Správa o hodnotení plnenia
Programu rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2018
Program rozvoja mesta Nová Baňa (ďalej PRM) je základný komplexný strednodobý
programový a rozvojový dokument. PRM na roky 2014 – 2020 bol spracovaný v zmysle zákona
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a v zmysle
Metodiky na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC zverejnenej Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Bol schválený uznesením č. 52/2015 Mestského zastupiteľstva mesta
Nová Baňa zo dňa 23. 06. 2015.
Program rozvoja mesta Nová Baňa je tvorený súborom opatrení, ktoré bližšie charakterizujú
stanovené priority a prioritné ciele a sú zaradené do príslušných prioritných (kľúčových) osí a
oblastí rozvoja. Plnenie cieľov PRM je realizované prostredníctvom projektov a aktivít, ktoré sú
každoročne zapracovávané do Programového rozpočtu mesta Nová Baňa.
V roku 2018 boli realizáciou jednotlivých projektov Programového rozpočtu mesta plnené
nasledovné opatrenia:
- Priorita PRM 1.2.1 „Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ JZ vrátane jej materiálno-technického
vybavenia“
- Priorita PRM 1.2.4 „Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana“
- Priorita PRM 1.2.5 „Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana učebnými pomôckami“
- Priorita PRM 1.2.6 „Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia
komplexu budov MŠ Nábrežná“
- Priorita PRM 1.2.7 „Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy“
- Priorita PRM 1.2.8 „Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami“
- Priorita PRM 1.2.9 „Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ“
- Priorita PRM 1.3.1 „Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa“
- Priorita PRM 1.4.1 „Výstavba nájomných bytov v meste Nová Baňa“
- Priorita PRM 1.5.3 „Rekonštrukcia KD Štále“
- Priorita PRM 1.6.1 „Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce“
- Priorita PRM 2.3.4 „Postavenie repliky Potterovho ohňového stroja“
- Priorita PRM 2.5.3 „Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste Nová Baňa“
- Priorita PRM 2.5.6„Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov“
- Priorita PRM 2.6.1 „Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce“
- Priorita PRM 2.6.2 „Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom
na úrovni samosprávy“
- Priorita PRM 3.1.1 „Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom,
systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava“
- Priorita PRM 3.2.1 „Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej siete – ul. Kamenárska“

Správa o plnení PRM bola spracovaná na základe podkladov:
- MsÚ Nová Baňa
- Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
/prednostka, vedúci a zamestnanci
- Základná umelecká škola Nová Baňa
oddelení/
- Centrum voľného času Nová Baňa
- Materská škola Nábrežná 2,
- Technické služby mesta Nová Baňa
vrátane elokovaných pracovísk
- Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa

Hodnotenie plnenia PRM Nová Baňa za rok 2018 v textovej forme:
1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ vrátane jej materiálno-technického vybavenia
Skutočnosť k 31.12.2018: V roku 2018 bola zrealizovaná výmena steny – výdajné okná v kuchyni
základnej školy J. Zemana v sume 17 794 eur.
1.2.4 Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana
Skutočnosť k 31.12.2018: Bola zakúpená 5-zásuvková skriňa, skriňa na chemikálie, korková
tabuľa... – normatívne prostriedky kód 111 (MŠVVaŠ SR) v sume 2 873 eur a 12 ks kontajner 4zásuvkový – prostriedky z rozpočtu mesta kód 41 v sume 2 388 eur.
1.2.5 Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana učebnými pomôckami
Skutočnosť k 31.12.2018: Bol zakúpený notebook Lenovo-časť, 6 ks notebook Lenovo, tlačiareň –
normatívne prostriedky kód 111 (MŠVVaŠ SR) v sume 4 021 eur a 4 ks notebook Lenovo –
prostriedky z rozpočtu mesta kód 41 v sume 2 028 eur.
1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia komplexu
budov MŠ Nábrežná
Skutočnosť k 31.12.2018: Oprava šatní zamestnancov a detí, oprava vstupného vestibulu, oprava
umyvárok, výmena podlahy v sume 77 141 eur. Boli zakúpené skrine, interiérové dvere, lavičk
v sume 22 327 eur. Uskutočnila sa rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná v sume 86 548 eur,
vykurovanie ET Štúrova v sume 28 450 eur, chodník, oplotenie a brána ET Kolibská v sume 9
565 eur. Všetky prostriedky z rozpočtu mesta = kód 41 (99 468 €), kód 46 (124 563 €).
1.2.7 Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy
Skutočnosť k 31.12.2018: Boli uskutočnené maliarske a natieračské práce, renovácia náteru
podlahy parketovým olejom – prostriedky z rozpočtu mesta kód 41v sume 220 eur.
1.2.8 Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami
Skutočnosť k 31.12.2018: Bolo zakúpené nové pianíno PETROF P 122 N2 v sume 6 550 eur –
prostriedky z rozpočtu mesta kód 46.
1.2.9 Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ
Skutočnosť k 31.12.2018: Bol uskutočnený nákup a osadenie parkových obrubníkov na dvore,
preolejovanie podlahy v sále, murárske a maliarske práce – prostriedky z rozpočtu mesta kód 41
v sume 4 407 eur, a betónový múrik, oplotenie a terénne úpravy – prostriedky z rozpočtu mesta
kód 46 v sume 7 738 eur.
1.3.1 Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa
Skutočnosť k 31.12.2018: Uskutočnila sa len príprava dokumentu v roku 2018.
1.4.1 Výstavba nájomných bytov v meste Nová Baňa
Skutočnosť k 31.12.2018: Výstavba 39 nájomných bytov súkromným investorom je v štádiu
realizácie.
1.5.3 Rekonštrukcia KD Štále
Skutočnosť k 31.12.2018: Boli vymenené okná a vchodové vstupné dvere v sume 15 342 eur.
1.6.1 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce
Skutočnosť k 31.12.2018: Kontakt s partnerskými mestami Mimoň a Nin na rôznej úrovni
samosprávy, ďalšie možnosti spolupráce a podania projektov na získanie finančných
prostriedkov v cezhraničnej spolupráci, prekladateľské služby a samotná realizácia výmenných
pobytov kultúrnych telies v obidvoch partnerských mestách v roku 2018 v sume 1 100 eur.
V rámci podujatia Týždeň športu pre všetkých - 15. ročník bola získaná dotácia
z Banskobystrického samosprávneho kraja v sume 800 eur.

