s obrovskou zodpovednosťou za rozhodovanie
o budúcnosti nášho mesta. Ide o skutočnú službu
ľuďom - občanom. Dnes svoje slová po 4 rokoch
v pozícií primátora môžem len potvrdiť. Bola to a aj
stále je pre mňa veľká výzva, ku ktorej pristupujem
s pokorou a slušnosťou. Snažil som sa a snažím ku
každému pristupovať korektne, čestne a
spravodlivo. V rámci rozhodovania vždy zvažujem
všetky klady a zápory, vypočujem si názory okolia.
V mnohých prípadoch ide o neľahké rozhodnutia,
v ktorých som si vždy vedomý, že zastupujem vás
všetkých a je potrebné prijať najvhodnejšie
riešenia, rozhodnutia, aby to pre mesto a občanov
bolo čo najvýhodnejšie, resp. najprijateľnejšie. Aby
sa naše mesto rozvíjalo, modernizovalo, aby sa naše

deti učili a športovali v moderných a prijateľných
priestoroch, aby naši starší občania mali
opatrovateľskú a zdravotnú starostlivosť
na patričnej úrovni, aby si každý občan nášho mesta
našiel svoje kultúrne aj športové vyžitie, či pokojnú
zónu pre oddych. Snažím sa vždy premýšľať
niekoľko krokov dopredu, rozhodovať uvážlivo a
s určitým druhom diplomacie. To ma naučili 4 roky
v úlohe Vášho primátora. Za to som Vám všetkým
veľmi vďačný.

Pred 4 rokmi som predstavil svoju víziu
smerovania nášho mesta, ktorú som staval
na piatich pilieroch: atraktívnosť, otvorenosť,
spravodlivosť, starostlivosť, životaschopnosť.

Niektoré moje predstavy sa mi v spolupráci
s kolektívom pracovníkov nášho mestského úradu,
miestnymi organizáciami, športovými klubmi
či vedením škôl v predchádzajúcich 4 rokoch
podarilo pripraviť a zrealizovať, viaceré projekty
pripravujeme a chcem Vám ich predstaviť aj
na stránkach týchto novín.

Úvodné slovo

Čo sa nám za uplynulé 4 roky podarilo

Do svojho funkčného obdobia som išiel
s víziou zlepšiť a skvalitniť život v našom meste,
presadiť projekty s cieľom rekonštrukcie
a modernizácie viacerých objektov, ktoré sa
za mnohé roky dostali až do havarijného stavu.

Našou prioritou bolo hľadanie a využívanie hlavne
externých finančných zdrojov. Myslím si, že sa nám
v každej oblasti podarilo posunúť naše mesto
dopredu.

Sociálna oblasť

V rámci môjho volebného programu som
občanom sľúbil rekonštrukciu a modernizovanie
objektov patriacich mestu.

Predškolské a školské zariadenia:
Hneď po nástupe do funkcie som sa stretol so

závažnými problémami hlavne v obidvoch
objektoch základnej školy. Zdedil som dvojstranový
výpočet nedostatkov od Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva Prievidza, v ktorom žiadali
mesto ako zriaďovateľa o ich odstránenie. Postupne
sa nám podarilo a darí dávať veci do poriadku.

V budove základnej školy na ulici

J.C.Hronského bola kompletne vymenená
elektroinštalácia, osvetlenie, jednotlivé miestnosti
boli vymaľované, skultúrnila sa miestnosť pre
vydávanie stravy pre deti tak, aby vyhovovali
hygienickým požiadavkám, zrekonštruovaná bola
časť sociálnych zariadení. Pripravili sme projekt pre
rekonštrukciu telocvične, ktorý sa v súčasnosti
začína realizovať.

V areáli školy na ul. Pribinovej sme vybudovali
multifunkčné ihrisko a zrealizovali sme dostavbu
telocvične spolu so sociálnymi zariadeniami.
V súčasnosti je dostavba pred ukončením
a odovzdaním do užívania.
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Za účelom zníženia energetickej náročnosti a
šetrenia finančných prostriedkov bolo v obidvoch
objektoch školy zrealizované komplexné
vyregulovanie tepla.

Podobná situácia je aj v objektoch materskej
školy a Základnej umeleckej školy:

V objekte materskej školy bola napr.
realizovaná rekonštrukcia elektroinštalácie,
vymaľovanie priestorov. V ZUŠ sme realizovali
opravu strechy.

Sme radi, že sa nám darí získavať externé
finančné prostriedky a postupne vytvárať
podmienky vzdelávania našich detí hodné
21.storočia! Pri tejto príležitosti sa chcem
poďakovať aj obetavým rodičom, vedeniam a
zamestnancom školských zariadení ako aj centru
voľného času za priloženie rúk k zveľadeniu
prostredia pre naše deti.

Dom kultúry:
realizovaná bola výmena lustrov, rekonštrukcia

dámskych a pánskych toaliet vrátane kanalizácie,
ozvučenie sály, rekonštrukcia schodov do budovy a
iné.