V rámci podujatia Tajchová osmička – 7. ročník bol získaný dar od spoločnosti Knauf Insulation
s.r.o. na profesionálnu časomieru vo výške 200 eur, dar od PharmDr. Stanislava Prachára
v sume 120 eur a dar od Šport Bar Brehy v sume 50 eur.
2.3.4 Postavenie repliky Potterovho ohňového stroja
Skutočnosť k 31.12.2018: Realizované mapovanie pre zistenie pôvodného umiestnenia
Potterovho stroja v sume 500 eur.
2.5.3 Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste Nová Baňa
Skutočnosť k 31.12.2018: Bola uskutočnená úprava spevnených plôch: v sume 2 048,16 € na ul.
Školská – geodetické práce, povolenia, vytýčenie sietí, ešte neukončené a v sume 11 160 €
vybudovanie spevnených plôch na ul. Nábrežná – ukončené.
2.5.6 Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov
Skutočnosť k 31.12.2018: V roku 2018 sa vykonalo v sume 16 880,06 € asfaltovanie nových
úsekov ciest – ul. Švermova, Spodná, v sume 3 195,17 € rekonštrukcia MK Nad Hrádzou –
geodetické práce, povolenia – neukončené, v sume 41 410,58 € oprava výtlkov MK, v sume 2
997,60 € oprava chodníka pri pošte, v sume 6 261,60 € oprava MK – potrubie na hrádzi, vstup
na štadión, v sume 8 437,20 € oprava cesty ul. Kamenárska, v sume 61 740,60 € oprava MK
súvislým asfaltovaním, v sume 22 317,76 € asfaltovanie MK Nálepkova a Poľná, v sume
24 369,77 € opravy MK bežné.
2.6.1 Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce
Skutočnosť k 31.12.2018: Uskutočnili sa jednotlivé školenia zamestnancov v odbore, v ktorom
vykonávajú každodennú pracovnú činnosť v celkovej sume 1 720 eur za rok 2018.
2.6.2 Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni
samosprávy
Skutočnosť k 31.12.2018: Aktívne využívanie elektronickej schránky na podávanie elektronických
podaní.
3.1.1 Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, systému
triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava
Skutočnosť k 31.12.2018: V roku 2018 sa zrealizoval projekt z nenávratného finančného
príspevku, v ktorom boli výdavky na zakúpenie 905 ks kompostérov v sume 86 000 eur, publicita
projektu (osveta, 905 ks nálepiek, 2 ks stáleho pútača) v sume 679 eur.(Nenávratný finančný
príspevok od Ministerstva životného prostredia SR vo výške 81 777,90 eur, čo predstavuje 95 %
z celkových oprávnených výdavkov a na spolufinancovanie projektu bola suma 4 304,10 eur, čo
predstavuje 5% povinné spolufinancovanie. Zvyšná suma 597 eur bola uhradená z vlastných
zdrojov mesta nad rámec spolufinancovania na publicitu).
3.2.1 Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej siete – ul. Kamenárska
Skutočnosť k 31.12.2018: Nerealizovaný projekt zo strany mesta – súdny spor. V rámci projektu
Aglomerácia NB a Brehy –kanalizácia a ČOV zo strany STVS, a.s bola podaná žiadosť na SP.
Nová Baňa, ani Brehy nepodpísali Zmluvy o spolupráci - spor kvôli katastrálnemu územiu,
legislatívny proces povolenia stavby nie je ukončený. Dňa 19.2.2018 bolo OÚŽP Žarnovica
listom č. OU-ZC-OSZP/2015/000862 – MD VP 15/2015 vodoprávne konanie zastavené.

Hodnotenie plnenia PROGRAMU ROZVOJA MESTA NOVÁ BAŇA za rok 2018
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štátneho vzdelávacieho
J. Zemana
programu MŠVVaŠ SR
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a maliarske práce
– prostriedky
z rozpočtu mesta
kód 41,

1.3.
Komplexná
sociálna
a zdravotná
starostlivosť
o obyvateľov

1.3.1 Spracovanie
Komunitného plánu
sociálnych služieb
mesta Nová Baňa

Zhotovenie viacročného
dokumentu zameraného
na poskytovanie
sociálnych služieb

A

20162018
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Počet
novopostavený
ch bytových
jednotiek
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zorganizovanýc
h podujatí
(besied,
0/5
prednášok,
výstav)/rok

0/48

1.4 Podpora
výstavby
1.4.1 Výstavba
a rekonštrukcie nájomných bytov
bytového fondu v meste Nová Baňa

Výstavba 48 nájomných
bytov vrátane technickej
infraštruktúry

1.5. Podpora
športového,
kultúrneho
a spoločenskéh
o života
v meste vrátane
výstavby
a modernizácie

Revitalizácia
stavebných úprav spolu
so zmenou dispozície,
vrátane príslušných
rozvodov, počítačovej
siete, výťahu atď.,
vrátane interiérového
vybavenia

1.5.1 Zriadenie
moderného
Kultúrneho centra
v meste Nová Baňa

správne odd.

0/1

Počet
spracovaných
koncepčných
dokumentov

N

OVŽPaSM

odd. kultúry a
informácií
N

7 738 eur
- betónový múrik,
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z rozpočtu mesta
kód 46
Rok 2018
Uskutočnila sa len
príprava dokumentu
v roku 2018.

Rok 2018
Výstavba 39
nájomných bytov
súkromným
investorom je
v štádiu realizácie.
Rok 2018
Neuskutočnilo sa

Rok 2018
00,00 €

Rok 2018
00,00 €

Rok 2018
00,00 €

10.2.0.
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športovej
a kultúrnej
infraštruktúry
1.5.2 Úprava areálu
KD Bukovina
a areálu Zvonička na
oddychovú zónu

1.5.3 Rekonštrukcia
KD Štále

1.5.4 Výstavba
multifunkčnej haly
pre kultúrne
a športové podujatia

Revitalizácia areálov
a umiestnenie altánku
a herných prvkov pre
deti
Spracovanie štúdie ku
komplexnej
rekonštrukcii KD –
výmena okien,
vybudovanie
kanalizácie, kúrenie
a oprava fasády budovy
Spracovanie štúdie
a projektovej
dokumentácie +
stavebné povolenie
k výstavbe
multifunkčnej haly

0/300
N

OVŽPaSM

20182020

Rozloha
upraveného
areálu v m2

0/500

0/1

N

N

OVŽPaSM

OVŽPaSM

20192020

20172020

Počet
vypracovaných
štúdií

Počet
vypracovaných
štúdií a PD

0/2

Rok 2018
Neuskutočnilo sa

Rok 2018

Rok 2018
Vymenené okná
a vstupné vchodové
dvere

Rok 2018

Rok 2018

Rok 2018
00,00 €

Žiadna štúdia sa
nevypracovala

Rok 2018

1.6 Rozvoj
a podpora
partnerskej
spolupráce

1.6.1 Rozvoj
a podpora
partnerskej
spolupráce

Zorganizovanie stretnutí
sociálno-ekonomických
partnerov podieľajúcich
sa na rozvoji mesta

A

správne odd. +
odd. kultúry a
informácií

20162020

Počet sociálnoekonomických
partnerov
zapojených do
regionálneho
rozvoja v %

10/10

00,00 €

10.10.

15 342,00 €
mesto

Rok 2018

1 100,00 €
Kontakt
mesto
s partnerskými
mestami na rôznej
úrovni samosprávy,
ďalšie možnosti
spolupráce a podania
projektov na
získanie finančných
prostriedkov
v cezhraničnej
spolupráci,
prekladateľské
služby a samotná

1.1.

Prior.
os

Opatrenie

Projekt/aktivita

Stručný popis

Projekt v
zásobníku

Áno/Nie

Zodpovedný
garant

Plánov
aný
termín
realizá
cie

Ukazovateľ

Plnenie
cieľovej
hodnoty

Plnenie ukazovateľa

Finančné vyjadrenie/
Poznámka

Číslo
programu/
podprogr./
projektu

realizácia
výmenných pobytov
kultúrnych telies
v obidvoch
partnerských
mestách v roku 2018
800,00 €
Transfer od BBSK na
15. ročník Týždeň
športu pre všetkých

1 170,00 €
BBSK, sponzor

9.2.

200,00 € Dar od Knauf
Insulation s.r.o. na
7.ročník Tajchová
osmička – časomiera
120,00 € Dar od
PharmDr. Stanislav
Prachár na 7. ročník
Tajchová osmička

2.3.4 Postavenie
repliky Potterovho
ohňového stroja

Spracovanie štúdie
a projekt. dokumentácie
k výstavbe repliky
Potterovho ohňového
stroja

2.4.2 Revitalizácia
vodnej nádrže Tajch

Sfunkčnenie
manipulačného systému,
oprava bezpečnostného
prepadu a vyčistenie
vodnej nádrže

50,00 € Dar od Šport
Bar Brehy na 7. ročník
Tajchová osmička
Rok 2018
A

OVŽPaSM

20192020

Počet
vypracovaných
štúdií a PD

0/2

Realizované
mapovanie pre
zistenie pôvodného
umiestnenia
Potterovho stroja
Rok 2018

N

OVŽPaSM

20182020

Počet
zrealizovaných
opatrení

Neuskutočnilo sa
0/3

Rok 2018
500,00 €
mesto

Rok 2018
00,00 €

10.11.

8.4.2.