Podarilo sa nám:
• vybudovať pre voľnočasové aktivity workoutové

ihrisko v blízkosti jazera pre deti, mladých ale aj
aktívnejších seniorov,

• rekonštruovať a modernizovať športový areál
lodenice,

• vybudovať pumptrack - areál pre mladých
cyklistov,

• vytvoriť multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ 5.-9.
ročníky.

Rekonštrukcia schodov, Dom kultúry

Workoutové ihrisko

Športové zariadenia:
Mesto Nováky sa môže pochváliť výraznou

podporou športu. Do športových aktivít je v meste
zapojených veľa detí, mládeže aj dospelých - či už na
miestnej, národnej, či dokonca medzinárodnej
úrovni.

Teší ma veľký záujem mladých futbalistov,
členov klubu kick-box, malých gymnastiek v CVČ. Aj
keď jedna z pých nášho mesta – vodné pólo dočasne
stratilo vlastný „stánok“, nové vedenie Národného
centra vodného póla má moju plnú podporu.

V sociálnej oblasti sme za 4 roky preinvestovali
cca 1 070 tis. €, z toho cca 250 tis. € z externých
zdrojov v rámci dotácií.

V rámci sociálnej oblasti sme zabezpečili
príspevok na taxík pre starších občanov, ako aj
príspevky na stravu pre dôchodcov zo sociálneho
fondu.

Rekonštrukcia lodenice s prístavbou
Rekonštrukcia sociálnych zariadení, Dom kultúry
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Názov akcie Náklady
Externá 

dotácia

Gumový granulát na umelý trávnik na futbalový štadión 1 908,00 € - €

Hydraulické vyregulovanie sústavy ÚK na Základnej škole v Novákoch 27 222,32 € - €

Hydraulické vyregulovanie ZŠ Pribinova a jedálne pri ZŠ 23 485,79 € - €

Materiál na opravu sociálnych priestorov v objekte FŠ 4 770,00 € - €

Murárske a maliarske práce po rekonštrukcii elektroinštalácie v MŠ Nováky 4 727,00 € - €

Nové lustre-veľká sála Dom kultúry 3 804,00 € - €

Nové ozvučenie v Dome kultúry 4 972,80 € - €

Oprava havarijného stavu kanalizácie a kúrenia v Dome kultúry 978,00 € - €

Oprava havarijného stavu pánskych toliet v Dome kultúry 5 753,59 € - €

Oprava hydroizolácie plochej strechy na objekte ZUŠ v Novákoch 12 348,00 € - €

Oprava kanalizácie a kúrenia v Dome kultúry v Novákoch 978,00 € - €

Oprava WC v objekte Domu kultúry v Novákoch 5 753,59 € - €

Prístavba a prestavba lodenice 240 000,00 € - €

Pumptrackové ihrisko 13 221,96 € - €

Realizácia multifunkčného ihriska 81 990,28 € 40 000 €

Realizácia sádrokartón. stropov, prac. miestnosti pre upratovačky, 

osadenie bojlera a príslušenstva DK
2 943,00 € - €

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Materskej škole Nováky 20 000,00 € - €

Rekonštrukcia hygieny (ZŠ Pribinova) a dlažby (ZŠ Hronského) 8 200,00 € - €

Rekonštrukcia lapačov lôpt na ihrisku pri ZŠ J. C. Hronského a M. Bela 1 416,68 € - €

Rekonštrukcia schodov dom kultúry 9 716,52 € - €

Rekonštrukcia soc. zar. ZŠ 77 958,20 € 35 000 €

Rekonštrukcia telocvične 1.-4. ročník 152 292,86 € 138 448 €

Rekonštrukcia telocvične 5.-9. ročník 87 528,12 € 38 000 €

Rekonštrukcia ZŠ v Novákoch ul. J.C. Hronského – Elektroinštalácia 168 872,42 € - €

Renovácia dámskych toaliet v Dome kultúry 4 978,32 € - €

Výmena okien jedáleň ZŠ Pribinova 9 973,00 € - €

Výmena škvárového ihriska za umelý trávnik 81 453,28 € - €

Workoutové ihrisko - Cvičiace prvky - stĺp, bradlo, hrazda a iné 11 695,20 € - €

Zhotovenie bezpečnostných dopadových plôch na detskom ihrisku v ZUŠ 2 437,54 € - €

Sociálna oblasť Celková hodnota 1 071 378,47 € 251 448,00 €

Bližšie informácie v sociálnej oblasti v číslach
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Podarilo sa nám získať nové strojné vybavenie
pre triedenie a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu (traktor, miešací voz
s hydraulickou rukou, štiepkovač, mobilná
nájazdová váha, ...).

V rámci znižovania emisií sa nám podarilo
realizovať rekonštrukcie niektorých zastaralých častí
centralizovaného tepelného zdroja – výmenníkové
stanice a rozvody.

Podarilo sa nám v súčinnosti s občanmi riešiť
oddychové zóny v meste.