Prior.
os

Opatrenie

2.5 Podpora
rozvoja
dopravnej
a ostatnej
technickej
infraštruktúry

Projekt/aktivita

Stručný popis

Projekt v
zásobníku

Áno/Nie

Zodpovedný
garant

Plánov
aný
termín
realizá
cie

Ukazovateľ

Plnenie
cieľovej
hodnoty

Plnenie ukazovateľa

Rok 2018

Stavebnou úpravou
2.5.1 Vybudovanie
jestvujúceho chodníka
odstavného pruhu pri
vytvorenie odstavného
základných školách
pruhu

0/140
N

OVŽPaSM

20182020

Dĺžka
odstavného
pruhu v m

N

2.5.3 Rozšírenie
kapacity
parkovacích miest
v meste Nová Baňa

Úprava porastov,
vytýčenie siete
a zameranie pozemkov
geodetom

TS mesta
Nová Baňa

20172020

Počet spevnenej
plochy v m2

Neuskutočnilo sa

Rok 2018
2 048,16 €
184/1200 Spevnené plochy ul.
Školská – geodetické
práce, povolenia,
vytýčenie sietí,
neukončené.
11 160 €
Vybudovanie
spevnených plôch na
ul. Nábrežná ukončené

Finančné vyjadrenie/
Poznámka
Rok 2018
00,00 €

Rok 2018
13 208,16 €
mesto

Číslo
programu/
podprogr./
projektu
5.6.

5.2.1.

Prior.
os

Opatrenie

Projekt/aktivita

Stručný popis

Projekt v
zásobníku

Áno/Nie

Zodpovedný
garant

Plánov
aný
termín
realizá
cie

Ukazovateľ

Plnenie
cieľovej
hodnoty

Plnenie ukazovateľa

Rok 2018
16 880,06 €
Asfaltovanie nových
úsekov ciest – ul.
6 734,98/ Švermova, Spodná
19 899
3 195,17 €
Rekonštrukcia MK
Nad Hrádzou –
geodetické práce,
povolenia –
neukončené

PO2 Hospodárska politika

41 410,58 €
Oprava výtlkov MK

2.5.6 Oprava
a obnova miestnych
komunikácií
a chodníkov

Oprava a obnova
komunikácií
a chodníkov v meste

A

TS mesta
Nová Baňa

20162020

Počet spevnenej
plochy v m2

2 997,60 €
Oprava chodníka pri
pošte
6 261,60 €
Oprava MK – potrubie
na hrádzi, vstup na
štadión
8 437,20 €
Oprava cesty ul.
Kamenárska
61 740,60 €
Oprava MK súvislým
asfaltovaním
22 317,76 €
Asfaltovanie MK
Nálepkova a Poľná
24 369,77 €
Opravy MK bežné

Finančné vyjadrenie/
Poznámka
Rok 2018
187 610,34 €
mesto

Číslo
programu/
podprogr./
projektu
5.2.1.

Prior.
os

Opatrenie

Projekt/aktivita

Stručný popis

2.5.7 Modernizácia
autobusových
prístreškov

Zmodernizovanie
autobusových
prístreškov

2.5.8 Rozšírenie
monitorovacieho
kamerového systému
mesta Nová Baňa

Rozšírenie
monitorovacieho
kamerového systému v
meste

2.5.10 Rozšírenie
mestského rozhlasu
– VISO (etapy)

Realizácia ďalšej etapy
mestského rozhlasu

Projekt v
zásobníku

Áno/Nie

A

A

A

Zodpovedný
garant

OVŽPaSM

OVŽPaSM + MsP

OVŽPaSM

Plánov
aný
termín
realizá
cie

Ukazovateľ

Plnenie
cieľovej
hodnoty

2.6.1 Podpora
vzdelávania
zamestnancov
a zvyšovanie kvality
práce

Zorganizovanie viac
blokového odborného
vzdelávania
zamestnancov

A

správne odd.

Číslo
programu/
podprogr./
projektu

20192020

20182020

Počet
monitorovacích
kamerových
systémov

20182020

Počet hlasičov
mestského
rozhlasu
s príslušenstvom

20162020

Počet
preškolených
zamestnancov

Rok 2018
Neuskutočnilo sa

Rok 2018
00,00 €

3.1.

Rok 2018
Neuskutočnilo sa

Rok 2018
00,00 €

2.4.