V rámci revitalizácie zelene mesta bola
vykonávaná úprava a výsadba nových drevín.

Zrealizovali sme protipovodňové opatrenia
na rieke Nitra.

V environmentálnej oblasti sme preinvestovali
takmer milión eur a z toho cca 830 tisíc eur
z externých zdrojov v rámci dotácií.

Environmentálna oblasť

Názov akcie Náklady Externá dotácia

Dodávka a montáž kvetinovej pyramídy, kvetinových košov na 

stĺpy VO
3 278,45 € - €

Odborné ošetrenie vybraných stromov v parku Š. Moysesa 2 500,00 € - €

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním;NFP310010L301 123 360,00 € 117 192,00 €

Protipovodňové opatrenia - Brod 230 554,99 € 195 971,74 €

Rekonštrukcia rozvodov tepla na ulici Hviezdoslavovej medzi 

bytovými domami č. 12 a 16
5 277,31 € - €

Rekonštrukcia rozvodov tepla na ulici Hviezdoslavovej medzi 

bytovými domami č. 13 a 17
5 855,74 € - €

Rekonštrukcia výmenníkovej stanice v dome č. 325 na ulici 

Rastislavovej v Novákoch
35 619,72 € - €

Triedený zber a zhodnotenie BRO v meste Nováky; 

NFP310010B431
542 081,28 € 514 977,22 €

Výmena plynového kotla v dome služieb 5 970,00 € - €

Výmena výmenníkov v oddeľovacej výmenníkovej stanici 

PN25/16
22 488,26 € - €

Výmena vyrovnávacej nádoby v oddeľovacej stanici PN 25/16 14 772,24 € - €

Výsadba pri schodoch bytového domu č. 125 a na Nám. SNP 2 262,40 € - €

Výsadba stromov na cintoríne A. Hlinku 1 479,30 € - €

Enviromentálna oblasť Celková hodnota 995 499,69 € 828 140,96 €

Bližšie informácie v Enviromentálnej oblasti v číslach



V rámci uvedenej oblasti sa mesto zameralo
na znižovanie energetickej náročnosti mestských
budov, cestnú a verejnú infraštruktúru. V rámci
týchto aktivít v krátkosti spomeniem:

Pokračovanie v rekonštrukcii verejného
osvetlenia.

Rekonštrukciu Domu služieb, pripravujeme
rekonštrukciu MsÚ.

Z dôvodu havarijného stavu sme zabezpečili
rekonštrukciu lávky cez rieku Nitra, po ktorej denne
prejde mnoho občanov, či už domov, na cintoríny,

autobusovú zástavku, športovcov na bicykloch,
alebo len tak na prechádzku okolo jazera.

Komplexnú rekonštrukciu cesty a chodníka na
Kukučínovej ulice ako aj vjazdy do domov na ulici
E. Ottu.

Obnovu národnej kultúrnej pamiatky -
kaplnky sv. Juliany.

V ekonomickej oblasti sme preinvestovali
respektíve v blízkej dobe bude preinvestovaných
cca 1 830 tis. €, z toho 1 320 tis. € z externých
zdrojov v rámci dotácií.
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Ekonomická oblasť

Názov akcie Náklady Externá dotácia

Asfaltovanie chodníka na novom cintoríne 997,66 € - €

Celková obnova kaplnky sv. Juliany – 2. etapa 22 360,26 € 1 000,00 €

Dodávka a montáž informačného panela na meranie okamžitej 

rýchlosti vozidiel
2 442,00 € - €

Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene 

Nováky;NFP310040G436
472 792,19 € 449 152,58 €

Nákup lavičiek a smetných košov 1 478,76 € - €

Nové nasvietenie chodníka pri tenisových kurtoch (5 ks stĺpov + LED 

svietidlá)
666,76 € - €

Oprava a výškové zdvihnuie  9 ks dažďových vpustí na ulici 

Hviezdoslavovej
1 272,91 € - €

Oprava havaríjneho stavu mužských WC na 1. a 2. poschodí Polikliniky 2 498,52 € - €

Oprava havarijného stavu pánskych WC na 1. a 2. poschodí v objekte 

polikliniky
2 476,00 € - €

Realizácia stavby „Schodisko a chodníková rampa“ 12 854,02 € - €

Realizácia vjazdov a vstupov do dvorov na ulici E. Ottu 9 049,75 € - €

Rekonštrukcia lávky 82 695,00 € - €

Rekonštrukcia objektu Domu služieb 672 737,48 € 672 737,48 €

Rekonštrukcia Trenčianksa ulica 84 660,00 € - €

Rekonštrukcia ul. Kukučínovej 151 630,00 € - €

Rekonštrukcia verejného osvetlenia 278 656,74 € 195 775,40 €

Reštaurovanie nástennej maľby kaplnka sv. Juliany 7 800,00 € 5 000,00 €

Reštaurovanie svätostánku kaplnky sv. Juliany 5 800,00 € - €

TKR - modernizácia 7 995,46 € - €

Vybudovanie asfaltových chodníkov (3ks) a predĺženie hlavného 

chodníka na novom cintoríne
3 154,94 € - €

Vybudovanie dvoch nových parkovacích miest na ulici Čerešň. 2 400,00 € - €

Vybudovanie prístupovej cesty na parkovisko na ulici Štúrovej 2 100,00 € - €

Ekonomická oblasť Celková hodnota 1 828 518,45 € 1 323 665,46 €

Ekonomická oblasť



Volebné noviny kandidáta RNDr. Daniela Daniša

www. danieldanis.sk Strana 7

Pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta
sme zabezpečili rozšírenie kamerového systému.

V rámci tejto oblasti sa nám podarilo získať
štatút Miestnej akčnej skupiny, ktorý v súčasnej
dobe nie len pre mesto, ale aj pre partnerov
disponuje 1 mil. €, ktoré budú investované do
všetkých vyššie uvedených oblastí (sociálnej,
environmentálnej, ekonomickej, ....) .

Partnerské mestá:
Som nesmierne rád, že sa nám podarilo

nadviazať partnerstvo so zahraničnými mestami,
ktoré svojím charakterom, počtom obyvateľov ako
aj históriou majú s naším mestom veľa spoločného.
Boli sme jedným z mála miest, ktoré do roku 2014
nemalo svoje partnerské mesto a s ktorým by bolo
možné rozvíjať spoločné vzťahy v oblasti kultúry,
športu, školstva ako aj v rámci ďalších
spoločenských aktivít.

V roku 2017 sme podpísali partnerskú zmluvu
s mestom Jílové u Prahy. Za krátku dobu boli
uskutočnené viaceré vzájomné stretnutia či už
v oblasti školstva, športu, pracovných aktivít.

V tomto roku sa nám podarilo nadviazať
partnerstvo s českým mestom Oslavany u Brna,
ktoré bolo spečatené podpisom zmluvy
o partnerstve a dohode o spolupráci a priateľských
vzťahoch medzi oboma mestami dňa 8.9.2018.
V rámci tejto cezhraničnej spolupráce sa chceme
uchádzať o eurofondy na rekonštrukciu našej kúrie,
ktorá ma do budúcna slúžiť pre verejnosť. Bude tam
umiestnená knižnica, múzeum ako aj nové
reprezentačné priestory pre významné spoločenské
a kultúrne podujatia.

V inštitucionálnej oblasti sme preinvestovali
cca 25 tis. €, z toho 19 tis. € z externých zdrojov
v rámci dotácií.

Inštitucionálna oblasť

Bližšie informácie v Inštitucionálnej oblasti v číslach:

Názov akcie Náklady Externá dotácia

Modernizácia kamerového systému – MsP 16 874,00 € 12 000,00 €

Modernizácia kamerového systému 8 387,46 € 6 900,00 €

Inštitucionálna oblasť Celková hodnota 25 261,46 € 18 900,00 €

Záverom by som chcel zhrnúť, že počas 4-ročného obdobia
sme preinvestovali 3,9 milióna €, z toho

sa nám podarilo získať 2,4 milióna €
z externých zdrojov z dotácií.

Projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO Rekonštrukcia lávky cez rieku Nitra
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Pre zatraktívnenie nášho mesta je nutné
venovať pozornosť objektom, ktoré sú v jeho
vlastníctve skôr, ako sa dostanú do havarijného
stavu. Preto sme pripravili projekty ako aj realizáciu
ďalších objektov, ktoré si vyžadujú patričnú údržbu
alebo rekonštrukciu. V súčasnosti začala
rekonštrukcia Domu služieb. Je pripravená a
v blízkej dobe začneme s rekonštrukciou budovy
MsÚ a obradnej siene.

Aj napriek neustálenému hádzaniu polien pod
nohy zo strany niektorých občanov mesta sa nám
podarilo posunúť naše mesto dopredu.

V rámci reformy systému riadenia v našom
meste bolo mojím cieľom zaviesť demokratické a
transparentné rozhodovanie v meste. Pri
rozhodovaní som sa radil a radím sa s ľuďmi, ktorí
majú záujem o dianie v našom meste. Ponúkal som
a stále ponúkam možnosť aktívnej spolupráce a
účasti na rozhodovaní o dianí v meste.

Informovanie našich občanov o dianí v meste
realizujeme prostredníctvom internetovej stránky
novaky.sk, ktorá prešla výraznou prestavbou a
hlavne je pravidelne aktualizovaná. Informácie
poskytujeme taktiež prostredníctvom videotextu a
mestského rozhlasu. Keďže mestský rozhlas je už
taktiež zastaraný, pripravujeme jeho rekonštrukciu.