Rok 2018
Školenia
zamestnancov
v odbore, v ktorom
vykonávajú
každodennú
pracovnú činnosť

Rok 2018

1.1.

2/10

0/5

45/45

2.6 Podpora
rozvoja
informačnej
spoločnosti
a efektívnej
verejnej správy

Plnenie ukazovateľa

Finančné vyjadrenie/
Poznámka

1 720,00 €
mesto

Prior.
os

Opatrenie

Projekt/aktivita

PO3 Environmentálna politika

2.6.2 Sprístupnenie
a zlepšenie
poskytovania
elektronických
služieb občanom na
úrovni samosprávy

3.1 Moderné
a efektívne
odpadové
hospodárstvo

3.2 Rozvoj
infraštruktúry
vodného
hospodárstva
a podpora
aktivít
vedúcich
k prevencii
pred živelnými
pohromami
a odstraňovaniu

3.1.1 Modernizácia
a zefektívnenie
nakladania
s komunálnym
odpadom, systému
triedeného zberu
zložiek
komunálnych
odpadov a ich
úprava

Stručný popis

Projekt v
zásobníku

Áno/Nie

Zavedenie
a sprístupnenie
elektronických služieb

Zodpovedný
garant

správne odd.

Plánov
aný
termín
realizá
cie

20162020

Ukazovateľ

Počet
zavedených
elektronických
služieb

Plnenie
cieľovej
hodnoty

30/30

Číslo
programu/
podprogr./
projektu

Rok 2018
Aktívne využívanie
elektronickej
schránky na
podávanie
elektronických
podaní

Rok 2018
00,00 €

1.1.

Rok 2018
86 000 eur
- zakúpenie 905 ks
kompostérov,

Rok 2018
86 679,00 €
MŽP SR, mesto

6.4.

A

Modernizácia vozového
a technologického
vybavenia zberných
dvorov, dobudovanie
kompostárne, environ.
osveta správcov budov,
organ., podnikat.
a obyvateľov

N
TS mesta
Nová Baňa +
OVŽPaSM

20162020

Zníženie
30//30
množstva
zmesového KO v
%

Spracovanie PD
a vybudovanie
kanalizácie na ul.
Kamenárska

679 eur
- publicita projektu
(osveta, 905 ks
nálepiek, 2 ks stáleho
pútača)
MŽP SR = 81 777,90 €
mesto = 4 901,10 €

0/1 509

3.2.1 Vybudovanie
a rozšírenie
kanalizačnej siete –
ul. Kamenárska

Plnenie ukazovateľa

Finančné vyjadrenie/
Poznámka

N

StVS, a.s.

20182020

Dĺžka
Novovybudovanej
kanalizácie v bm

Rok 2018
Nerealizovaný projekt
zo strany mesta –
súdny spor.
V rámci projektu
Aglomerácia NB
a Brehy –kanalizácia
a ČOV zo strany
STVS, a.s bola podaná
žiadosť na SP.

Rok 2018
00,00 €

8.3.1.

Prior.
os

Opatrenie

Projekt/aktivita

Stručný popis

Projekt v
zásobníku

Áno/Nie

Zodpovedný
garant

Plánov
aný
termín
realizá
cie

Ukazovateľ

Plnenie
cieľovej
hodnoty

Plnenie ukazovateľa

Finančné vyjadrenie/
Poznámka

Nová Baňa, ani Brehy
nepodpísali Zmluvy o
spolupráci - spor kvôli
katastrálnemu územiu,
legislatívny proces
povolenia stavby nie je
ukončený.

ich následkov

Dňa 19.2.2018 bolo
OÚŽP Žarnovica
listom č. OU-ZCOSZP/2015/000862 –
MD VP 15/2015
vodoprávne konanie
zastavené.

3.3 Podpora
aktivít
a projektov
v oblasti
mestského
prostredia,
zachovania
biodiverzity
ekosystémov,
ochrany
a tvorby
prírody a
krajiny

3.3.2 Lesníckoenvironmentálne
opatrenia – ochrana
biotopov vtáctva

3.3.3 Lesná
dopravná sieť

3.3.4 Protipožiarne
opatrenia

Ochrana biotopov
vtáctva na území
lesných porastov
obhospodarovaných
Mestskými lesmi s.r.o.