Vysielanie zasadnutí mestského zastupiteľstva
v mestskej televízii bolo zrušené z dôvodu
vypovedania časti zmluvy zo strany spoločnosti
Kinet, s.r.o. Hlavnou príčinou vypovedania boli
neustále ataky bývalého primátora a jeho brata či
už na Radu pre vysielanie a retransmisiu, resp.
podávaním trestných oznámení a psychického
nátlaku prostredníctvo množstva telefonátov.
Záznamy z rokovaní mestského zastupiteľstva sú
však sprístupňované na stránke
www.video.novaky.sk, kde si ich občania nášho
mesta ako aj ktokoľvek, kto o to prejaví záujem,
môže pozrieť.

Za účelom zvýšenia informovanosti sme
zorganizovali niekoľko stretnutí s občanmi, či už

zamerané na konkrétne projekty (napr. v súvislosti
s pripravovanou poliklinikou, ....), respektíve
na všeobecné informovanie o dianí v meste a
predstavenie projektov a zámerov, ktoré chce
mesto realizovať.

Cena tepla je veľmi zložitá vec. Mesto Nováky
dalo vypracovať KONCEPCIU ROZVOJA MESTA
NOVÁKY V TEPELNEJ ENERGETIKE, ktorá je jedným
zo strategických dokumentov. Cieľom bolo získať
informácie a zistiť, akým smerom sa má naše mesto
uberať, aby sa to v konečnom dôsledku prejavilo
v znížení cien pre našich občanov.

Po mojom nástupe do funkcie v r. 2015 sme
museli riešiť požiarnu ochranu a jej zosúladenie
s platnou legislatívou u väčšiny mestských objektov.
Táto oblasť bola dlhé roky zo strany mesta
zanedbávaná.

Prehodnotili sme zmluvy s dodávateľskými
firmami. Niektoré boli zistené ako zjavne
nevýhodné a boli vypovedané. Tento stav sme
chceli vyriešiť aj vytvorením neziskovej organizácie
Mesta Nováky. Tento náš zámer sa nám však
z dôvodu rozporov s mestským zastupiteľstvom
nepodarilo doriešiť.

Čo sa týka výberu a prijímania nových
zamestnancov, mesto Nováky postupovalo vždy
výlučne v zmysle platnej legislatívy!

Verejné obstarávania sme od začiatku
nastavili cez externú firmu, aby sme sa vyhli rôznym
pochybnostiam o transparentnosti, spravodlivosti
atď. Problematika verejného obstarávania si
vyžaduje dostatočne fundovaných a kvalifikovaných
ľudí – odborníkov. V tejto súvislosti musím
podotknúť, že doteraz sa nestalo, aby nám boli
vytknuté nejaké pochybenia, alebo nedostatky.

Mesto si počas 4 rokov budovalo dobré vzťahy
s okolitými obcami a spoločne bolo
spoluorganizátorom viacerých spoločných aktivít –
napr. banícka stopa, vzájomné návštevy kultúrnych
a spoločenských podujatí.

Rekonštrukcia Domu služieb www.novaky.sk
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Problémy, s ktorými zápasíme

Aj napriek všetkým snahám mesto muselo
počas uplynulých 4 rokov riešiť a stále rieši hriechy
z minulosti ako napríklad:
• Prehratý súdny spor ohľadne futbalového ihriska,

kde mesto prišlo o 60 tis. € neuhradením faktúry
bývalým vedením za zrealizované práce.

• Dodnes nezdôvodnená a nevysvetlená likvidácia
KCMN bývalým primátorom, kde zostali dodnes
nesplatené záväzky - 20 tis. € za dodávku tepla
firme Benet, 12 tis. € audiofondu a rozpredaná
časť majetku v rámci dražby, ktorý bol v roku
2007 v hodnote 66 tis. € prevedený na uvedenú
organizáciu za 2 Sk.

• Amfiteáter – čierna stavba na námestí.
Vybudovanie uvedeného objektu stálo mesto

16 tis. €. Na základe vydaného rozhodnutia
stavebným úradom musí mesto stavbu odstrániť,
pričom náklady na odstránenie sú vo výške cca
10 tis. €. Celková škoda predstavuje pre mesto
sumu vo výške cca 26 tis €. Dôvody, pre ktoré nie
je možné vydať stavebné povolenie: pozemok
pod stavbou nie je vo vlastníctve mesta,
nesúhlasné stanoviská niektorých dotknutých
sieťových organizácií.

• Krytá plaváreň – z dôvodu nevenovania patričnej
pozornosti a údržbe sa objekt dostal do
dezolátneho stavu. Zabezpečili sme statické
posúdenie tohto objektu so záverom nutnosti
jeho demolácie. Táto demolácia vyžaduje
finančné prostriedky vo výške cca 350 tis. €.

Nepodarilo sa nám

• Rekonštrukcia starej polikliniky z dôvodu slabej
pripravenosti manažmentu investičnej akcie,
ktorý sme zdedili.

• V roku 2018 sme podali žiadosť na vybudovanie
Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti ako
náhradu súčasnej polikliniky v Novákoch.
Z dôvodu nezáujmu časti poslaneckého zboru
prišlo mesto o možnosť získať 700 tis. € ako
dotáciu z fondov. Naďalej je však výstavba
polikliniky v našom meste jednou z priorít
aj v ďalšom volebnom období

• Dom sociálnych služieb – vytypovali sme tri
priestory, ktoré by boli vhodné pre penzión pre
starých občanov. Napriek navrhnutým
alternatívam sa nám uvedené riešenia
nepodarilo posunúť ďalej. Jedným z dôvodov
bolo aj nepochopenie a nezáujem časti
poslaneckého zboru.

• Centrálna tepelná sústava - napriek tomu,
že začiatkom roku 2017 sme apelovali
na poslancov mestského zastupiteľstva ohľadom
odsúhlasenia zámeru a podania žiadosti
o dotáciu, k dohode došlo až koncom r. 2017.
Následne sme podali žiadosť o dotáciu, ktorá
však bola zamietnutá z dôvodu finančných
ťažkostí spoločnosti, zabezpečujúcej dodávku
tepla. Napriek tomu nepokladám uvedenú
investíciu za zmarenú a budeme hľadať ďalšie
možnosti externých zdrojov na jej obnovu.

• Materská škôlka – mesto sa rozhodlo pre
rekonštrukciu v rámci rozširovania kapacít MŠ.
Tento projekt však bol zamietnutý z dôvodu
neustálych útokov a napádania riadiaceho
orgánu niektorými občanmi nášho mesta. To isté
platí aj o projekte modernizácie vybavenia
tried ZŠ.



V prvom rade je potrebné oceniť podporu
mesta občianskym združeniam a spoločenským
organizáciám pôsobiacim v našom meste. Táto
výrazne stúpla po roku 2015, v ktorom bola celková
poskytnutá čiastka 5 085,- €, v roku 2018 je to už
9 020,- €. Čiastka je rozdelená medzi všetky záujmové
subjekty mesta, medzi ktorými je aj Slovenský zväz
záhradkárov. Poskytnuté prostriedky sú využívané
v zmysle plánu práce na spoločenské akcie pre svojich
členov ako aj občanov mesta. Ich použitie
je vydokladované v zmysle platných zásad. Vďaka za
to patrí p. primátorovi Danišovi i poslancom
mestského zastupiteľstva.

Spolupráca pokračuje i v tradícii jarného rezu
ovocných stromov, kde súťažné družstvá jednotlivých
základných organizácií Slovenského zväzu
záhradkárov z okresu Prievidza súťažia o pohár
primátora mesta Nováky. Odovzdávania cien víťazom
sa p. primátor Daniš pravidelne zúčastňuje,
v uplynulých rokoch to bolo v Bystričanoch, Koši a

v Prievidzi na Kaline.
Významným bodom spolupráce je tiež účasť p.

Daniša na výročných členských schôdzach Základnej
organizácie Slovenského zväzu záhradkárov. Schôdze
sa konajú v jarných mesiacoch, spravidla v marci
alebo apríli, na ktoré je p. primátor výborom ZO SZZ
pozývaný. Ešte sa nestalo, že by p. primátor Daniš
odmietol, alebo neprišiel. V rámci diskusie odpovedá
a následne rieši rad problémov, ktoré záhradkárov
trápia v rámci záhradkárskej problematiky i mimo nej.
Veľa vecí sa podarilo vyriešiť, na ďalších sa pracuje.

Vysoko kvitujeme každoročnú účasť
p. primátora Daniša na spoločenskom posedení
záhradkárov pri živej hudbe, ktoré organizuje výbor
ZO SZZ v termíne konania Nováckeho jarmoku.
Posedenie má slávnostný charakter spojený
s tanečnou zábavou, na ktorom sa vyhlasujú víťazi
súťaže o najkrajšiu záhradku v sadoch a o najkrajší
balkón v meste. Ceny víťazom odovzdáva p. primátor
Daniš.
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Prečo podporujem Daniela Daniša na post primátora

Primátor mesta RNDr. Daniel Daniš je ako člen
našej zuškárskej rodiny. Vždy nám podáva pomocnú
ruku a podporuje nás v našich aktivitách.
Zúčastňuje sa všetkých našich koncertov, podujatí.
Je pozorný nie len k zamestnancom – napr. osobná
gratulácia ku Dňu učiteľov v škole, ale poznajú ho aj
žiaci školy, či už odchádzame na festival do Děčína,
alebo navštívi žiakov vo výtvarnom a tanečnom

odbore. Jeho pomoc je nenahraditeľná pri získavaní
sponzorských prostriedkov, či už finančných alebo
materiálnych od podnikov a podnikateľov. Toto je
len stručný popis jeho pomoci a podpory našej
školy (to treba zažiť). Vážime si jeho spoluprácu
a pomoc. Vždy je ochotný pomôcť a riešiť vzniknuté
problémy k pozitívnemu výsledku.

Prajeme mu veľa zdravia a pozitívnych dní.

Zdenka Duchoňová, riaditeľka ZUŠ Nováky

Primátor Daniš ako zriaďovateľ školy sa celé
volebné obdobie zaujímal o jej chod, veľmi rád
a často navštevoval nielen žiakov, ale i pedagógov
školy, oceňoval ich aktivitu, iniciatívu, napr. aj tým,
že podporil teambuildingovú aktivitu všetkých
zamestnancov v ČR. Vážim si najmä jeho pokojnú a
pragmatickú komunikáciu či už s vedením školy
alebo s ktorýmkoľvek zamestnancom. Veľkým
prínosom je nasadenie zamestnancov Mestského
úradu v Novákoch, ktorí pod jeho vedením vyvinuli
enormnú snahu o získanie finančných prostriedkov
na rekonštrukciu budov školy, vďaka čomu zažívame
nebývalý ruch pri rekonštrukcii oboch telocviční
a sociálnych zariadení. Tešíme sa aj iniciovanej

spolupráce s družobnými školami v Jílovom u Prahy
či v Oslavanoch u Brna, čo otvára možnosti výmeny
skúseností pedagógov i cezhraničnej spolupráce
žiakov škôl. Jeho súčinnosť so školou sa prejavila
nielen v pohodových chvíľach, keď sa p. primátor
podieľal na financovaní školských súťaží
či oceňovaní žiakov, ale i v riešení problémov pri
vytopení školy, kosení areálov, prestavby zborovne
či problémoch s kanalizáciou. Jeho pokojný
a rozvážny tón rokovaní na akejkoľvek úrovni
prináša aj do našej školy v jeho prítomnosti
atmosféru priateľskej a partnerskej spolupráce. A to
v našom meste potrebujeme zo všetkého najviac.

PaedDr. Anna Chlupíková, riaditeľka Základnej školy

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
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Pán primátor Daniš tiež všestranne podporuje
organizovanie výstavy ovocia zeleniny a kvetov,
ktorú každoročne zabezpečuje výbor ZO SZZ na
mestskej, alebo okresnej úrovni. Každoročne
poskytuje ceny víťazom vo všetkých kategóriách.
Tohoročná mestská výstava bola na vysokej úrovni,
kde okrem obvyklých exponátov boli vystavované
i bonsaje a kaktusy, ktorých vystavovateľom bol
i p. primátor, ako prídomový člen základnej

organizácie. Významnou bola okresná súťaž v roku
2017, ktorú zabezpečovalo mesto Nováky.
Za zdarný priebeh a podporný program Základnej
umeleckej školy sa dostalo mestu i základnej
organizácii poďakovanie od okresného výboru SZZ.

Výbor Základnej organizácie Slovenského
zväzu záhradkárov za príkladnú spoluprácu
p. primátorovi Danišovi ďakuje a praje pevné
zdravie.

Bc. Ľudmila Hartmanová, riaditeľka Materskej školy Nováky

Materská škola Nováky nie je právny subjekt,
zriaďovateľom je Mesto Nováky. Mesto Nováky
zabezpečuje pre materskú školu ekonomickú aj
personálnu stránku, preto je spolupráca medzi
materskou školou a mestským úradom nevyhnutná.
Počas obdobia, pod vedením pána primátora RNDr.
Daniela Daniša, mesto úzko spolupracovalo s MŠ.

Poskytlo nám dostatok finančných zdrojov
na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu,
aj na pokrytie výdavkov, súvisiacich s ostatnou
prevádzkou (energie, údržba, mzdy zamestnankýň).

Mesto, pod vedením pána primátora, malo
snahu vyriešiť aj finančne náročné opravy
a rekonštrukcie na budove MŠ. Vypracovalo projekt
na rozšírenie kapacít materskej školy, ktorý by

zabezpečil aj rozsiahlejšie opravy strechy, kúrenia,
fasády. Projekt však nebol úspešný na základe
údajnej neplatnosti – neschválenia plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja do konca roka
2015. V predmetnej veci sa mesto domáha svojich
práv súdnou cestou.

Pán primátor sa zaujímal o dianie v materskej
škole. Zúčastňoval sa rôznych slávnostných
podujatí, ktoré materská škola organizovala.
Oceňujeme aj príležitostné návštevy a darčeky,
ktoré vždy urobili deťom radosť.

Spoluprácu pána primátora a Mestského
úradu Nováky s Materskou školou Nováky
hodnotím kladne.

Kolektív Centra voľného času

Môžem konštatovať, že spolupráca vedenia
mesta a osobitne pána primátora s CVČ je na veľmi
dobrej, až nadštandardnej úrovni. Pán primátor sa
vždy veľmi aktívne zaujímal o všetky aktivity CVČ,
záujmové krúžky i príležitostné podujatia.

Navštevoval deti na tréningoch, zaujímal sa o
ich úspechy, zúčastňoval sa všetkých príležitostných
podujatí, ktoré organizovalo CVČ, turnaje, tvorivé

dielne, prehliadky činnosti, podujatia k MDD a iné.
Pri mnohých bol aj osobne nápomocný.

Zároveň si ceníme aj pomoc materiálnu,
finančnú, mimoriadne ústretový a ľudský prístup,
prejavený záujem o činnosť v CVČ, ako i osobné
stretnutia so zamestnancami CVČ. Pánovi
primátorovi patrí veľmi veľké a úprimné
poďakovanie zo strany všetkých zamestnancov CVČ.
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Spolok priateľov Bane Nováky
Už druhé desaťročie píše svoju činnosť

Občianske združenie "Spolok priateľov Bane
Nováky" - banícky spolok na území mesta Nováky.
Je pokračovateľom a udržiavateľom baníckych
tradícií Bane Nováky, ktorá vznikla 14. 06. 1940 a do
dnešných dní dala zamestnanie cca 81 tisíc
zamestnancom nováckeho regiónu.

11 ročné pôsobenie spolku je úzko prepojené
s mestom Nováky. Posledných 5 rokov sme
zaznamenali veľký rozmach baníckych spolkov na
Slovensku, ako pokračovateľov baníckych tradícií,
ale aj vďaka dobrej spolupráci s mestom Nováky,

veľký nárast aktivít nášho spolku vrátane 100%-ho
rozšírenia členskej základne, ktorá dnes predstavuje
už 115 členov. Všetky regionálne a celoslovenské
akcie, ktorých sa zúčastňujeme sú organizované
spoločne pod vlajkami spolku a mesta Nováky, za
aktívnej osobnej účasti pána primátora Daniša.

Spolok priateľov Bane Nováky sa hrdo hlási
k mestu Nováky aj keď veľká časť členov nie sú
občanmi mesta. Vďaka nadštandardnej spolupráci
s mestom platí, že Baňa Nováky, to je mesto Nováky
a spolok vrátane úspešného spevokolu "Kahanec"
je súčasťou mesta Nováky.
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Rekonštrukcia Kaplnky svätej Juliany

Pumptrackové ihrisko
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Rekonštrukcia Kukučínovej ulice

Vizualizácia rekonštrukcie Mestského úradu

Protipovodňové opatrenia, rieka Nitra
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Za posledné 4 roky boli na moju osobu
vyvíjané neustále útoky bývalého primátora a jeho
brata. Ich neustále osočovania, neoprávnené
obviňovania, ohovárania, podozrievania, podávania
trestných oznámení, vypočúvania na polícii zo
strany týchto ľudí sa stali predmetom ich
pravidelnej činnosti s jednoznačným cieľom. Do
dnešného dňa sa žiadne z týchto trestných
oznámení po vykonaní dokazovania orgánmi
činnými v trestnom konaní nepotvrdilo ako
odôvodnené, teda boli všetky trestné oznámenia
políciou odmietnuté. Samozrejme všetok ten čas,
o ktorý som bol ukrátený v súvislosti s podávaním
rôznych vyjadrení a účasťou na vyšetrovacích
úkonoch polície, som mohol efektívnejšie a

prospešnejšie využiť pre mesto. Okrem atakov voči
mne títo ľudia dennodenne obťažujú zamestnancov
mesta nezmyselnými telefonátmi, aroganciou a
podávaním veľkého množstva často krát
aj opakovaných žiadostí v zmysle zákona
o slobodnom prístupe k informáciám za účelom
neúmerného zaťažovania ich práce a získavania a
vytrhávania častí informácii a ich následného
zneužitia vedúceho k podávaniu nezmyselných
trestných oznámení a k blokovaniu zámerov, ktoré
mesto má. Cieľ je opäť jasný – zaťažovať a odvádzať
pozornosť od pracovných povinností zamestnancov
mesta a hlavne s úmyslom vytvárať na nich
psychický nátlak.

Zamyslenie

Vážení spoluobčania,
v ďalšom volebnom období sa budem snažiť

aj naďalej presadzovať uvážlivosť a rozvahu pri
hľadaní a riešení, apelovať na konštruktívny dialóg
s tými, ktorí chcú a majú záujem pre naše mesto
niečo urobiť a posunúť naše mesto dopredu. Svoju
funkciu vykonávam s pokorou, čestne a
zodpovedne, ako som to sľúbil. Za svoju činnosť sa

zodpovedám iba vám, občanom nášho mesta.
Verím, že aj v našich Novákoch príde čas, kedy bude
pokojnejšia atmosféra pre prácu, život a spoluprácu
s cieľom rozvoja našich Novák. Ja tu žijem a chcem
tu ďalej žiť a pracovať pre rozvoj v našich Novákoch.
Aj preto som sa rozhodol znovu kandidovať.

My si to zaslúžime!
Nováky si to zaslúžia!

Slovo na záver
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Moja ponuka pre ďalšie volebné obdobie

• Výstavba novej polikliniky
• Výstavba domu seniorov
• Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov

a zariadení centrálneho vykurovania 
• Hromadná bytová výstavba 
• Rekonštrukcia kúrie
• Aktívne zapájanie sa do výziev z dotácií EÚ

Pokračujme
v rozbehnutých projektoch
a v rozvoji nášho mesta...