Revitalizácia lesnej
dopravnej siete

Revitalizácia
protipožiarnych opatrení
– ciest, záchytných
zariadení

N

N

MsL spol. s r.o.

MsL spol. s r.o.

N
MsL spol. s r.o.

20162020

20162020

20162020

Rozloha územia
v ha, na ktorom
sú realizované
lesníckoenvironmentálne
opatrenia

Dĺžka existujúcej
lesnej dopravnej
siete v km

Dĺžka
existujúcich
protipožiarnych
ciest v km

0/
2636
ha

Rok 2018
Neuskutočnilo sa

Rok 2018
00,00 €

Rok 2018
Neuskutočnilo sa

Rok 2018
00,00 €

Rok 2018
Neuskutočnilo sa

Rok 2018
00,00 €

0/68 km

0/68 km

Číslo
programu/
podprogr./
projektu

Prior.
os

Opatrenie

Projekt/aktivita

Stručný popis

Projekt v
zásobníku

Áno/Nie

Zodpovedný
garant

Plánov
aný
termín
realizá
cie

Ukazovateľ

Plnenie
cieľovej
hodnoty

Plnenie ukazovateľa

Rok 2018
Neuskutočnilo sa

Finančné vyjadrenie/
Poznámka

Rok 2018
00,00 €

0/1
A

3.3.5 Revitalizácia
územia parku
a nádvoria pri
budove Radnice

3.4 Znižovanie
emisií
a energetickej
spotreby

3.4.1 Modernizácia
vykurovacieho
systému v komplexe
budov ZŠ J. Zemana

Spracovanie štúdii
k revitalizácii územia
parku a nádvoria pri
budove Radnice

Výmena rozvodov
ústredného kúrenia,
výmena kotlov,
vyregulovanie sústavy

OVŽPaSM

N

ZŠ J. Zemana

20182020

20162020

Po prehodnotení
celkového stavu
radničného parku
a potreby opravy
značne poškodeného
múrika bolo
rozhodnuté, že
fontána a celý
radničný park sa
bude riešiť
komplexne
v budúcnosti.

Počet
vypracovaných
štúdií

Kapacita
podporeného
zariadenia/
žiaka

Rok 2018
Neuskutočnilo sa
0/450

Rok 2018
00,00 €

Číslo
programu/
podprogr./
projektu

8.6.3.

Prior.
os

Opatrenie

Projekt/aktivita

Stručný popis

Projekt v
zásobníku

Áno/Nie

Zodpovedný
garant

Plánov
aný
termín
realizá
cie

Ukazovateľ

Plnenie
cieľovej
hodnoty

Plnenie ukazovateľa

Rok 2018
Neuskutočnilo sa
3.4.2 Oprava strechy
Výmena krytiny
budovy kina Vatra

A

OVŽPaSM

20162018

Plocha strechy
v m2

Finančné vyjadrenie/
Poznámka

Číslo
programu/
podprogr./
projektu

Rok 2018
00,00 €

0/320

* Číslo programu/podprogramu/projektu je číslom programu/podprogramu/projektu podrobne popísaného v Záverečnom účte mesta Nová Baňa za rok 2018
Zoznam použitých skratiek: PO – prioritná os, PD – projektová dokumentácia, MsÚ – mestský úrad, OVŽPaSM – Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku MsÚ, TS – technické služby, MK
– miestna komunikácia, MsP – mestská polícia, StVS – stredoslovenská vodárenská spoločnosť, MsL –mestské lesy, ZŠ – základná škola, , MŠ – materská škola, ET – elokovaná trieda, ZUŠ – základná umelecká škola,
CVČ – centrum voľného času, ŠJ –školská jedáleň, MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, BBSK – Banskobystrický samosprávny kraj, MŽP SR – Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky, NFP – nenávratný finančný príspevok.

V Novej Bani, 02.04.2019
Spracovala: PhDr. Lenka Šubová, projektová manažérka
Schválil: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta

