Zápisnica
z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 28.1.2010 o 14.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani
Prítomní:
Poslanci Mestského zastupiteľstva:
Terézia Búryová, RNDr. Emil Ďurovič, Jozef Holý, Viera Hudecová, Ing. Jaroslav Krlička, Natália
Pinková, MUDr. Ľubomír Snopek, Jozef Šipikal, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Ing. Vincent
Štuller, Mgr. Ľuboš Tužinský, Adrian Zima
Ospravedlnení:
Primátorka mesta:
Prednosta MsÚ:
Vedúci oddelení:
Hlavný kontrolór:
Právnička MsÚ:
Riaditelia mestských podnikov:

Riaditelia školských zariadení:

Mgr. Anna Miháliková
Ing. Alojz Kopernický
Ing. Jozef Palaj, Ing. Michal Motyka, Ing. Katarína Ditteová,
Helena Budinská, Mgr. Renáta Jányová, Jaroslav Svetík
Mgr. Ján Havran
JUDr. Jana Nemcová
Anna Holá, riaditeľka MsBP Nová Baňa,
Bc. Stanislav Maruška, riaditeľ MsL Nová Baňa,
Ing. Emil Petluš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa
PaedDr. Zdeno Šuška, riaditeľ CVČ, Nová Baňa
Mgr. Mária Považanová, riaditeľka ZŠ J. Zemana, Nová Baňa
Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa
Božena Šályová, riaditeľka MŠ ul. Štúrova, Nová Baňa
Jana Zimová, riaditeľka MŠ ul. Kalvárska, Nová Baňa
Eva Trúsiková - v zastupení, MŠ, ul. Nábrežná, Nová Baňa

Zasadnutie riadneho Mestského zastupiteľstva v Novej Bani otvorila a viedla Mgr. Anna Miháliková,
primátorka mesta. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Mestského zastupiteľstva, Mestské
zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Za zapisovateľku určila Martu Müllerovú. Poslanci zvolili za
overovateľov zápisnice Vieru Hudecovú a Teréziu Búryovú. Do návrhovej komisie Jozefa Holého,
Katarínu Štrbovú a Ing. Vincenta Štullera. Do pracovného predsedníctva Mgr. Ľuboša Tužinského.

Hlasovanie č.1 : za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

Primátorka mesta Mgr. Anna Miháliková zaželala poslancom MsZ a aj ostatným prítomným
úspešný nový rok prežitý v zdraví, v pracovnej a rodinnej pohode. Informovala, že poslanec MsZ Ing.
Jaroslav Krlička sa ospravedlnil, že bude meškať, nakoľko je na ceste zo Zvolena. Ďalej privítala novú
vedúcu oddelenia kultúry a informácií Helenu Budinskú, nakoľko k 31.12.2009 bol ukončený pracovný
pomer s predchádzajúcou vedúcou oddelenia OKI Mgr. Janou Rakovou. Poďakovala členom komisie
kultúry, vzdelávania, mládeže a športu za skvele zorganizovanú akciu „Najúspešnejší športovci za rok
2009“. Následne informovala, že kultúrne vystúpenie Heligonkárov bude dvakrát. Prvé vystúpenie
bude o 14.00 hod. a druhé vystúpenie heligonkárov bude o 17.00 hod., nakoľko o túto akciu je
u občanov veľký záujem a chceme, aby všetci záujemcovia si mohli zakúpiť lístky.

Na rokovanie bol predložený nasledovný program:
Otvorenie
1. Kontrola plnenia uznesení
2. VZN o určení výšky dotácie na žiakov v školských zariadeniach
3. VZN o trhovom poriadku - doplnenie
4. Prevádzkový poriadok pohrebiska
5. Majetkové veci
6. Rôzne
7. Diskusia
Záver
Mgr.A.Miháliková – Na základe požiadavky 9 poslancov MsZ navrhujem doplniť program dnešného
rokovania pod bod č. 7: „Zmenu organizačnej štruktúry mestského úradu“, nakoľko mi bol 9
poslancami MsZ predložený dokument, v ktorom žiadajú o predmetnú zmenu.
Ing.V.Štuller – Navrhujem bod č. 5 „Majetkové veci“ presunúť pod bod č. 2, nakoľko na dnešnom
zasadnutí MsZ je potrebné urýchlene prejednať jeden návrh.
Po úpravách bude program nasledovný:
Otvorenie
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Majetkové veci
3. VZN o určení výšky dotácie na žiakov v školských zariadeniach
4. VZN o trhovom poriadku - doplnenie
5. Prevádzkový poriadok pohrebiska
6. Rôzne
7. Zmena organizačnej štruktúry Mestského úradu v Novej Bani
8. Diskusia
Záver

Hlasovanie č.2 : za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

1. Kontrola plnenia uznesení
Predkladateľom daného bodu je Ing. A. Kopernický, prednosta Mestského úradu v Novej Bani.

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa – dňa 16. 12. 2009
U z n e s e n i e č. 107/2009
U z n e s e n i e č. 108/2009
- splnené, rozhodnutia o zmene sadzby sú vyexpedované s účinnosťou od 1.2.2010

U z n e s e n i e č. 109/2009
- splnené
U z n e s e n i e č. 110/2009
- splnené
U z n e s e n i e č. 111/2009
- splnené
U z n e s e n i e č. 112/2009
- splnené
U z n e s e n i e č. 113/2009
A/1/
- zmluva pripravená na podpis
U z n e s e n i e č. 114/2009
B/1/2/3/4/
- splnené prijatím uznesenia
C/1/
- kúpna zmluva bude vypracovaná do 29.1.2010
C/2/
- zmluva bude vypracovaná do 29.1.2010
C/3/
- kúpna zmluva bude vypracovaná do 29.1.2010
C/4/
- zmluva bude vypracovaná do 29.1.2010
C/5/
- splnené
C/6/
- zámer zverejnený na obvyklých miestach mesta
C/7/
- zmluva bude vypracovaná do 29.1.2010
C/8/,9/
- splnené
D/1/
- splnené, odpoveď zaslaná listom
U z n e s e n i e č. 115/2009
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 116/2009
- priebežne sa plní
U z n e s e n i e č. 117/2009
- splnené, osvedčenia o zvolení doručené na Okresný súd aj prísediacim
U z n e s e n i e č. 118/2009
- splnené
U z n e s e n i e č. 119/2009
- splnené, termíny sú zverejnené na web stránke mesta
U z n e s e n i e č. 120/2009
- splnené

U z n e s e n i e č. 1/2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení č. 107 až č. 120 MsZ zo dňa 16.12.2009.

Hlasovanie č.3 : za 11, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 – uznesenie bolo prijaté
2. Majetkové veci
K danému bodu boli písomné materiály zaslané vopred a spracovateľmi sú Ing. Jozef Palaj,
vedúci MPO na Mestskom úrade v Novej Bani a Jolana Barborová, pracovníčka MPO na Mestskom
úrade v Novej Bani.
Ku každému predloženému bodu podal komentár Ing. Jozef Palaj, vedúci MPO na Mestskom
úrade v Novej Bani s tým, že na dnešné zasadnutie MsZ boli dodatočne doložené body B/5 a D/1.

Dôvodová správa
K bodom A/1, B1/
V roku 1984 bolo rodičmi žiadateľa začaté konanie na zriadenie OSU /osobného užívania/ na
stavebný pozemok teraz pod rekreačnou chatou s.č. 273 v rekreačnej oblasti Tajch. Z dôvodu, že z
ich strany nedošlo k podpísaniu dohody o zriadení práva osobného užívania, nedošlo ani k prevodu
vlastníctva pozemku a pozemok zostal vo vlastníctve mesta.
Terajší vlastníci nehnuteľnosti / chaty / požiadali Mesto Nová Baňa o majetkoprávne vysporiadanie
pozemku pod chatou odkúpením podľa predloženého geometrického plánu.
Kúpna cena je navrhnutá podľa vypracovaného znaleckého posudku.
K bodom A/2, B/2
Jedná sa o odpredaj pozemku v časti Kútovská cesta pre zabezpečenie prístupu k pozemku v
podielovom spoluvlastníctve žiadateľov z miestnej komunikácie.
Predbežný súhlas mestského zastupiteľstva k tomu, že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa
bol prijatý uznesením číslo 82/2009/B1/a a k samotnému odpredaju uznesením č. 82/2009/B1/b zo
dňa 22. 10. 2009.
K bodu B/3
Na základe nájomnej zmluvy č. 20/2008 bol Mestom Nová Baňa prenajatý Dom smútku v Novej Bani
Predmetom prenájmu bol Dom smútku s pevne zabudovaným chladiacim zariadením a septikom.
Nájomca nájomnú zmluvu vypovedal dňa 17.7.2008 a 18.11.2008. Po uplynutí výpovednej doby
pokračoval v nájme Dome smútku. Dohodou zo dňa 30.11.2009 sa zmluvné strany dohodli o skončení
nájmu k 31.1.2010.
Dňom 1.12.2009 bol Dom smútku zverený do správy Technickým službám mesta Nová Baňa. Z toho
dôvodu sa mestskému zastupiteľstvu predkladá na schválenie návrh na prenájom v návrhu na
uznesenie cit. nebytových priestorov Domu smútku Technickými službami mesta ako správcom
objektu Jozefovi Adamcovi za účelom poskytovania pohrebných služieb.
K bodu B/4
Dňom 1. 12. 2009 bol zverený do správy Technickým službám mesta Nová Baňa areál cintorína a
Dom smútku. Vzhľadom k tomu, že do správy nebol zverený majetok cit. v bode B4/ predkladá sa
mestskému zastupiteľstvu na schválenie uzatvorenie zmluvy o zverení do správy uvedeného majetku
mesta dňom 1. 2. 2010.
Majetok bude zverený do správy TS mesta za účelom jeho správy ako súčasť areálu mestského
cintorína a Domu smútku

K bodu B5/
MsZ sa predkladá na schválenie uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na pozemok v časti pri ul. Moyzesovej na osadenie stanice katódovej ochrany a na pozemky
/vstup na štadón z ul. Moyzesovej/ osadenie rozvodov až po anódové uzemnenie umiestnené na
pozemku vo vlastníctve mesta nad štadiónom v časti pod oplotením areálu Detského domova.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude uzatvorená ako doklad o práve k
pozemkom pre účely vydania stavebného povolenia.
K bodu C1/
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v mesiaci december 2009 nebol schválený odpredaj
pozemku pre Ing. Daubnera a manž., ul. Ondrejovova, Bratislava v časti Laznícka cesta kvôli tomu, že
v danom úseku prechádza časť miestnej komunikácie cez súkromný pozemok. Žiadateľ opäť predložil
žiadosť o odpredaj časti z pôvodne žiadaného pozemku tak, ako je v súčasnosti oplotený drevenou
ohradou. Komisia neodporučila pozemok odpredať pre prípad potreby presunu telesa cesty na
mestský pozemok.
K bodu C2/
O odpredaj pozemku požiadal JUDr. Ľubomír Lauko, Jasovská 10, Bratislava za účelom
nerušeného vstupu ku svojim nehnuteľnostiam v časti Feriancov rígeľ. Vzhľadom na možnosť
budúceho rozšírenia komunikácie komisia ÚP, ŽP a majetková neodporučila pozemok odpredať.
K bodu D1/
Návrh na uznesenie pod bodom B5/ sa predkladá z dôvodu novej žiadosti Slovenského
plynárenského priemyslu – distribúcia, Bratislava už nie o odpredaj pozemku, ale o zriadenie vecného
bremena tak ako je cit. v návrhu na uznesenie. Z toho dôvodu sa prekladá prijaté uznesenie zrušiť.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
A/ s c h v a ľ u j e
že v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. § 9a, ods. 8 písm. e/ sú nasledovné odpredaje
nehnuteľností prípadom hodným osobitného zreteľa:
1/ odpredaj nehnuteľnosti - pozemku KN C parc.č. 1826 – zast. plocha o výmere 39 m2 zameraného
geometrickým plánom č. 10935479-185/09, overeným dňa 05. 11. 2009 pod číslom 374/09 pre Ing.
Ladislava Belana, rod. Belan a manž. Ing. Líviu Belanovú, rodená Simonová, trvale bytom
Sládkovičova 302/40 Želiezovce z dôvodu, že sa jedná o odpredaj pozemku
za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod objektom rekreačnej chaty s.č. 273 v podielovom
spoluvlastníctve kupujúcich vedenej Správou katastra Žarnovica na LV č. 1926 k.ú. Nová Baňa
2

2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku KN C parc.č. 3287/2 – zast. plocha o výmere 28 m
zameraného geometrickým plánom č. 10935479-211/09, overeným dňa 22. 12. 2009 pod číslom
440/09
do podielového spoluvlastníctva po 1/3 pre Mgr. Barboru Pavlovičovú, rod. Pavlovičová,
Bizetova č. 17, Nitra, Ing. Luciu Javorčíkovú, rod. Pavlovičovú, Viničky č. 23, Nitra, Bc. Juraja
Pavloviča, rod. Pavlovič Bizetova č. 17, Nitra z dôvodu, že sa jedná o odpredaj pozemku za účelom
vybudovania prístupu k pozemku KN C parc.č. 3283/3 v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich
vedenom Správou katastra Žarnovica na LV č. 8685 k.ú. Nová Baňa
B/ s ch v a ľ u j e
1/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku KNC parc. č. 1826 – zastavaná plocha o výmere 39 m2,
vytvorenej geometrickým plánom č. 10935479 – 185/09 vypracovaný Viliamom Struhárom, geodetom
Nová Baňa, overeným dňa 5.11. 2009 pod číslom 374/ 09 z KN E parc. č. 1689/11 – ostatná plocha,
vedenej Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 k.ú. Nová Baňa pre Ing. Ladislava Belana, rod.

Belan a manž. Ing. Líviu Belanovú, rodená Simonová, trvale bytom Sládkovičova 302/40 Želiezovce za
účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod objektom rekreačnej chaty súpisné číslo 273 v
podielovom spoluvlastníctve kupujúcich vedenej Správou katastra Žarnovica na LV č. 1926 k.ú. Nová
Baňa v kúpnej cene vo výške 670,00 eur v zmysle stanovenej všeobecnej hodnoty pozemku podľa
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. znaleckým posudkom č. 1/2010 vypracovaným znalcom Ing.
Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, Nová Baňa
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku KN C parc.č. 3287/2 – zast. plocha o výmere 28 m2
vytvorenej
geometrickým plánom č.
10935479-211/09 vypracovaným geodetom Viliamom
Struhárom, Bernolákova č. 27, Nová Baňa, overeným dňa 22. 12. 2009 pod číslom 440/09 z nehnuteľ
ností vedených Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 k.ú. Nová Baňa, dielom „1“ o výmere 27
m2 z KN E parc.č. 5240/15 – ostatná plocha a dielom „2“ o výmere 1 m2 z KN E parc.č. 2235 – tr.
tráv. porast do podielového spoluvlastníctva po 1/3 pre Mgr. Barboru Pavlovičovú, rod. Pavlovičová,
Bizetova č. 17 Nitra, Ing. Luciu Javorčíkovú, rod. Pavlovičovú, Viničky č. 23 Nitra, Bc. Juraja
Pavloviča, rod. Pavlovič Bizetova č. 17 Nitra za účelom vybudovania prístupu k pozemku KN C
parc.č. 3283/3 v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich vedenom Správou katastra Žarnovica na LV
č. 8685 k.ú. Nová Baňa v kúpnej cene v zmysle znaleckého posudku č. 28/2009 vypracovaného
znalcom Richardom Szalayom, Záhradná č. 3, Nová Baňa po 2,94 eur/m2, čo za výmeru 28 m2
predstavuje čiastku 82,32 eur
3/ v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta čl. 2 odst. 1f/ prenájom nebytových priestorov v
objekte Domu smútku súp. číslo 209, Kalvárska č. 34 Nová Baňa v rozsahu – obradná sieň,
strojovňa, miestnosť chladiaceho boxu, manipulačná miestnosť-chodba, miestnosť pre výstavku rakví,
kondolenčná miestnosť, sociálne zariadenie pre personál Technickými službami mesta Nová Baňa
ako správcom objektu Jozefovi Adamcovi, bytom Nová Baňa, Májová 15, obchodné meno Jozef
Adamec – kamenárstvo – Adamec na dobu neurčitú so 6 mesačnou výpovednou lehotou, v cene
nájmu 1 euro / rok, za účelom zabezpečovania pohrebných služieb od 1. 2. 2010
4/ uzatvorenie zmluvy o zverení správy nasledovného majetku mesta Nová Baňa
službám mesta Nová Baňa, Dlhá lúka č. 18 dňom 1. 2. 2010 a to:

Technickým

a/ septik pri Dome smútku postavený na pozemku KN E parc.č. 49/1 - záhrada vedenom Správou
katastra Žarnovica na LV 6123 /po mapovaní KN C parc. č. 4644/1 –ostatná plocha nezaložený LV/

v nadobúdacej cene
v zostatkovej cene

729,60 eur
476,99 eur

b/ cesta v hlavnom cintoríne
v nadobúdacej cene
v zostakovej cene

371,24 eur
241,89 eur

c/ oplotenie cintorína /katolíckeho/
v nadobúdacej cene
v zostakovej cene

3 473,41 eur
2 276,38 eur

d/ chodníky v starom cintoríne
v nadobúdacej cene
v zostatkovej cene

16 162,45 eur
14 848,21 eur

za účelom prevádzkovania súčasne s areálom mestského cintorína a Domu smútku Technickými
službami mesta Nová Baňa ako správcom areálu mestského cintorína

5/ uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať v tom,
že Mesto Nová Baňa ako budúci povinný z vecného bremena bude trpieť na pozemkoch vedených
Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 „stanicu katódovej ochrany v rámci stavby „APKO
miestnych plynovodov v meste Nová Baňa na časti pozemku KN C parc.č. 1151/3 – ostat. plocha v
rozsahu KN C parc.č. 1151/4 – zast. pl. o výmere 6 m2 identifikovanom geometrickým plánom č.
8/2009 vypracovaným firmou Geoteam Kmeťova č. 3, Žilina, overeným dňa 10. 8. 2009 pod č.
222/09 / GP v KN nezapísaný/ a osadené rozvody elektrickej NN prípojky, jednosmerných káblových
rozvodov, anódového uzemnenia a spojovacieho objektu v pozemkoch KN C parc.č. 1151/3 –
ostat. plocha a
KN C parc. č. 1152 – tr.tráv. porast v prospech Slovenského plynárenského
priemyselu, distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b, Bratislava ako budúceho oprávneného z vecného
bremena s tým, že zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená až po ukončení stavby
podľa porealizačného geometrického plánu predloženého budúcim oprávneným z vecného bremena
budúcemu povinnému z vecného bremena mestu Nová Baňa.
Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo bezodplatne a bez časového obmedzenia, t.j.na dobu
neurčitú.
C/ n e s h v a ľ u j e
1/ odpredaj nehnuteľnosti – časť pozemku KN E parc. č. 5236/1 – ostatná plocha, vedená Správou
katastra Žarnovica na LV č. 6123, k. ú. Nová Baňa, zabratej do KNC parc. č. 3052/3 – záhrada,
z dôvodu, že v predmetnej časti miestnej komunikácie Laznícka je táto cesta vedená po časti
pozemku v súkromnom vlastníctve
2/ odpredaj nehnuteľnosti - časť pozemku KN E parc. č. 5219/1- ostat. plocha vedenou Správou
katastra Žarnovica na LV č. 6123 k.ú. Nová Baňa /žiadosť JUDr. Ľubomíra Lauku, Jasovská 10
Bratislava/ pre účel neobmedzeného a nerušeného vstupu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa s
manž. KN C parc.č. 2277/2 a 2275/2 z dôvodu, že sa jedná o žiadosť uplatnenú na časť miestnej
komunikácie Feriancov rígeľ a na časť svahu pri miestnej komunikácii
D/ r u š í
1/ uznesenie mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 60/2009/B5 zo dňa 25. 06. 2009,
ktorým bol predbežne schválený odpredaj časti nehnuteľnosti – pozemku C KN parc.č. 1151/3 –
ostatná plocha vedenom v KN na LV 3853 o výmere cca 6 m2 za účelom osadenia „Stanice katódovej
ochrany“ v rámci stavby „APKO miestnych plynovodov v meste Nová Baňa, rok 2009“ z dôvodu
predloženia nového návrhu na uznesenie pod bodom B5/

Primátorka mesta Nová Baňa Mgr. Anna Miháliková vyzvala poslancov, aby predniesli svoje
pripomienky k predloženým majetkovým veciam.
Ing.V.Štuller – Dňa 22.1.2010 Ministerstvo regionálneho rozvoja informovalo, že o finančné
prostriedky z eurofondov sa môžu uchádzať aj súkromné školy. Od projektovej manažérky z MsÚ
v Novej Bani Ing. Rapčanovej a agentúry, ktorú zriadil Biskupský úrad v Banskej Bystrici sme sa
dozvedeli, že tieto finančné prostriedky môže na svoju opravu žiadať aj Základná cirkevná škola sv.
Alžbety v Novej Bani. Máme informácie, že v rámci banskobystrického kraja sa chce o tieto FP
uchádzať 7 škôl. Obstarávateľom môže byť len Banskobystrický biskupský úrad, pod ktorý spadá naša
ZŠ svätej Alžbety a ktorý môže pod svojim IČO-m zaevidovať len 3 školy. Preto je potrebné urýchlene
konať, aby bola medzi školy zahrnutá aj ZŠ sv. Alžbety. Jednou z podmienkou na podanie projektu je
počet detí v škole minimálne 200 a ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani má v súčasnosti 180 žiakov. Túto
informáciu som overil a bolo mi povedané, že sa bude prihliadať aj na dobré výsledky školy. Žiaci ZŠ
sv. Alžbety majú veľmi dobré výsledky, vyhrali rôzne olympiády a viacerí žiaci sú aj majstrami
Slovenska v týchto olympiádach, takže o finančné prostriedky môžeme požiadať. Dnes je ale potrebné
schválenie prevodu – majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností a to odpredaj ZŠ sv. Alžbety
v Novej Bani s priľahlými pozemkami o výmere 3980 m2 a detského ihriska s výmerou pozemku 236
m2 v prospech Rímskokatolíckeho farského úradu - farnosť Nová Baňa z dôvodu zámeru podania
projektu zriaďovateľom školy sv. Alžbety Biskupským úradom Banská Bystrica v rámci vyhlásenej
výzvy z regionálneho operačného programu – Infraštruktúra vzdelávania. Kúpna cena za odpredaj
predmetných nehnuteľností by bola 1,00 euro.

Následne Ing. Vincent Štuller prečítal list z Biskupského úradu Banská Bystrica, v ktorom sa zaväzujú,
že budú financovať projekt vo výške
5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
„Rekonštrukcia ZŠ sv. Alžbety“.
Ing.V.Štuller – Ak by sa podarilo získať finančné prostriedky z eurofondov, boli by použité napr. na
výmenu okien, zateplenie budovy, čiže na základnú infraštruktúru. Lenže je potrebné rekonštruovať aj
kúrenie, rozvod elektrickej energie. V prípade prevodu školy sv. Alžbety by finančné prostriedky na
predmetnú rekonštrukciu poskytol Biskupský úrad.
O podporu tohto návrhu požiadali aj Mgr. Sidónia Kureková – riaditeľka ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani,
Lýdia Škvarková – predsedníčka Rady školy sv. Alžbety v Novej Bani a Katarína Volfová - členka Rady
školy sv. Alžbety v Novej Bani.
N.Pinková – Nesúhlasím s bodom B3 a to s prenájmom Domu smútku na cintoríne za 1 euro ročne.
Prenájom môže ďalej vykonávať p. Adamec, ktorý nech platí riadny nájom, napr. aj za prenájom
chladiacich boxov a nie 1 euro ročne. Všetky opravy na Dome smútku sa vykonávajú len na náklady
mesta. Súhlasím s návrhom p. Štullera s tým, že nech budova ZŠ sv. Alžbety a ihrisko nie sú
odpredané cirkvi za 1 euro, ale za primeranú sumu.
Ing.V.Štuller – V predošlých zasadnutiach MsZ sme povedali, za akých podmienok má byť prenajatý
cintorín a Dom smútku, a aby to bolo pripravené v nejakom časovom horizonte. Technické služby
mali predložiť materiál s tým, že nájom nebude poskytnutý iným a všetky služby budú zabezpečovať
len Technické služby mesta Nová Baňa. Najľahšie je sa zbaviť povinností, ktoré na zasadnutí MsZ
odsúhlasilo 13 ľudí a čakať, čo sa bude diať. Predovšetkým mala byť dnes na MsZ predložená
Technickými službami mesta Nová Baňa správa a odpočet, prečo sa neoplatí cintorín prevádzkovať
a následne sme mohli vo veci ďalej pokračovať. Čo sa týka odpredaja budovy a ihriska ZŠ sv. Alžbety
za 1 euro, vychádzali sme z informácií, že mesto Zvolen, Žiar nad Hronom a Levice odpredali budovy
tiež za 1 euro. Je mi ľúto, že táto situácia je v časovom strese, ale včera vyšla výzva a zajtra je
termín na predkladanie projektov.
JUDr.J.Nemcová prenájom?

Podmienkou na získanie FP z eurofondov je len vlastníctvo alebo dlhodobý

Ing.V.Štuller – Vlastníctvo nie je podmienkou, ale cirkev chce ZŠ sv. Alžbety ďalej rekonštruovať na
vlastné náklady, a preto chcú, aby bola v ich vlastníctve, keď budú do nej investovať svoje finančné
prostriedky.
JUDr.J.Nemcová – Škola po rekonštrukcii bude mať oveľa vyššiu hodnotu, takže za akú cenu si
potom mesto môže budovu odkúpiť späť? Myslím si, že odpredaj budovy za 1 euro nie je prípad
osobitného zreteľa.
Ing.V.Štuller – Všetky podmienky budú musieť byť presne vymedzené a uvedené v zmluve.
JUDr.J.Nemcová – Nepoznáme ani podmienky projektu, takže nevieme, či je v projekte zahrnuté, že
mesto bude môcť odkúpiť, a za akých podmienok, budovu späť.

O 15.00 hod. príchod poslanca MsZ Ing. Jaroslava Krličku.
N.Pinková – Nech cirkev preukáže veľkorysosť a podporí projekt v prospech detí bez toho, aby bola
budova odpredaná cirkvi za 1 euro, nech budova zostane aj naďalej v dlhodobom prenájme.
Ing.A.Kopernický – Zákon presne nedefinuje „prípad osobitného zreteľa“, určí ho mestské
zastupiteľstvo 3/5 väčšinou. Mesto dostalo budovu školy od štátu bezplatným prevodom, tak nech
mesto odpredá za 1 euro budovu cirkvi.

Ďalej bolo navrhnuté, že ak by bol schválený odpredaj za 1 euro, do zmluvy by bola zahrnutá
podmienka v znení: „Ak by v budúcnosti cirkevná škola zanikla, mesto bude mať predkupné
právo spätného odkúpenia budovy a detského ihriska za 1 eur“.

Poslanec Ing. Vincent Štuller predniesol návrhy na uznesenia v nasledovnom znení:

B/ schvaľuje
že v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. § 9a, ods. 8 písm. e/ je nasledovný odpredaj
nehnuteľností prípadom hodným osobitného zreteľa:
odpredaj stavby Základnej školy sv. Alžbety so sídlom Školská č. 15, Nová Baňa s. č. 59 s pozemkom
na ktorom je stavba postavená a priľahlými pozemkami identifikovanými geometrickým plánom č.
10935479-147/2009 vypracovaným geodetom Viliamom Struhárom, Nová Baňa, overeným dňa
12.11.2009 pod č. 389/09 Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Nová Baňa z dôvodu zámeru podania
projektu zriaďovateľom Základnej školy sv. Alžbety Nová Baňa Biskupským úradom Banská Bystrica
v rámci vyhlásenej výzvy z regionálneho operačného programu – Infraštruktúra vzdelávania v kúpnej
cene za 1,00 euro.
C/ schvaľuje
odpredaj nehnuteľností vedených Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 k. ú. Nová Baňa stavby
Základnej školy sv. Alžbety so sídlom Školská č. 15, Nová Baňa s pozemkami podľa geometrického
plánu č. 10935479-147/2009 vypracovaného geodetom Viliamom Struhárom, Nová Baňa, overeným
dňa 12.11.2009 pod č. 389/09 – pozemku pod stavbou s. č. 59 KN C parc. č. 4763/1 – zast. plocha
o výmere 1043 m2 vytvorenú z KN C parc. č. 4763 – zast. pl., za účelom majetkovoprávneho
usporiadania nehnuteľností v prospech Rímskokatolíckeho farského úradu – farnosť Nová Baňa
z dôvodu zámeru podania projektu zriaďovateľom Základnej školy sv. Alžbety Biskupským úradom
Banská Bystrica v rámci vyhlásenej výzvy z regionálneho operačného programu Infraštruktúra
vzdelávania v kúpnej cene za 1 euro. Biskupský úrad Banská Bystrica by vložil ďalšiu investíciu nad
rámec predkladaného projektu v prospech zveľadenia ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani.

Ing.V.Štuller – Navrhujem o bode B a C, ktoré som teraz predniesol hlasovať samostatne.

Návrh na uznesenie:
B/ schvaľuje
že v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. § 9a, ods. 8 písm. e/ je nasledovný odpredaj
nehnuteľností prípadom hodným osobitného zreteľa:
odpredaj stavby Základnej školy sv. Alžbety so sídlom Školská č. 15, Nová Baňa s. č. 59 s pozemkom
na ktorom je stavba postavená a priľahlými pozemkami identifikovanými geometrickým plánom č.
10935479-147/2009 vypracovaným geodetom Viliamom Struhárom, Nová Baňa, overeným dňa
12.11.2009 pod č. 389/09 Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Nová Baňa z dôvodu zámeru podania
projektu zriaďovateľom Základnej školy sv. Alžbety Nová Baňa Biskupským úradom Banská Bystrica
v rámci vyhlásenej výzvy z regionálneho operačného programu – Infraštruktúra vzdelávania v kúpnej
cene za 1,00 euro.

Hlasovanie č.4 : za 6, proti 2, zdržal sa 4, nehlasoval 1 – uznesenie nebolo prijaté
Nakoľko nebol prijatý bod B/ o bode C/ sa nehlasovalo.

MUDr.Ľ.Snopek – Navrhujem o bode B/3/ hlasovať samostatne.

O 15.30 hod. odchod poslanca MsZ Ing. Vincenta Štullera.
Ing.E.Petluš – V Prevádzkovom poriadku, ktorý sme predložili na dnešné zasadnutie MsZ je na
strane č. 3 presne uvedené, ktoré práce zabezpečuje vykonávateľ pohrebných služieb. V cintoríne je
pri kopaní hrobov problém s vysokou hladinou spodnej vody. Bude potrebné zaviesť podružné
meranie spotreby vody a el. energie, aby neboli problémy s vyúčtovaním.
N.Pinková – Prečo tu dnes nie je p. Adamec, keď sa prejednáva nájomný vzťah s jeho firmou?
JUDr.J.Nemcová – Pán Adamec sa vyjadril, že pokiaľ sa mu zvýši nájom viac ako 1 euro, zmluvu
nemusíme ani pripravovať.
J.Holý – Keď si objednám pohrebnú firmu z iného mesta, komu budú vyúčtované náklady?
JUDr.J.Nemcová – Pánovi Adamcovi.
Ing.A.Kopernický – Prevádzkové náklady bude účtovať pán Adamec, je tam určený cenník za
služby, ktorého výška sa už aspoň 10 rokov nemenila.
MUDr.Ľ.Snopek – Keď sme chceli zrušiť zmluvu s p. Adamcom, a previedli sme Dom smútku na
Technické služby mesta Nová Baňa, mysleli sme, že technické služby budú poskytovať kompletne
všetky pohrebné služby. Teraz prenajímame Dom smútku p. Adamcovi a hovoríme, že chladiace
zariadenie je v dezolátnom stave. Ja teraz tomu nerozumiem, pán Adamec chladiace zariadenie môže
využívať a technické služby nie? Taktiež nám vzniknú náklady, keď mesto bude musieť zakúpiť nové
chladiace zariadenie.
RNDr.E.Ďurovič – Pri najbližšej úprave rozpočtu dám pravdepodobne návrh vyčleniť finančné
prostriedky na zakúpenie nového chladiaceho zariadenia do Domu smútku a navrhujem dať prenájom
(zabezpečovanie pohrebných služieb) nie iba jednej osobe. Na základe informácie z porady vedenia
mám informáciu, že nám majú byť refundované finančné prostriedky od Ing. Jána Kôpku, ktoré sme
mu platili za projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcia námestia“ a z nich by sa mohlo zakúpiť
chladiace zariadenie.
Mgr.A.Miháliková – Takže požiadavkou poslancov MsZ je, aby Dom smútku nebol prenajatý.
MUDr.Ľ.Snopek – Už aj pred rokom bolo našou požiadavkou, aby aj pohrebné služby vykonávali
Technické služby mesta Nová Baňa.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
B/ s ch v a ľ u j e
3/ v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta čl. 2 odst. 1f/ prenájom nebytových priestorov v
objekte Domu smútku súp. číslo 209, Kalvárska č. 34 Nová Baňa v rozsahu – obradná sieň,
strojovňa, miestnosť chladiaceho boxu, manipulačná miestnosť-chodba, miestnosť pre výstavku rakví,
kondolenčná miestnosť, sociálne zariadenie pre personál Technickými službami mesta Nová Baňa
ako správcom objektu Jozefovi Adamcovi, bytom Nová Baňa, Májová 15, obchodné meno Jozef
Adamec – kamenárstvo – Adamec na dobu neurčitú so 6 mesačnou výpovednou lehotou, v cene
nájmu 1 euro / rok, za účelom zabezpečovania pohrebných služieb od 1. 2. 2010

Hlasovanie č.5 : za 3, proti 4, zdržal sa 4, nehlasoval 1 – uznesenie nebolo prijaté

O 16.15 hod. príchod poslanca MsZ Ing. Vincenta Štullera.

U z n e s e n i e č. 2/2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
A/ s c h v a ľ u j e
že v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. § 9a, ods. 8 písm. e/ sú nasledovné odpredaje
nehnuteľností prípadom hodným osobitného zreteľa:
1/ odpredaj nehnuteľnosti - pozemku KN C parc.č. 1826 – zast. plocha o výmere 39 m2 zameraného
geometrickým plánom č. 10935479-185/09, overeným dňa 05. 11. 2009 pod číslom 374/09 pre Ing.
Ladislava Belana, rod. Belan a manž. Ing. Líviu Belanovú, rodená Simonová, trvale bytom
Sládkovičova 302/40 Želiezovce z dôvodu, že sa jedná o odpredaj pozemku
za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod objektom rekreačnej chaty s.č. 273 v podielovom
spoluvlastníctve kupujúcich vedenej Správou katastra Žarnovica na LV č. 1926 k.ú. Nová Baňa
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku KN C parc.č. 3287/2 – zast. plocha o výmere 28 m2
zameraného geometrickým plánom č. 10935479-211/09, overeným dňa 22. 12. 2009 pod číslom
440/09
do podielového spoluvlastníctva po 1/3 pre Mgr. Barboru Pavlovičovú, rod. Pavlovičová,
Bizetova č. 17, Nitra, Ing. Luciu Javorčíkovú, rod. Pavlovičovú, Viničky č. 23, Nitra, Bc. Juraja
Pavloviča, rod. Pavlovič Bizetova č. 17, Nitra z dôvodu, že sa jedná o odpredaj pozemku za účelom
vybudovania prístupu k pozemku KN C parc.č. 3283/3 v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich
vedenom Správou katastra Žarnovica na LV č. 8685 k.ú. Nová Baňa
B/ s ch v a ľ u j e
1/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku KNC parc. č. 1826 – zastavaná plocha o výmere 39 m2,
vytvorenej geometrickým plánom č. 10935479 – 185/09 vypracovaný Viliamom Struhárom, geodetom
Nová Baňa, overeným dňa 5.11. 2009 pod číslom 374/ 09 z KN E parc. č. 1689/11 – ostatná plocha,
vedenej Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 k.ú. Nová Baňa pre Ing. Ladislava Belana, rod.
Belan a manž. Ing. Líviu Belanovú, rodená Simonová, trvale bytom Sládkovičova 302/40 Želiezovce za
účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod objektom rekreačnej chaty súpisné číslo 273 v
podielovom spoluvlastníctve kupujúcich vedenej Správou katastra Žarnovica na LV č. 1926 k.ú. Nová
Baňa v kúpnej cene vo výške 670,00 eur v zmysle stanovenej všeobecnej hodnoty pozemku podľa
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. znaleckým posudkom č. 1/2010 vypracovaným znalcom Ing.
Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, Nová Baňa
2/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku KN C parc.č. 3287/2 – zast. plocha o výmere 28 m2
vytvorenej
geometrickým plánom č.
10935479-211/09 vypracovaným geodetom Viliamom
Struhárom, Bernolákova č. 27, Nová Baňa, overeným dňa 22. 12. 2009 pod číslom 440/09 z nehnuteľ
ností vedených Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 k.ú. Nová Baňa, dielom „1“ o výmere 27
m2 z KN E parc.č. 5240/15 – ostatná plocha a dielom „2“ o výmere 1 m2 z KN E parc.č. 2235 – tr.
tráv. porast do podielového spoluvlastníctva po 1/3 pre Mgr. Barboru Pavlovičovú, rod. Pavlovičová,
Bizetova č. 17 Nitra, Ing. Luciu Javorčíkovú, rod. Pavlovičovú, Viničky č. 23 Nitra, Bc. Juraja
Pavloviča, rod. Pavlovič Bizetova č. 17 Nitra za účelom vybudovania prístupu k pozemku KN C
parc.č. 3283/3 v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich vedenom Správou katastra Žarnovica na LV
č. 8685 k.ú. Nová Baňa v kúpnej cene v zmysle znaleckého posudku č. 28/2009 vypracovaného
znalcom Richardom Szalayom, Záhradná č. 3, Nová Baňa po 2,94 eur/m2, čo za výmeru 28 m2
predstavuje čiastku 82,32 eur

4/ uzatvorenie zmluvy o zverení správy nasledovného majetku mesta Nová Baňa
službám mesta Nová Baňa, Dlhá lúka č. 18 dňom 1. 2. 2010 a to:

Technickým

a/ septik pri Dome smútku postavený na pozemku KN E parc.č. 49/1 - záhrada vedenom Správou
katastra Žarnovica na LV 6123 /po mapovaní KN C parc. č. 4644/1 –ostatná plocha nezaložený LV/

v nadobúdacej cene
v zostatkovej cene

729,60 eur
476,99 eur

b/ cesta v hlavnom cintoríne
v nadobúdacej cene
v zostakovej cene

371,24 eur
241,89 eur

c/ oplotenie cintorína /katolíckeho/
v nadobúdacej cene
v zostakovej cene

3 473,41 eur
2 276,38 eur

d/ chodníky v starom cintoríne
v nadobúdacej cene
v zostatkovej cene

16 162,45 eur
14 848,21 eur

za účelom prevádzkovania súčasne s areálom mestského cintorína a Domu smútku Technickými
službami mesta Nová Baňa ako správcom areálu mestského cintorína
5/ uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať v tom,
že Mesto Nová Baňa ako budúci povinný z vecného bremena bude trpieť na pozemkoch vedených
Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 „stanicu katódovej ochrany v rámci stavby „APKO
miestnych plynovodov v meste Nová Baňa na časti pozemku KN C parc.č. 1151/3 – ostat. plocha v
rozsahu KN C parc.č. 1151/4 – zast. pl. o výmere 6 m2 identifikovanom geometrickým plánom č.
8/2009 vypracovaným firmou Geoteam Kmeťova č. 3, Žilina, overeným dňa 10. 8. 2009 pod č.
222/09 / GP v KN nezapísaný/ a osadené rozvody elektrickej NN prípojky, jednosmerných káblových
rozvodov, anódového uzemnenia a spojovacieho objektu v pozemkoch KN C parc.č. 1151/3 –
ostat. plocha a
KN C parc. č. 1152 – tr.tráv. porast v prospech Slovenského plynárenského
priemyselu, distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b, Bratislava ako budúceho oprávneného z vecného
bremena s tým, že zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená až po ukončení stavby
podľa porealizačného geometrického plánu predloženého budúcim oprávneným z vecného bremena
budúcemu povinnému z vecného bremena mestu Nová Baňa.
Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo bezodplatne a bez časového obmedzenia, t. j. na
dobu neurčitú.
C/ n e s h v a ľ u j e
1/ odpredaj nehnuteľnosti – časť pozemku KN E parc. č. 5236/1 – ostatná plocha, vedená Správou
katastra Žarnovica na LV č. 6123, k. ú. Nová Baňa, zabratej do KNC parc. č. 3052/3 – záhrada,
z dôvodu, že v predmetnej časti miestnej komunikácie Laznícka je táto cesta vedená po časti
pozemku v súkromnom vlastníctve
2/ odpredaj nehnuteľnosti - časť pozemku KN E parc. č. 5219/1- ostat. plocha vedenou Správou
katastra Žarnovica na LV č. 6123 k.ú. Nová Baňa /žiadosť JUDr. Ľubomíra Lauku, Jasovská 10
Bratislava/ pre účel neobmedzeného a nerušeného vstupu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa s
manž. KN C parc.č. 2277/2 a 2275/2 z dôvodu, že sa jedná o žiadosť uplatnenú na časť miestnej
komunikácie Feriancov rígeľ a na časť svahu pri miestnej komunikácii
D/ r u š í
1/ uznesenie mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 60/2009/B5 zo dňa 25. 06. 2009,
ktorým bol predbežne schválený odpredaj časti nehnuteľnosti – pozemku C KN parc. č. 1151/3 –
ostatná plocha vedenom v KN na LV 3853 o výmere cca 6 m2 za účelom osadenia „Stanice katódovej

ochrany“ v rámci stavby „APKO miestnych plynovodov v meste Nová Baňa, rok 2009“ z dôvodu
predloženia nového návrhu na uznesenie pod bodom B5/

Hlasovanie č.6 : za 9, proti 0, zdržal sa 2, nehlasoval 2 – uznesenie bolo prijaté

3. VZN o určení výšky dotácie na žiakov v školských zariadeniach
K danému bodu boli písomné materiály zaslané vopred a vypracovala ich Emília Štullerová,
referentka pre školstvo, finančné oddelenie na Mestskom úrade v Novej Bani.

Dôvodová

správa

Návrh uvedeného VZN sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu z dôvodu, že od
1. januára 2010 sa zásadne menia podmienky financovania školstva. Obec na území ktorej sídli
základná umelecká škola, jazyková škola, materská škola alebo školské zariadenie, je podľa § 6 ods.
12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve povinná určiť
výšku dotácie na žiaka uvedených škôl a školských zariadení na príslušný kalendárny rok všeobecne
záväzným nariadením. Podľa zákona sú možné viaceré alternatívy stanovenia výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka. Zákon umožňuje určiť jednotnú výšku dotácie pre všetky školy a školské
zariadenia rovnakého typu v obci alebo ju určiť osobitne pre každú školu a školské zariadenie
samostatne. Návrh nášho VZN vychádza zo schváleného rozpočtu na rok 2010, ktorý odzrkadľuje
skutočné potreby jednotlivých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, tiež sa
nesie v znamení šetrenia, či už kvôli prebiehajúcej finančnej kríze, prebiehajúcemu projektu
rekonštrukcie ZŠ Jána Zemana, nedostatočnej výške podielových daní pre niektoré školské zariadenia.
Z týchto dôvodov nie sú niektorým školským zariadeniam (ŠSZČ ZŠ J.Zemana, ŠJ ZŠ Jána Zemana,
CVČ, ZUŠ) pridelené podielové dane v plnej predpokladanej výške a naopak niektorým zariadeniam sú
pridelené podielové dane vo väčšej výške ako je v rozpočte príjmov za podielové dane predpokladané
z dôvodu dofinancovania ich základných potrieb (MŠ Nábrežná, MŠ Štúrova, MŠ Kalvárska, MŠ
Kolibská, ŠKD ZŠ J. Zemana). Pri cirkevných školských zariadeniach sme v rozpočte rozpočtovali
dotáciu vo výške pridelených podielových daní. Vzhľadom na ustanovenie § 6 ods. 12 g) zák. č.
596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa ktorého poskytne obec na žiaka cirkevných
školských zariadení dotáciu vo výške najmenej 88 % z dotácie na žiaka rovnakého zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, zvyšujeme VZN výšku dotácie pre ŠKD sv. Alžbety, o uvedenú sumu
znižujeme dotáciu pre ŠSZČ sv. Alžbety, spolu dotácia pre cirkevné školské zariadenia ostane v
pôvodnej výške podľa predpokladaných podielových daní. Výška jednotlivých dotácií bude následne v
priebehu roka upravená podľa skutočne pridelených podielových daní za školstvo, možností mesta v
rámci rozpočtu a potrieb jednotlivých školských zariadení.

MUDr.Ľ.Snopek – Aké sú počty detí v jednotlivých školských zariadeniach?
E.Štullerová – V MŠ Nábrežná ja 83 detí, v MŠ Kalvárska 38 detí, v MŠ Kolibská 35 detí, v MŠ
Štúrova 36 detí. V Školskom stredisku záujmovej činnosti pri ZŠ J. Zemana je 345 detí, v školskom
klube 131 detí, potencionálnych stravníkov v školskej jedálni Jána Zemana je 445 detí. V centre
voľného času je 578 detí, v Základnej umeleckej škole – individuálne vyučovanie má 212 detí,
skupinové vyučovanie má 129 detí. V ZŠ sv. Alžbety je v školskom klube 51 detí, v školskom stredisku
záujmovej činnosti 199 detí, potencionálnych stravníkov je 181 detí.

Ing.V.Štuller – V roku 2009 sme schvaľovali VZN č. 13/2009 o určení poplatkov v školských
zariadeniach, má toto VZN finančný efekt?
E.Štullerová – Áno má finančný efekt, vďaka tomuto schválenému VZN-ku prežijú materské školy.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2010
o určení výšky dotácie na rok 2010 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Nová Baňa
zo dňa 28.1.2010.

Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, § 7 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
VZN):

Článok I.
Základné ustanovenia

(1) Týmto VZN mesta Nová Baňa sa určuje v zmysle § 6 ods.12 písm. d) zákona č. 596/2003
Z.z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov, výška dotácie na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území
mesta Nová Baňa.

Článok II.
Určenie výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pre rok 2010
−

Mesto Nová Baňa určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nasledovne:

Škola, školské zariadenie

Dotácia na žiaka v eur

a) Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
- individuálna forma vyučovania
- skupinová forma vyučovania

726,16 eur
446,87 eur

b) Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa

147,67 eur

c) Školský klub detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa

355,30 eur

d) Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ J. Zemana, Školská 6,
968 01 Nová Baňa

44,15 eur

e) Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa
- potencionálni stravníci ZŠ Jána Zemana
- potencionálni stravníci ZŠ sv. Alžbety

84,98 eur
75,25 eur

f) Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

2087,65 eur

g) Materská škola, Kalvárska 37, 968 01 Nová Baňa

1973,55 eur

h) Materská škola, Štúrova 47, 968 01 Nová Baňa

2130,55 eur

i) Materská škola, Kolibská cesta 230,968 01 Nová Baňa

1920,06 eur

(2) Príjemcom dotácie podľa čl. II ods.1 sú:
a) za školské organizácie uvedené v čl. II. ods.1 písm. a), b), f), g) uvedené školské
organizácie,
b) za školské zariadenia uvedené v čl. II.ods.1 písm. c), d), e) Základná škola Jána Zemana,
Školská 6, 968 01 Nová Baňa, vzhľadom k tomu, že uvedené školské zariadenia sú bez
právnej subjektivity a sú súčasťou Základnej školy Jána Zemana,
c) za materské školy uvedené v čl. II.ods.1 písm. h) a i) Mestský úrad Nová Baňa, vzhľadom k
tomu, že uvedené materské školy sú bez právnej subjektivity a sú súčasťou Mestského úradu
v Novej Bani.

Článok III.
Určenie výšky dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
cirkevného zriaďovateľa pre rok 2010

a) Mesto Nová Baňa určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa nasledovne:
Školské zariadenie
Dotácia na žiaka v eur
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety
312,67 eur
Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ sv. Alžbety 116,66 eur
a) Príjemcom dotácie podľa článku III. ods. 1 je zriaďovateľ Školského klubu detí pri Základnej
škole sv. Alžbety a Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ sv. Alžbety - Rímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo, Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica.
b) Mesto poskytne príjemcovi podľa čl. III. ods. 2 mesačne dotáciu vo výške 1/12 zo sumy
určenej podľa tohto VZN.

Článok IV.
Spoločné ustanovenia
(1) Mesto poskytne dotáciu podľa čl. II. a III. na kalendárny rok 2010 podľa počtu žiakov a detí
k 15. septembru 2009.
(2) Prijímateľ dotácie podľa tohto VZN je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a
prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so
sídlom na území mesta Nová Baňa uvedených v tomto VZN, pri jej použití musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
(3) Zmeny vo výške dotácie na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia sa uskutočňujú zmenou
všeobecne záväzného nariadenia.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
VZN
VZN
VZN
VZN

vyvesené na úradnej tabuli od 13.1.2010 do 27.1.2010.
schválené uznesením MsZ č. 3/2010 dňa 28.1.2010.
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 29.1.2010 do 12.2.2010.
nadobúda účinnosť dňa 12.2.2010.

Mgr. Anna Miháliková
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 3/2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2010 zo dňa 28.1.2010 o určení výšky dotácie
na rok 2010 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území mesta Nová Baňa

Hlasovanie č.7 : za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 – uznesenie bolo prijaté

RNDr.E.Ďurovič – Koľko stála rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Zemana? Ak zostali finančné
prostriedky, mohli by sa použiť v rámci mesta.
Mgr.M.Považanová – Urobila som prieskum trhu a boli nám predložené tri návrhy s nasledovnou
cenovou reláciou:
1. návrh 6200 euro + vybraný materiál
2. návrh 5730 euro + vybraný materiál
3. návrh 5882 euro aj s materiálom.
Od firmy SIMKOR sme dostali 600 euro, za spotrebovanú el. energiu, ktorú spotrebovali pri
stavebných prácach. Sumou 5282,12 euro sme na rekonštrukciu telocvične prispeli z rozpočtu školy.
J.Holý – Firma SIMKOR by mala škole uhradiť náhradu za poškodenie parkiet v telocvični, ktorá
vznikla pri vykonávaní stavebných prác.
Mgr.M.Považanová – Prasklo už 6 okien a teraz pri silných mrazoch ďalšie 2 okná. Tieto poruchy
sme firme samozrejme nahlásili.
Mgr.J.Havran – Myslím si, že za spotrebu elektrickej energie, ktorá bola firmou spotrebovaná pri
vykonávaní stavebných prác ste pýtali málo.

Prestávka od 16.30 hod. do 16.45 hod.

4. VZN o trhovom poriadku - doplnenie
K danému bodu boli písomné materiály zaslané vopred a vypracoval ich Ing. Emil Petluš,
riaditeľ TS mesta Nová Baňa a Lýdia Adamcová, pracovníčka MPO na Mestskom úrade v Novej Bani.

Dôvodová správa
Návrh uvedeného VZN sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu z dôvodu
zosúladenia so zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach, kde zákon presne špecifikuje zákaz predaja niektorých výrobkov.
Na základe žiadostí predajcov mäsa a mäsových výrobkov a dopytu širokej verejnosti sa v
navrhovanom VZN doplnil ambulantný predaj na trhovisku v rozsahu – potraviny živočíšneho pôvodu.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. .../2010 zo dňa 28. 1. 2010, ktorým sa
dopĺňa a mení všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 zo dňa 26. 2. 2009 o trhovom
poriadku.
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 zo dňa 26. 2. 2009 o trhovom poriadku sa dopĺňa a mení
nasledovne :
V článku III. – Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb sa ruší :
(3) Na trhových miestach sa zakazuje predávať :
l) surové kravské, kozie a ovčie mlieko,
m) mliečne výrobky z tepelne neošetreného kravského, kozieho a ovčieho mlieka,
n) vajcia vodnej hydiny,
o) výsekové mäso jatočných zvierat a zveriny,
p) delené mäso jatočných zvierat a zveriny,
r) opracované ryby, mäsové výrobky,
s) pekárske a cukrárske výrobky,
t) nekvalitný tovar a tovar, pri ktorom sa nedokáže spôsob jeho nadobudnutia, alebo pôvod, toto
ustanovenie sa nevzťahuje na predaj pre osoby, ktoré predávajú vlastný použitý tovar a vlastné
poľnohospodárske produkty.
sa dopĺňa :
(4) Na trhovisku je možný ambulantný predaj v rozsahu :
a) potraviny živočíšneho pôvodu.
V článku IV. – Podmienky predaja a poskytovania služieb sa dopĺňa bod (3) :

f) pri ambulantnom predaji potravín živočíšneho pôvodu na mestskom trhovisku je predávajúci
povinný predložiť správcovi trhoviska súhlasné rozhodnutie Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva na ambulantný predaj potravín živočíšneho pôvodu,
g) osoby vykonávajúce predaj mäsa a mäsových výrobkov sú povinné dodržiavať všetky podmienky
stanovené v rozhodnutí o súhlase na predaj mäsa a mäsových výrobkov.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
VZN vyvesené na úradnej tabulu od ........... do.......... .
VZN schválené uznesením MsZ č. .......... dňa ........... .
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od .......... do ........... .
VZN nadobúda účinnosť dňa …........................................ .

Mgr. Anna Miháliková
primátorka mesta

MUDr.Ľ.Snopek – V dôvodovej správe sa uvádza, že VZN sa predkladá na základe žiadostí predajcov
mäsa a mäsových výrobkov, čo si myslím nie je pravda.
Ing.A.Kopernický – Predmetné VZN je v súlade s platnými normami, usmerneniami a predpismi.
JUDR.J.Nemcová – Podmienky uvedené v predmetnom VZN-ku sú odkonzultované s ministerstvom
pôdohospodárstva.
N.Pinková – Zmysel pojazdnej predajne mäsa vidím na dedinách, kde nie je mäsiarstvo. Nedá sa
obmedziť, aby pojazdná predajňa mäsa chodila do nášho mesta len raz týždenne, nakoľko konkuruje
naším mäsiarstvam na námestí?
Ing.A.Kopernický – Je na spotrebiteľovi, kde si kúpi výrobky. Predajcovia potravín živočíšneho
pôvodu musia mať povolenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Mestská polícia môže
preveriť, či predajca tieto podmienky spĺňa, ak nie, bude musieť ukončiť predaj.
N.Pinková – Prečo v materiáloch na dnešnom zasadnutí MsZ nebolo predložené kompletné VZN-ko
s vyznačenými zmenami tak, ako to predkladajú pracovníčky z finančného oddelenia.
A.Zima – Nesúhlasím s predloženým doplnkom VZN.
Mgr.J.Havran – Je na mestskom zastupiteľstve, aby si stanovilo, čo sa na trhovisku bude predávať,
okrem tých výrobkov, ktoré zakazuje zákon.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. .../2010 zo dňa 28. 1. 2010, ktorým sa dopĺňa a
mení všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 zo dňa 26.2.2009 o trhovom poriadku.

Hlasovanie č.8 : za 1, proti 4, zdržal sa 6, nehlasoval 2 – uznesenie nebolo prijaté

5. Prevádzkový poriadok pohrebiska

Ing. Emil Petluš – Predmetný bod sťahujem z rokovania programu dnešného mestského
zastupiteľstva, nakoľko nebol prijatý v majetkových veciach bod B/3/, a to nebol schválený správca
objektu Domu smútku Jozef Adamec za účelom poskytovania pohrebných služieb. Následne je
potrebné, aby mesto jednalo s prevádzkovateľom pohrebných služieb. Od 1.12.2009 ste schválili
prevod správy Domu smútku na Technické služby mesta Nová Baňa za účelom prevádzkovania areálu
mestského cintorína a Domu smútku Technickými službami mesta Nová Baňa, ako správcom
areálu mestského cintorína. Lenže som zistil, že v tom čase a aj v súčasnosti je v platnosti nájomná
zmluva medzi Mestom Nová Baňa a Jozefom Adamcom. Na základe tejto informácie sme chceli
ukončiť nájomný vzťah s p. Adamcom k 31.12.2009. Toto ale nebolo možné, nakoľko v Zmysle zásad
hospodárenia s majetkom mesta môže byť ukončený nájomný vzťah na základe schválenia mestským
zastupiteľstvom. Preto sa dohodlo, že nájomný vzťah s pánom Adamcom bude ukončený k 31.1.2010.
Ing.V.Štuller – Kto nesie zodpovednosť za vzniknutú situáciu? Na základe neodsúhlasenia
predmetného materiálu končí nájomný vzťah s p. Adamcom k 1.2.2010. Viem, že našou požiadavkou
bolo, aby služby zabezpečovali technické služby s tým, že všetky potrebné povolenia si vybavia.
Argumentáciou z druhej strany bolo, že na vybavenie je potrebný čas, ktorý bol stanovený do konca
januára alebo februára (teraz si presne nespomínam) tohto roku. Tak potom nerobme zápisy
z mestského zastupiteľstva, kde je to uvedené a všetci sme s tým súhlasili. Výsledkom všetkého je, že
bolo vypracované VZN s nájmom, ktorý vôbec nemal byť. Prečo je to tak, keď my, poslanci MsZ sme
predniesli inú požiadavku?
Ing.A.Kopernický - Zo strany mestského úradu sa v spolupráci s technickými službami pripravili
materiály v zmysle platných noriem. Je potrebné si uvedomiť, že prevádzkovať pohrebiska a pohrebné
služby sú dve rôzne služby, na ktoré sú potrebné dve rôzne odborné spôsobilosti. Na základe vašej
požiadavky, Vás poslancov MsZ, dal riaditeľ technických služieb vyškoliť osobu – správcu pohrebiska.
Pán Adamec vykonával len činnosť pohrebnej služby, tak ako to je schválené aj v iných obciach. Pri
vykonávaní pohrebných služieb je potrebné zabezpečiť inú odbornú spôsobilosť, napr. na manipuláciu
s mŕtvolou, prevzatie ľudských pozostatkov, vykonanie exhumácie, prevádzka ozvučenia pohrebiska,
pochovávanie, zabezpečenie pohrebného vozidla a pod. To by museli byť iné podmienky určené
k tvorbe rozpočtu pre rok 2010 o tom sa ale nikto nezmienil. Môžeme spraviť zmluvu, že technické
služby budú prevádzkovať Dom smútku a vyberať poplatky za chladiace zariadenie, ktoré pozostalý
zaplatí technickým službám a pán Adamec vykoná len samotnú činnosť pohrebnej služby a to:
zabezpečí rakvu, umyje mŕtveho, oblečie, vyzdobí miestnosť, vykope jamu a pochová.
Ing.V.Štuller – Zapisujete to? Aby sa zas nestalo, že bude povedané, že to poslanci neschválili.

Ing.A.Kopernický – Neschválili ste prenájom, ktorý končí 31.1.2010, technické služby musia na seba
prepísať elektriku a musia na svoje náklady prevádzkovať komplet zariadenie, ktoré je v Dome
smútku.
Ing.V.Štuller – Toto bolo presne našou požiadavkou, takto sme to chceli.
N.Pinková – Od 1.2.2010 sa nebude s p. Adamcom uzatvárať zmluva. Pohrebné služby nech robí
osoba, ktorá má na to povolenie a cintorín a Dom smútku nech prevádzkujú Technické služby mesta
Nová Baňa.
Ing.V.Štuller – Niečo konkrétne vyplynulo na predchádzajúcich sedeniach MsZ z diskusie poslancov
a dnes tu máme predložený materiál, ktorý bol riešený na porade vedenia. Tak zrušme poslancov
a všetko odhlasujte na porade vedenia. Týmto dehonestujete vyjadrenia poslancov.
Ing.J.Krlička – Ľudovo povedané ide o to, že sú tu dvaja kohúti na jednom smetisku. Je potrebné
všetko podrobne rozčleniť. Chýba mi návrh zmluvy s p. Adamcom, ktorý mal byť dnes predložený.
Chýba mi konkrétny rozpis, čo bude mať kto v prenájme a aj konkrétne sumy za vykonané služby.
Ing.E.Petluš – Bolo pracovné stretnutie s vedením mesta, p. Adamcom a mnou, ako riaditeľom
technických služieb, na ktorom bolo všetko dohodnuté. V predloženom Prevádzkovom poriadku
pohrebiska sú presne vymedzené služby, ktoré vykonávajú Technické služby mesta Nová Baňa, ako
prevádzkovateľ pohrebiska a p. Adamec, ako vykonávateľ pohrebných služieb. Prílohou je aj cenník
nájmu hrobového miesta a služieb.
MUDr.Ľ.Snopek – V roku 2009 sme schválili VZN, kde bolo
vykonávať prevádzkovanie pohrebiska a pohrebných služieb.

určené, že technické služby budú

A.Zima – Keby bola pripravená kvalitná nájomná zmluva, nemuselo dôjsť k tejto situácii.
Ing.V.Štuller – My, ako poslanci mestského zastupiteľstva sme predniesli, aby technické služby
prevádzkovali cintorín a márnicu a pohrebné služby, aby vykonávala nato oprávnená firma.
Mgr.J.Holá – V zmluve o prenájme musí byť uvedené, že „priestory s chladiacimi boxami prenajímam
na jeden pohreb za (bude uvedená konkrétna suma)“, a potom je na pozostalom, ktorú firmu
s pohrebnými službami si vyberie. Zoznam firiem môže byť napr. uvedený v Novobanských novinách.
Nebude to len čistý prenájom, budú tam zahrnuté aj všetky prevádzkové náklady, náklady na údržbu,
vzniknuté investície, mzda osobe, ktorá bude určená na kosenie cintorína a pod.

Primátorka mesta Nová Baňa Mgr. Anna Miháliková prítomných informovala, že v čo najbližšej
dobe bude zvolané pracovné stretnutie vedenia mesta s prevádzkovateľom pohrebných služieb
Jozefom Adamcom a vzniknutá situácia sa bude riešiť.

K danému bodu

boli písomné materiály zaslané vopred v nasledovnom

znení:
Dôvodová správa
Technické služby mesta Nová Baňa boli schválené za prevádzkovateľa pohrebiska uznesením
Mestského zastupiteľstva v Novej Bani číslo 118/2009 zo dňa 16.12.2009. Uznesením Mestského
zastupiteľstva v Novej Bani č. 96 B6/2009 bolo schválené zverenie správy nehnuteľného majetku
mesta – dom smútku a príslušné pozemky cintorína Technickým službám mesta. Prevádzkovateľ
pohrebiska je podľa § 19 ods. 2 zákona NR SR č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, povinný predložiť
návrh prevádzkového poriadku pohrebiska na schválenie obci alebo mestskej časti, na ktorej území sa

pohrebisko nachádza, a úradu verejného zdravotníctva. Technické služby mesta Nová Baňa ako nový
prevádzkovateľ preto predkladá MsZ v Novej Bani na schválenie prevádzkový poriadok pohrebiska
v Novej Bani. Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať
a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade
so zákonom NR SR č. 470/2005 Z. z.
o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Všeobecne záväzným nariadením mesta
Nová Baňa č. 8/2009 zo dňa 26. 2. 2009 o spôsobe a podmienkach pochovávania zomrelých.

Prevádzkový poriadok pohrebiska na území mesta Nová Baňa
Za Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
Schvaľujem :

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
I.
Identifikačné údaje
Pohrebisko:
Zriaďovateľ pohrebiska:
Prevádzkovateľ pohrebiska:
IČO:

Nová Baňa, Kalvárska ul. č. 34
Mesto Nová Baňa
Technické služby mesta Nová Baňa, p. o.
00 185 221

II.
Všeobecné ustanovenia :
Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať a dodržiavať pri
prevádzkovaní pohrebiska v súlade so zákonom NR SR č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o pohrebníctve) a zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Všeobecne záväzným nariadením mesta
Nová Baňa č. 8/2009 zo dňa 26. 2. 2009 o spôsobe a podmienkach pochovávania zomrelých.

III.
Základné údaje o pohrebisku :
1. Zamestnanci:

Ing. Emil Petluš
Ján Korista
Vojtech Ditte

– riaditeľ Technických služieb mesta Nová Baňa
- majster verejnej zelene a pohrebiska
– správca pohrebiska

2. Priestorové usporiadanie:
A) Pohrebisko je zapísané v Správe katastra Žarnovica na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa nasledovne:
- Dom smútku s. č. 209, Kalvarská č. 34, na pozemku parc. č. 4645 – zast. plocha o výmere
217 m2
- Pozemok KN-C parc. č. 4644/2 – ostatná plocha o výmere 10 812 m2 (areál nového
cintorína)
- Pozemok KN-E parc. č. 49/1 – záhrada o výmere 20 580 m2 /po mapovaní KN-C parc. č.
4644/1 – ostatná plocha nezaložený LV/ (areál starého cintorína).

B) Cintorín je rozdelený v zmysle priloženej situácie na nasledovné sekcie:
a) stará časť cintorína – sekcia I,H,G,F,E,O,N,M,L,D,C,C1,K,J,B,
b) nová časť cintorína – sekcia A,B3,
c) nové hrobové miesta – hĺbka 1,6 m /dvojhroby/ - sekcia R,
d) nové hrobové miesta – hĺbka 2 m /jednohroby/ - sekcia P,S1,S2,S3,T,V,
e) urnová časť – sekcia UH,
f)urnový múr – sekcia UM.
C) Rozmery novovybudovaných hrobových miest
c) jednohrob: 1,1 m x 2,45 m,
d) dvojhrob: 2,1 m x 2,45 m,
e) trojhrob: 3,1 x 2,45 m,
f) detský hrob/dieťa do 6 rokov/: 0,8 m x 1,4 m,
g) detský hrob /dieťa do 14 rokov/: 0,9 x 2,0 m,
h) urna do zeme: 0,9 m x 0,9 m,
i) urnový múr: 0,6 m x 0,6 m.
3. Vybavenie pohrebiska:
V areáli pohrebiska sa nachádza riadne vybavený dom smútku s obradnou a výstavnou
miestnosťou s chladiacim zariadením, sociálnym zariadením pre personál i verejnosť, kanceláriou
správcu a miestnosťou pre obradníka. Dom smútku je napojený na miestnu komunikáciu, elektriku,
mestský vodovod a mestskú kanalizáciu. Vykurovaný je el. konvertormi. Areál pohrebiska je
vybavený vnútro areálovými komunikáciami, verejným osvetlením, z časti rozvodmi vody s piatimi
výtokovými ventilmi na polievanie a el. zásuvkovými rozvodmi na 220 Volt a tiež štyrmi
veľkoobjemovými kontajnermi na odpady z pohrebiska.
IV.
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na
zabezpečenie prevádzky pohrebiska a rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku.

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečiť práce súvisiace so (s):
- správou a údržbou pohrebiska /cintorína/,
- starostlivosťou o oplotenie pohrebiska,
- úpravou komunikácií – ciest a chodníkov,
- zabezpečovaním čistoty a poriadku cintorína,
- zabezpečením pravidelného odvozu vytvoreného odpadu,
- zásobovaním vodou,
- prevádzkou a údržbou osvetlenia cintorína,
- dozorom nad výkopom hrobov a úpravami okolia hrobov a celkovo dodržiavaním tohto
prevádzkového poriadku,
- vyberanie poplatkov od občanov v rozsahu určenom týmto prevádzkovým poriadkom.
Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný:
- zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky /ďalej len hrobové
miesta/ na cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje,
- značiť hrobové miesta,
- prepožičať hrobové miesto oprávnenej osobe na základe nájomnej zmluvy,
- viesť evidenciu cintorína, ktorá obsahuje údaje o osobe, ktorej ostatky sú v hrobovom mieste
uložené, dátum uloženia ľudských pozostatkov, údaje o nájomcovi hrobového miesta,
- písomne informovať nájomcu o:
b) skutočnosti, že uplynie lehota na ktorú bolo nájomné zaplatené,
c) dátume ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa; súčasne túto
informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.
- ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu
primerane predĺžiť a na tento účel vyžiadať posudok od Regionálneho úradu verejného

zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom; na základe tohto posudku upraviť prevádzkový
poriadok pohrebiska.
Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje za úhradu i ďalšie služby:
- umožňuje (povoľuje) v odôvodnených prípadoch vstup do areálu pohrebiska motorovým vozidlom,
- poskytuje vodu a pripojenie na el. energiu (zásuvky na 220 V) pri realizácii pomníka zosnulým,
- v rámci vedľajšej činnosti môže prevádzkovateľ pohrebiska na základe osobitnej dohody
s nájomcom vykonávať za úhradu i služby nad rámec zákonných povinností prevádzkovateľa
pohrebiska ako napr. údržba a starostlivosť o hrobové miesto, drobné stavebné opravy a úpravy
hrobu, hrobky, obrúb a pod.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému
miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné
bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takom pripravovanom alebo už
uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať
nájomcu.
Ostatné povinnosti vyplývajúce z § 18 a § 20 zákona o pohrebníctve zabezpečuje vykonávateľ
pohrebných služieb a to:
- výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou na miestach, ktoré im vopred schváli
prevádzkovateľ pohrebiska,
- prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené v § 8 ods. 1
a 2 zákona o pohrebníctve,
- umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred
pochovaním,
- pochovávanie,
- vykonanie exhumácie,
- zabezpečovanie vnútornej údržby, čistoty, dekorácie a dezinfekcie obradných miestností domu
smútku vrátane zabezpečovania funkčnosti chladiacich boxov, otváranie a zatváranie obradnej
a výstavnej miestnosti podľa potreby občanov,
- údržba a prevádzka ozvučenia pohrebiska.

Zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska a poskytovateľa pohrebných služieb sú povinní:
- zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania, dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku
s občanmi,
- pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou
obstarávateľa pohrebu,
- zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania,
- vykonávať iba práce objednané a zaplatené prevádzkovateľovi pohrebiska, alebo
prevádzkovateľovi pohrebnej služby a majú zakázané požadovať akúkoľvek odmenu za práce,
ktoré majú vykonávať v rámci svojho pracovného zaradenia.

V.
Práva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorú uzatvára
prevádzkovateľ pohrebiska s nájomcom hrobového miesta. Hrobové miesto sa môže prenajať
vopred žijúcim osobám starším ako 62 rokov a v prípade úmrtia rodinného príslušníka pre
pozostalú blízku osobu.
2) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi
hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa
uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na
pohrebisku. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak
je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.

3) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových
miest.
4) Nájomca môže na prenajatom mieste vysádzať kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy
len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa.
5) Na vybudovanie akejkoľvek stavby alebo na úpravu existujúcej stavby (napr. hrobu, hrobky,
náhrobku, obruby) na cintoríne je nájomca povinný vopred požiadať o súhlas prevádzkovateľa
pohrebiska a pri realizácii prác je povinný rešpektovať podmienky dané prevádzkovateľom.
6) Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim na pohrebisku vykonávajú oprávnení
poskytovatelia týchto služieb na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva
nájomca sám. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku, sú povinné riadiť sa pokynmi
prevádzkovateľa.
7) Vykonávateľ stavby pomníka a príslušenstva na pohrebisku, alebo akýchkoľvek iných prác na
pohrebisku je povinný sa na požiadanie preukázať prevádzkovateľovi pohrebiska oprávnením na
poskytovanie týchto služieb a objednávkou alebo písomným súhlasom nájomcu.
8) Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky stavebných
a iných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť na vlastné náklady z pohrebiska
a terén v priestore vykonávaných prác riadne vyčistiť a upraviť do náležitého stavu. Zvyšky
stavebných materiálov a stavebných odpadov z realizácie náhrobných kameňov a príslušenstva
nesmú byť ukladané do veľkoobjemových kontajnerov nachádzajúcich sa v priestore pohrebiska.
9) Demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí musí oprávnená
osoba alebo ich vlastník vopred oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie evidenciu.
10) Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu.
Vlastníctvom nájomcu je len pomník, epitafná doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca
vybudoval na vlastné náklady.
11) Ak dôjde k zániku nájomného práva k hrobovému miestu, je nájomca podľa odseku 1 povinný
odstrániť náhrobný pomník, záhlavný pomník alebo epitafnú dosku a ich príslušenstvo v
stanovenom termíne od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich odstránenie.
12) Ak príslušenstvo hrobového miesta ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, je
prevádzkovateľ povinný vyzvať vlastníka príslušenstva na vykonanie nápravy.
VI.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku
na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú
robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, používať alkoholické nápoje a
omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia pohrebiska, objekty a zeleň na
pohrebisku.
Je zakázané vstupovať na pohrebisko osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
Odpady a iné nepotrebné predmety z hrobových miest sa môžu ukladať len na miestach a do
nádob na to určených.
Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad.
Každý návštevník cintorína je povinný pred určenou zatváracou dobou pohrebisko opustiť.
Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.
Na pohrebisko je prístup dopravnými prostriedkami možný len v odôvodnených prípadoch, na
základe povolenia prevádzkovateľom a iba po vyhradených komunikáciách a to:
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami domu smútku na vykonanie pohrebného obradu
alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení,
b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú
úpravu hrobového miesta,
c) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,
d) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a iným vlastníkom, sú vodiči motorových vozidiel
povinní pri vstupe a výstupe z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi kontrolu úložných
priestorov motorových vozidiel.
Prevádzkovateľ môže vykázať z pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú
prevádzkový poriadok pohrebiska.

10) Vstup s motorovým vozidlom na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi
hrobové miesta je zakázaný.
11) Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to
vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných
hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
12) V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozsvecovanie kahancov a sviečok a
manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
13) Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je povolené
obmedzovať ich priechodnosť.
14) Okrem uvedených povinností, je každý povinný rešpektovať na pohrebisku
pokyny
prevádzkovateľa.
VII.
Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti
1)

Verejnosti je pohrebisko prístupné denne v mesiacoch január až december v čase:
Pondelok:

od 7,00 hod. do 21,00 hod.

Utorok:

od 7,00 hod. do 21,00 hod

Streda:

od 7,00 hod. do 21,00 hod

Štvrtok:

od 7,00 hod. do 21,00 hod

Piatok:

od 7,00 hod. do 21,00 hod

Sobota:

od 7,00 hod. do 21,00 hod

Nedeľa:

od 7,00 hod. do 21,00 hod

2)

Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko.

3)

Deťom do 6 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
VIII.
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie

1) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1, 6 m; pre dieťa
mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, ak sa počíta s ďalším uložením rakvy s ľudskými
pozostatkami do toho istého hrobového miesta, musí byť hĺbka hrobu 2 m, pre dieťa mladšie
ako 10 rokov najmenej 1,2 m,
b) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0, 3 m,
c) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo
výške minimálne 1, 2 m.
2) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
3) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je
ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej
zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
4) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami.
Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť
vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
5) Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno ukladať do urnových miest,
prikladať ich k pomníkom alebo ich ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek.
6) Rakvu a urnu možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu hrobového
miesta.
7) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
a) orgánov činných v trestnom konaní,
b) obstarávateľa pohrebu alebo
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.

8)

Žiadosť podľa odseku 7 musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) posudok úradu,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.

9) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
10) Prevádzkovateľ pohrebiska vedie situačný plán cintorína s evidenciou voľných hrobových miest a
je povinný umožniť na požiadanie obyvateľov do neho nahliadnuť. Prílohou tohto cintorínskeho
poriadku je plán miest určených na pochovávanie na pohrebisku – cintoríne.
IX.
Dĺžka tlecej doby
Dĺžka tlecej doby pre pohrebisko v Novej Bani je stanovená vo VZN č. 8/2009 zo dňa 26.2.2009
o spôsobe a podmienkach pochovávania zomrelých na 20 rokov.
X.
Spôsob nakladania s odpadkami
1) Na
pohrebisku
sú rozmiestnené 4 veľkokapacitné kontajnery na umiestňovanie odpadov
z pohrebiska ktorých vyprázdňovanie zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.
2) Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnerov vyhadzovať:
− zvyšky kvetinovej výzdoby,
− napadané lístie a odstránenú trávu,
− nádoby od sviečok,
- poškodené ozdobné predmety.
3) Náklady na odstránenie odpadov znáša prevádzkovateľ pohrebiska.
4) Firma, ktorá uskutočňuje výkopové alebo stavebné práce na pohrebisku je povinná zabezpečiť
likvidáciu akéhokoľvek odpadu, zeminy a stavebného odpadu na vlastné náklady.
XI.
Cenník nájmu hrobového miesta a služieb
Cenník tvorí prílohu č. 1 prevádzkového poriadku pohrebiska.
XII.
Sankcie
Akékoľvek porušenie ustanovení tohto Prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako priestupok podľa
zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ak nepôjde o trestný čin.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie za
priestupky podľa § 30 zákona č.470/2005 Z. z. o pohrebníctve a iné právne delikty podľa § 31
uvedeného zákona.
XIII.
Zmeny a doplnenia prevádzkového poriadku pohrebiska
Prevádzkový poriadok pohrebiska je možné meniť a dopĺňať so súhlasom Mestského zastupiteľstva
v Novej Bani a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom.
XIV.
Účinnosť
Prevádzkový poriadok pohrebiska bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Novej Bani uznesením č.
......../2010, zo dňa 28.01.2010 a nadobúda účinnosť dňom schválenia Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom.
V Novej Bani, dňa: 19.1.2010
Ing. Emil Petluš
riaditeľ TS

Príloha č. 1
Cenník nájmu hrobového miesta a služieb

Výška nájmu za hrobové miesto

Za prenájom miesta na cintoríne sa stanovujú podľa všeobecného záväzného nariadenia Mesta
Nová Baňa o pohrebníctve č. 8/2009 zo dňa 26.2.2009 tieto ceny:
1) Prenájom hrobového miesta na prvých 20 rokov
a)
b)
c)
d)
e)
f)

detský hrob
jedno hrobové miesto hĺbka – 1,6 m
jedno hrobové miesto hĺbka – 2,0 m pochovávanie nad seba
dvojhrob – 1,6 m – pochovávanie vedľa seba
urna do zeme
urna do múra

20,00 eur,
40,00 eur,
30,00 eur,
70,00 eur,
25,00 eur,
20,00 eur.

2) Prenájom hrobového miesta za obnovu už prenajatého hrobového miesta po uplynutí
predchádzajúceho prenájmu na ďalších 10 rokov
a) detský hrob

20,00 eur,

b) jedno hrobové miesto hĺbka – 1,6 m

40,00 eur,

c) jedno hrobové miesto hĺbka – 2,0 m pochovávanie nad seba

30,00 eur,

d) dvojhrob – 1,6 m – pochovávanie vedľa seba

70,00 eur,

e) hrobka za 1 m

2

5,00 eur,

f) urna do zeme

25,00 eur,

g) urna do múra

20,00 eur.

3) Pri jednohrobe pochovávanie nad seba a pri dvojhroboch si nájomca doplatí pri uložení telesných
pozostatkov ďalšieho zosnulého pomernú časť za prenájom hrobového miesta od posledného
platenia za prepožičané hrobové miesto ako doplatok, ktorý sa vypočíta rozdielom tlecej doby 20
rokov a počtu neuplynulých rokov z predchádzajúceho zaplatenia.
Cenník služieb
1) Poplatok za celodenný komerčný vstup motorového vozidla:
a) do 3,5 tony
b) nad 3,5 tony

7,00 eur,
14,00 eur,

2) Poplatok za vodu – pri komerčnom vstupe s potrebou
použitia vody - paušálne za jeden vstup

2,00 eurá,

3) Poplatok za spotrebovanú elektrickú energiu – pri komerčnom vstupe
s potrebou napojenia sa na el. energiu – paušálne pri jednom vstupe

Ceny sú uvedené s DPH !

2,00 eurá.

Súčasťou predložených materiálov v tomto bode
v znení:

bol aj návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
a) schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska na území mesta Nová Baňa.
O návrhu sa nehlasovalo, nakoľko Ing. Emil Petluš, riaditeľ Technických služieb
mesta Nová Baňa, ako predkladateľ a spracovateľ tohto bodu ho stiahol z rokovania
dnešného mestského zastupiteľstva.

6. Rôzne
Prednosta Mestského úradu v Novej Bani, Ing. Alojz Kopernický predložil mestskému
zastupiteľstvu na schválenie prípravu projektu a vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok z Operačného programu Životné prostredie, Environmentálneho fondu a Recyklačného
fondu zameranú na riešenie odpadového hospodárstva v meste o celkových nákladoch v I. etape do
výšky 1,5 mil. eur.
K danému bodu boli písomné materiály zaslané vopred a spracovateľom je Ing. Michal
Motyka, vedúci OVŽP na Mestskom úrade v Novej Bani.

Dôvodová správa
Reálna cesta ako zefektívniť systém zberu komunálnych odpadov (KO) a celého odpadového
hospodárstva v Meste Nová Baňa je znižovať, resp. udržať produkciu KO aspoň na súčasnej úrovni
a to podstatným zvýšením podielu vyseparovaných zložiek odpadu. Pre zabezpečenie tohto cieľa, bola
koncom roku 2009 spracovaná analýza súčasného stavu nakladania s KO organizáciou ZASO, s.r.o.
Bratislava v rámci projektu „Separovaný zber papiera, plastov, skla, viacvrstvových kombinovaných
materiálov a kovových obalov v Meste Nová Baňa“. V projekte sú zároveň navrhnuté opatrenia na
zlepšenie súčasného stavu okrem iného aj s uvedením možností získania finančných prostriedkov
na zabezpečenie realizácie projektu. V priloženom CD chýba výkresová dokumentácia, ktorá je len
v tlačenej podobe projektu. Naplnenie týchto zámerov bude závisieť vo veľkej miere od možností
mesta podieľať sa na spolufinancovaní projektov, ich úspešnosti pri podaní žiadostí na Recyklačný
fond, Environmentálny fond, resp. na eurofondy v rámci OPŽP. Súčasné možnosti Technických služieb
mesta Nová Baňa, čo sa týka technického i personálneho vybavenia sú žiaľ obmedzené. Podiel
vyseparovaných zložiek odpadu bez triediacej linky s príslušným vybavením, bez doplnenia zberných
nádob, kontajnerov v meste a ich účelného rozmiestnenia, veľmi ťažko zvýšime. Popritom bude
potrebné viac urobiť osvetu, propagáciu na školách i cez dostupné médiá.
Poslanci MsZ mali k tejto téme priložené aj CD – „Separovaný zber papiera, plastov,
skla, viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov v meste Nová Baňa“, „Oddelený
zber elektrického odpadu, batérií, monočlánkov a chemického odpadu z domácností v meste Nová
Baňa“ – vzhľadom na veľké množstvo informácií (veľký počet strán), nie je tento materiál
prílohou zápisnice z MsZ zo dňa 28.1.2010.
Ing.M.Motyka – V minulom roku 2009 bola na mestskom úrade vykonaná kontrola z NKÚ a bolo
nám vytknuté, že odpadové hospodárstvo sa dotuje finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta.
Jednou z možností riešiť danú situáciu bolo zvýšiť poplatky za zber a likvidáciu odpadu, čo nebolo
schválené a jednou z reálnych možností je znížiť množstvo odpadu, alebo zvýšiť podiel

vyseparovaných zložiek odpadu. Boli už predložené nejaké projekty, napr. nám bol schválený projekt
a bolo zakúpené auto na zber separovaného odpadu, máme novú techniku na biologicky rozložiteľný
odpad a máme predložený ďalší projekt na zakúpenie lisovacieho kontajnera.
N.Pinková – Myslím si, že predložená správa mala byť celá zameraná na celú spádovú oblasť.
V správe je uvedená návratnosť projektu 84 rokov, čo je hrozne dlhá doba, a z tohto dôvodu ja tento
návrh nepodporím.
Mgr.A.Miháliková – Chcem uviesť, že každý rok doplácame na komunálny odpad z finančných
prostriedkov z rozpočtu mesta a aj potrebnú techniku nakupujeme za vlastné finančné prostriedky.
V návrhu riešenia uvádzajú výšku nákladov 2,8 mil. eur, to je uvedená maximálna možná výška
nákladov a je to veľká finančná čiastka, preto by sme riešili prvou etapou výšku nákladov 1,5 mil.
eur.
Ing.M.Motyka – My musíme reagovať na aktuálne výzvy, aby sme mali šancu získať finančné
prostriedky z eurofondov. Predložená analýza stála 3277 eur, je v troch vyhotoveniach + na CD-čku.
Ing.Ľ.Rapčanová – Ja to chápem tak, že návratnosť je vypočítaná, keby sme na všetko použili
v celej výške len naše finančné prostriedky.
RNDr.E.Ďurovič – Vedenie mesta by malo zvážiť, či je vhodné reagovať na každú výzvu. Chcem
upozorniť na to, aby sme nezadĺžili mesto. Navrhujem kúpiť jedno poriadne auto na zber
komunálneho odpadu. Finančné prostriedky vynaložené na vypracovanie predmetnej analýzy vo výške
3277 eur mohli byť použité na nákup chladiaceho zariadenia do Domu smútku.
Ing.E.Petluš – So všetkými obcami máme podpísané zmluvy, ktoré boli podmienkou k projektu. Za
týmto predloženým materiálom (analýzou) je množstvo práce a my sa zákonom nevyhneme. Bolo by
dobré stretnúť sa s pracovníčkou z Mestského úradu v Žiari nad Hronom, ktorá by nás oboznámila,
ako to funguje v ich meste, nakoľko tento systém už u nich funguje. Môže sa zvolať mimoriadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom nás pracovníci firmy ZASO s.r.o. Bratislava,
KOVOPROJEKT ES s.r.o. Bratislava a ASEKO Bratislava môžu so všetkým oboznámiť. Ja navrhujem
podporiť tento projekt.
Ing.J.Krlička – Technickým službám je potrebné schváliť tento návrh, aby sme sa potom vedenia
mesta a technickým služieb nepýtali, že prečo pre odpadové hospodárstvo nič nespravili. Je to systém
určitej mozaiky, ktorú je potrebné postupne schváliť.
Ing.M.Motyka – Na nasledujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Vám poskytneme ďalšie
aktuálne informácie.
MUDr.Ľ.Snopek – Ako tento finančný príspevok ovplyvní náš mestský rozpočet?
Ing.Ľ.Rapčanová – Po predložení konkrétnej výzvy sa mestskému zastupiteľstvu predloží na
schválenie nové uznesenie s konkrétnym rozpočtom projektu. Predpokladám, že to bude aktuálne
v prvom polroku alebo až v septembri roku 2011.
Mgr.J.Holá – Robil sa medzi ľuďmi prieskum formou ankety v domácnostiach? Bude sa to týkať ľudí
a takto sa dá zistiť, či ľudia budú ochotní separovať odpad.
Ing.M.Motyka – Aj to je cesta, ale zatiaľ na to ešte nebol čas.

N.Pinková – Prečo schvaľujeme niečo dopredu, keď ešte nevieme konkrétne podmienky projektu?
Mgr.A.Miháliková – Firma, ktorá nám vypracovala analýzu nás upozornila na to, že prvotné
informácie, týkajúce sa príprave projektu a vypracovania žiadostí o nenávratný finančný pozemok
majú byť schválené mestským zastupiteľstvom, aby sme následne mohli hneď reagovať na
predloženú výzvu.
U z n e s e n i e č. 4/2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
a) berie na vedomie
informáciu o analýze stavu odpadového hospodárstva v rámci vypracovaného projektu: „Separovaný
zber papiera, plastov, sklad, viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov v meste
Nová Baňa“, „Oddelený zber elektrického odpadu, batérií, monočlánkov a chemického odpadu
z domácností v meste Nová Baňa“, ktorého spracovateľom boli organizácie: ZASO s.r.o. Bratislava,
KOVOPROJEKT ES s.r.o. Bratislava a ASEKO Bratislava.
b) schvaľuje
prípravu projektu a vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu
Životné prostredie, Environmentálneho fondu a Recyklačného fondu zameranú na riešenie
odpadového hospodárstva v meste o celkových nákladoch v I. etape do výšky 1,5 mil. eur.

Hlasovanie č.9 : za 10, proti 0, zdržal sa 2, nehlasoval 1 – uznesenie bolo prijaté
Primátorkou mesta Nová Baňa, Mgr. Annou Mihálikovou bol predložený návrh na uznesenie vo
veci odvolania členky Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Novej Bani Mgr. Jany Rakovej
a delegovanie do Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Novej Bani Heleny Budinskej. K danému
bodu boli písomné materiály zaslané vopred a spracovateľkou je Mgr. Renáta Jányová, vedúca
správneho oddelenia na Mestskom úrade v Novej Bani.
Dôvodová

správa

Uznesením č. 7/2007 bola dňa 25.1.2007 delegovaná do Rady školy Mgr. Jana Raková, vedúca
OKI. Výmena členstva v Rade školy sa navrhuje z dôvodu skončenia pracovného pomeru s Mgr. Janou
Rakovou k 31.12.2009.

U z n e s e n i e č. 5/2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
1. odvoláva
z Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Novej Bani Mgr. Janu Rakovú
2. deleguje
do Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Novej Bani zamestnankyňu Mestského úradu v Novej
Bani Helenu Budinskú

Hlasovanie č.10 : za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 – uznesenie bolo prijaté

Následne primátorka mesta Nová Baňa, Mgr. Anna Miháliková predložila návrh na uznesenie
vo veci zvolenia predsedu komisie územného plánu, životného prostredia a majetkovej a zapisovateľky
komisie pre cestovný ruch. K danému bodu boli písomné materiály zaslané vopred a spracovateľkou
je Mgr. Renáta Jányová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade v Novej Bani.

Dôvodová

správa

Dňa 17.12.2009 sa písomne vzdal Jozef Šipikal členstva v komisii územného plánu, životného
prostredia a majetkovej a podľa štatútu mesta musí byť predsedom komisie poslanec mestského
zastupiteľstva. Členmi komisie sú poslanci Jozef Holý a Ing. Jaroslav Krlička a odborníci Richard
Szalay, Alexander Lehmann, Ing. Michal Motyka, Ing. Iveta Pallerová a Ing. arch. Ján Kôpka.
Uznesením č. 64/2007 bola dňa 24.5.2007 schválená komisia pre cestovný ruch a za jej
zapisovateľku bola zvolená Mgr. Jana Raková, vedúca OKI. Výmena zapisovateliek sa navrhuje
z dôvodu skončenia pracovného pomeru s Mgr. Janou Rakovou k 31.12.2009.

Mgr.A.Miháliková – V zmysle Štatútu mesta musí byť za predsedu komisie zvolený poslanec
mestského zastupiteľstva. Ak by ste nikoho nezvolili za predsedu, komisia územného plánu, životného
prostredia a majetková by zanikla.
J.Šipikal - Treba sa zamyslieť nad tým, prečo sme sa p. Štuller a aj ja vzdali funkcie predsedu
komisie územného plánu, životného prostredia a majetkovej. Prečo by som mal ako predseda
podpísať veci, ktoré neboli prejednané na komisii, ale boli predložené dodatočne.
J.Holý – Prečo nebol tejto komisii predložený na posúdenie projekt na Rekonštrukciu centra mesta?
Mgr.A.Miháliková – Člen komisie územného plánu, životného prostredia a majetkovej Ing. arch
Kôpka vypracoval predmetný projekt.
J.Holý – Projekt bol predložený na komisiu až vtedy, keď už bol podaný a schválený.
Ing.M.Motyka – Možno bola chyba, že materiál k projektu na Rekonštrukciu centra mesta nebol
predložený na komisiu územného plánu, životného prostredia a majetkovú, ale aj na oddelení
výstavby a životného prostredia bol verejnosti dostupný k nahliadnutiu. Pokiaľ viem, neprišiel nikto,
kto by mal o to záujem. Nebol tam žiadny úmysel obísť komisiu územného plánu, životného prostredia
a majetkovú. My projekty, ktoré predkladáme v rámci výzvy musíme práve podaným výzvam stále
prispôsobovať, aby bol podaný projekt úspešný.
Ing.V.Štuller – Ja som sa vyjadril, že sa vzdávam funkcie predsedu komisie územného plánu,
životného prostredia a majetkovej z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti, nakoľko som zamestnaný
mimo mesta. Myslím si ale, že by tejto komisii mal byť prikladaný väčší rešpekt a mali by sa určiť
nejaké pravidlá a jej názory a stanoviská by sa mali rešpektovať aj v pléne. Ja nehovorím, každý
pomaly čo bol v tejto komisii si vybavoval aj osobné veci, ale snažili sme sa, aby boli vybavené
transparentným spôsobom.
Mgr.A.Miháliková – Čo sa týka dodatočne doloženého materiálu na dnešné mestské zastupiteľstvo,
v majetkových veciach bod B5/, bol doložený na môj podnet. Táto vec sa ťahá od polovice minulého
roku, takže ste s ním boli oboznámení a nepredpokladala som, že to bude problém.
Ing.V.Štuller – Presne toto je ten problém, ako si povedala táto situácia sa rieši už od roku 2009
a nebola vyriešená a zrazu sa vyrieši sa jeden deň a bez komisie územného plánu, životného
prostredia a majetkovej. Ako keby sa nerešpektovala činnosť poslancov mestského zastupiteľstva
a váha tejto komisie.

J.Šipikal – Mal by sa stanoviť presný termín na doloženie žiadostí na komisiu územného plánu,
životného prostredia a majetkovej, ktoré sa budú na komisii riešiť. Napríklad dva dni pred zasadnutím
komisie budú veci uzatvorené. Aj dnes máme na mestskom zastupiteľstve predložené niektoré
materiály bez schválenia touto komisiou.
Mgr.A.Miháliková – Je niekto z poslancov MsZ ochotný vykonávať funkciu predsedu komisie
územného plánu, životného prostredia a majetkovej?
Mgr.Ľ.Tužinský - Ak zistím, že veci na ktoré bolo práve upozornené sa nebudú dodržiavať, budem
o tom informovať na zasadnutí MsZ, a bude sa to znovu prejednávať. Myslím si, že mestské
zastupiteľstvo nemôže fungovať bez tejto komisie.

U z n e s e n i e č. 6/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
1. berie na vedomie
vzdanie sa členstva v komisii územného plánu, životného prostredia a majetkovej Jozefa Šipikala,
2. odvoláva
z funkcie zapisovateľky v komisii pre cestovný ruch Mgr. Janu Rakovú
3. volí
A. za člena a predsedu komisie územného plánu, životného prostredia a majetkovej poslanca
mestského zastupiteľstva Mgr. Ľuboša Tužinského
B. zapisovateľku v komisii pre cestovný ruch Ivetu Lukáčovú.

Hlasovanie č.11 : za 9, proti 0, zdržal sa 3, nehlasoval 1 – uznesenie bolo prijaté

7. Zmena organizačnej štruktúry Mestského úradu v Novej Bani
Tento bod bol do programu dnešného rokovania mestského zastupiteľstva doplnený
dodatočne na základe požiadavky 9 poslancov mestského zastupiteľstva a to: RNDr. Emila Ďuroviča,
Jozefa Holého, Viery Hudecovej, Ing. Jaroslava Krličku, Natálii Pinkovej, MUDr. Ľubomíra Snopeka,
Jozefa Šipikala, Kataríny Štrbovej a Mgr. Ľuboša Tužinského, ktorí primátorke mesta Nová Baňa Mgr.
Anne Mihálikovej predložili dokument, v ktorom žiadajú o predmetnú zmenu.
RNDr.E.Ďurovič – K 1.2.2010 žiadame zrušenie funkcie prednostu Mestského úradu v Novej Bani
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/19902 Zb. o obecnom zriadení.
Ing.J.Štrba – Ja sa pýtam, či bude tento mestský úrad pracovať bez svojho vedúceho? Ako si to
poslanci predstavujú, že bude tento úrad fungovať? Úrad s počtom zamestnancov 34 by mal mať
svojho vedúceho. Máte informáciu, že v okolitých mestách funguje úrad aj bez prednostu?
RNDr.E.Ďurovič – Neviem dať presnú odpoveď, či v okolitých mestách funguje mestský úrad bez
prednostu. Funkcia prednostu mestského úradu je už minimálne druhé volebné obdobie
traumatizujúca pre pracovníkov mestského úradu a myslím si, že v poslednej dobe aj pre samotných
poslancov. Prednosta Mestského úradu v Novej Bani prekračuje kompetencie ktoré má, vybavuje
prenájmy nehnuteľností a ďalšie obchodné veci, ktoré sa realizujú pod hlavičkou Mesta Nová Baňa bez

toho, že by oslovil najskôr nás, poslancov mestského zastupiteľstva, či s tým budeme súhlasiť.
Výberové konania, ktoré sa v poslednom čase dejú sú netransparentné.
Ing.J.Štrba – Takže jedná sa o organizačnú štruktúru, alebo o osobu?
RNDr.E.Ďurovič – Jedná sa o organizačnú štruktúru v náväznosti aj na konkrétnu osobu.
Ing.V.Štuller – Táto situácia sa už raz riešila. Pán Ďurovič povedal, že prednosta MsÚ
zamestnancom úradu leží v krku - tak to mali povedať primátorke mesta.
RNDr.E.Ďurovič – Nepovedal som, že zamestnancom úradu leží v krku.
Ing.V.Štuller – Leží v krku a to už dávno tým, čo sa podpísali za jeho odvolanie. Ani ja nemusím mať
v láske p. Kopernického, ale mám v úcte inštitút primátorky mesta a jej voľbu prednostu MsÚ.
Budeme asi prvé mesto na Slovensku, keď si poslanci zrušili funkciu prednostu MsÚ. Keď ste dnes
predložili túto požiadavku, malo s ňou byť predložené aj konkrétne riešenie, ako sa táto situácia bude
riešiť. Myslím si, že s primátorkou o plánovanej zmene organizačnej štruktúry nehovoril nikto.
Povedzme si pravdu, že čo je pozadí tejto zmeny. V pozadí je urazenosť a spupnosť hlavného
kontrolóra a jeho sťahovanie sa do inej kancelárie. Keď sa mal k sťahovaniu vyjadriť, mal „hlavu
v piesku“, a keď už došlo k sťahovaniu, rozpútal takúto akciu. Je pravda, že prednosta MsÚ, v ktorého
kompetencii to je, mal zvážiť určité dôsledky a určitú kultúru, kde má hlavný kontrolór sedieť. Ja za
tento návrh hlasovať nebudem, ani sa ho nezúčastním, lebo tento návrh pokladám za jedno
chrapúnstvo voči primátorke mesta, keď skupina ľudí chce odpísať človeka, ktorého si ona vybrala na
spoluprácu a ani o tejto situácii nebola vopred diskusia.
K.Štrbová – Ako už povedal kolega poslanec, táto situácia tu už raz bola a bola vážna a ja som
vtedy hlasovala tak, ako som hlasovala. Rešpektovala som pani primátorku, keď si zvolila prednostu
mestského úradu, ale za tri roky som sa nepresvedčila o tom, že je tu táto funkcia potrebná. Myslím
si, že by vedúca správneho oddelenia Mgr. Jányová mohla viesť tento úrad.
Mgr.A.Miháliková – Aký ma na to p. Jányová názor?
Mgr.R.Jányová – Nebudem sa k tomu vyjadrovať.
Mgr.A.Miháliková – Pán Ďurovič sa vyjadril, že v meste boli prijaté netransparentné akcie, ktoré to
mali byť?
RNDr.E.Ďurovič – Nechcel som sa tu dnes o tom vyjadrovať, ale začnem napríklad p. Korgom. Vlani
v lete sme žiadali nižšiu sumu pri výmene okien, ktoré mesto platilo zo svojich finančných
prostriedkov, nakoľko všetky okná neboli zahrnuté do projektu. Zníženie sme žiadali na základe
informácie, že poklesli ceny stavebného a izolačného materiálu a my sme vedeli, za akú sumu ich
firma zakúpila. Na pracovnom stretnutí s firmou SIMKOR - pánom Korgom sme chceli dohodnúť
zníženie sumy, ktorú firma požadovala a pán prednosta s p. Korgom nám vysvetľovali, že firma má aj
nejaké vedľajšie náklady, takže čo ja chcem. Bolo výberové konanie na Rekonštrukciu námestia, keď
už sa vedelo kto vyhral, nikto mi na porade vedenia nevedel povedať, kto vlastne vyhral výberové
konanie. Mesto následne vyhlásilo výberové konanie na externý manažment na pozorovanie tejto
akcie. Počul som informáciu, že keď si išli záujemcovia pýtať podklady, prvá otázka Ing. Šeclovej bola,
či majú ekonomické vzdelanie. Ing. Spurného to tak znechutilo, že si podklady ani neprevzal. Ja sa
pýtam, či víťaz tejto akcie má ekonomické vzdelanie? Ďalší záujemca upozornil, že by tam mala byť zo
zákona uvedená nejaká orientačná cena, ktorá bola potom v priebehu obstarávania dodatočne
doplnená. Zvolili sme si hlavného kontrolóra, ktorý má záujem byť prizvaný k otváraniu obálok pri
verejnom obstarávaní a toto mu nebolo umožnené. Ďalej som sa na porade vedenia pýtal kto nám
robí verejné obstarávanie na kanalizáciu ul. Kamenárska a nikto mi to nevedel povedať. Bolo by
vhodné, aby aj nás poslancov MsZ niekto informoval, ako prebiehalo konkrétne verejné obstarávanie,
koľko bolo ponúk, v akej cenovej relácii a pod. Mám pocit, že u nás vyhráva len firma SIMKOR
a VODOSTAV p. Orovnický.

Mgr.A.Miháliková – Čo sa týka verejného obstarávania, verím tomu, že Ing. Šeclová pracuje podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia a nemyslím si, že pri tom klame. K otváraniu obálok bol
prizvaný aj hlavný kontrolór, ktorý mal vtedy ale práve dovolenku. Čo sa týka externého manažmentu,
musí mať dotyčný záujemca v živnostenskom liste oprávnenie činnosti ekonomických a odborných
poradcov, alebo musí mať kód CVP, povolenie pri riadení projektov. Keď sa zašle zmluva na
podpísanie na ministerstvo, tam kontrolujú, či zmluva obsahuje všetky tieto náležitosti, ktoré vyplývajú
zo zákona. Verejné obstarávanie na „Regeneráciu sídiel“ robila Dr. Senáriková z Bratislavy, na ktoré
sa prihlásilo 13 firiem. Na základe kritérií vyplývajúcich zo zákona bolo piatim firmám povolené
predložiť cenovú ponuku. Verejné obstarávanie na kanalizáciu robí firma SP DEVELOPMENT Bratislava,
nakoľko mali najnižšiu ponuku. Keď som sa ich pýtala, že na telefón ani na e-mail nikto nereagoval,
pani z firmy sa ohradila, že to nie je pravda a že vo Vestníku sú zverejnené všetky podmienky a ten,
čo sa uchádza o takúto zákazku by mal vedieť čo má robiť.
J.Holý – Čo sa týka externého manažmentu podklady musia byť zverejnené na internete a na
verejnej tabuli po celý čas rovnaké, ich obsah sa nemôže meniť. Ing. Šeclová nemôže skúmať, či
dotyčný má alebo nemá ekonomické vzdelanie, každému záujemcovi musí vydať podklady
a poskytnúť potrebné informácie.
Ing.M.Motyka – Nepamätám si, že by Ing. Šeclová niekomu nevydala podklady. Čo sa týka
zverejnenia informácie na internete, došlo k zlyhaniu komunikácie medzi Ing. Šeclovou a informatikom
mestského úradu. Nebol tam žiadny úmysel.
N.Pinková – Myslím si, že pán prednosta dohnal p. Rakovú k výpovedi. Pán Petrovič bol
prokuratúrou upozornený, že porušil zákony a neboli z toho vyvodené žiadne dôsledky. A myslím
že aj Mgr. Hrnčiar neodišiel z mestského úradu za to, že by mal niekde lepší plat. Je to informácia,
jedna pani povedala, ale počula som to z troch strán, že na odbore výstavby sa berú úplatky. Je
vraj verejným tajomstvom Novej Bane.

aj
si,
že
to

Ing.M.Motyka - Na stavebnom úrade je taký nával práce, že sa zvyknú robiť aj chyby, môže sa to
stať každému. Chyby sa budeme snažiť opraviť. Ja o ničom neviem, že by sa brali úplatky. Keď je to
pravda, nech sa dotyčný prihlási, a potvrdí, že je to tak.
Ing.A.Kopernický – Treba sa spýtať Mgr. Hrnčiara, že prečo odišiel z mestského úradu, určite
neodišiel kvôli mne. S Mgr. Rakovou, sme za účasti pani primátorky mali viacero rozhovorov a nikto ju
nevyštval, odišla dobrovoľne po vzájomnej dohode. Ak je tu nejaká zákonná prezumkcia neviny pani
primátorka, ani ja ako prednosta MsÚ pokiaľ nikoho neprichytíme, nemôžeme povedať, že niekto bral
úplatky, a ešte keď to má byť na základe informácie, že jedna pani povedala.
H.Budinská – Pani Raková sa chystala odísť z mestského úradu už dlhšiu dobu.

U z n e s e n i e č. 7/2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
ruší
miesto funkcie prednostu Mestského úradu v Novej Bani v organizačnej štruktúre Mestského úradu
v Novej Bani od 01.02.2010.

Hlasovanie č.12 : za 9, proti 2, zdržal sa 1, nehlasoval 1 – uznesenie bolo prijaté

Z.Garajová – Bývam na ul. Mariánska a chcela by som Vás poprosiť o radu a pomoc. Dna 24.12.
a 25.12.2009 bola povodeň. Moja záhrada hraničí s halmou a potok podmýva halmu. Je len otázkou
času, kedy ju väčší príval vody zosunie do mojej záhrady. Je potrebné riešiť túto situáciu, aby
nevznikla kritická situácia. Predmetný stav z posledného prívalu vody mám zachytený aj na
fotografiách, ktoré som priniesla k nahliadnutiu na dnešné mestské zastupiteľstvo.
RNDr.E.Ďurovič – Túto situáciu poznám, nakoľko bývam v predmetnej lokalite a je pravdou, že
situácia je naozaj kritická.
Mgr.A.Miháliková - Túto situáciu budeme riešiť, o čom Vám bude zaslaná aj písomná odpoveď.

Primátorka mesta Nová Baňa Mgr. Anna Miháliková predstavila Ing. Miroslava Pikusa z firmy
HYDROENERGIA s.r.o., Bratislava, ktorý poslancov MsZ a ostatných prítomných oboznámil so
zámerom vybudovať malú vodnú elektráreň v katastrálnom území mesta Nová Baňa a obce Brehy na
rieke Hron.

Ing.M.Pikus – Naša spločnosť HYDROENERGIA má strategický zámer vybudovať malú vodnú
elektráreň (MVE) v katastrálnom území mesta Nová Baňa a obce Brehy, lokalizovanú v riečnom km
96,500 s parametrami 2 MW inštalovaného výkonu a ročnou výrobou 10.600 MWh. K tomuto účelu
máme zabezpečené technické, odborné a finančné zázemie. Komisia pre rozvoj hydroenergetiky
a optimálne využitie hydropotenciálu vodných tokov Slovenskej republiky, ustanovená ministrom
životného prostredia schválila na svojom 9. zasadnutí dňa 11.11.2009 náš návrh výstavby MVE Nová
Baňa – Brehy a vydala nám súhlas na zriadenie vodnej stavby s energetickým využitím v profile Nová
Baňa – Brehy. Dňa 25.01.2010 s nami SVP uzatvoril zmluvný vzťah na prenájom pozemkov vo
vlastníctve SVP, š.p. dotknutých výstavbou MVE.
Pri výstavbe MVE Nová Baňa – Brehy zohľadňujeme rozsiahlymi opatreniami:
• migráciu rýb Ichtiologickým posúdením vplyvu vodnej stavby, ktoré bude vykonané
Slovenským rybárskym zväzom s návrhom technického riešenia biokoridoru – rybochodu
• ekologickú stabilitu územia – posúdenie výskytu biotopov v území dotknutom výstavbou MVE
bude vykonané Štátnou ochranou prírody v Nitre. Odstránenie časti porastov bude výlučne len
nad MVE v dĺžke cca 1200 m – pre vybudovanie ochranných hrádzí
• zabezpečíme Environmentálne posúdenie vplyvu vodnej stavby pre účely spracovania
hodnotiacej správy – EIA
• zabezpečíme Hydrogeologické posúdenie v oblasti uvažovanej MVE s vypracovaním
Numerického modelovania pohybu hladiny podzemnej vody od Výskumného ústavu vodného
hospodárstva SR v spolupráci so Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Bratislava
s návrhom tesniacich a drenážnych stavieb proti podzemnej vode.
SVP š.p. ako aj Ministerstvo životného prostredia ako nadriadený orgán predpisujú oblasť nad obcou
Brehy za súčasť idundačného územia, ktoré v prípade tzv. storočnej vody v Hrone musí byť
zaplavované v celom priestore až po les a cesta do Rudna nad Hronom je pod vodou. Toto platí aj pre
prietoky menšie ak storočná voda. Je to spôsobené zúžením prietočného profilu Hrona v mieste
starého mosta v obci Brehy. Toto zúženie je spôsobené jednak samotným starým mostom, ale aj
oblúkom cesty R-1, ktorý zatáča ku Hronu. Súčasne, v prípade každej veľkej vody v Hrone, steká voda
z oblasti nad mestom Nová Baňa do priestoru priemyselného parku a jej odtok do Hrona je
znemožnený zaplaveným územím vľavo od R – 1.Tento kritický stav zatiaľ nebolo možné vyriešiť ani
v čase výstavby R – 1 a nie je vôľa u štátnych orgánov odstrániť túto hrozbu záplav spôsobovanú
výlučne zúžením prietočného profilu Hrona v mieste starého mosta v obci Brehy. Túto úpravu môže
vykonať jedine Slovenský vodohospodársky podnik š.p. so stavebným povolením od Ministerstva
životného prostredia a s povolením ďalších cca 30 organizácií vrátanie vypracovania environmentálnej
štúdie EIA. V zmysle zákona výstavba MVE nesmie zhoršiť prietočné pomery vody Hrona a brániť
prietoku veľkej vody vrátane storočnej vody. Navrhujeme niekoľko riešení, ktoré protipovodňovú
ochranu oblasti zvýšia, samozrejme za predpokladu, že bude odstránené zúženie v mieste starého
mosta v obci Brehy. Napr. dno Hrona bude pod MVE Nová Baňa – Brehy prehĺbené – pod MVE o cca 2
m a postupne do stratena na dĺžke cca 1500 m, v úseku až pod starý cestný most bude dno
zarovnané, odstránené nánosy a brehy budú spevnené. Touto úpravou koryta sa zvýši jeho kapacita

pri prechode veľkých vôd a zvýši sa ochrana územia pred povodňami. Zároveň sa tým zvýši
priechodnosť ľadov. V projekte je plánované vybudovanie ochrannej pravostrannej hrádze nad MVE,
ktorej súčasťou bude tesniaca stena zapustená nadol pre zabránenie priesaku vody popod rýchlostnú
cestu R – 1 z Hrona do KÚ Nová Baňa. Medzi hrádzou a R – 1 bude situovaný drenážny kanál, ktorý
odvedie vodu z oblasti Priemyselného parku pod hať MVE. Horná priepusť popod R – 1 bude zaústená
do drenážneho kanálu a dolná priepusť (pod MVE) bude vybavená spätou klapkou. Objekt MVE bude
umiestnený na ľavej strane rieky Hron, mimo prietočný profil koryta. Hradiaca konštrukcia hate je
navrhnutá ako dolný segment s hornou klapkou, oba sú ovládateľné samostatne. Pri ich úplnom
vyhradení (zdvihnutí nad koryto Hrona), zabezpečia prechod vody za súčasného hladinového režimu.
Zároveň Vás žiadame o zaradenie tohto projektu do ÚPN mesta Nová Baňa. Doba prípravy projektu
MVE a jeho schvaľovanie sa odhaduje na cca 2 – 3 roky a doba výstavby je cca 1,5 roka. Počas
výstavby predpokladáme využitie miestnych firiem a pracovníkov. V priebehu prevádzky MVE budeme
trvalo zamestnávať 3 pracovníkov so vzdelaním učňovská škola, odbor elektro, 1 pracovníka s ÚSO
vzdelaním technického odboru a 1 pracovníka s ÚSO vzdelaním ekonomického odboru. Sídlo firmy
bude v meste Nová Baňa.

O 20.15 hod. odchod poslankyne Viery Hudecovej, Terézie Búryovej a poslanca
Adriana Zimu.
Mgr.A.Miháliková – Ďakujem Ing. Pikusovi za prednesené informácie o malej vodnej elektrárni.
Chcela by som Vás informovať, že poľovníci z Poľovného združenia Háj si vybavili poľnú kuchyňu
z bývalého CO skladu, ale musíme o ňu požiadať my, ako mesto s tým, že ju zapožičiame poľovnému
združeniu. Je to podchytené aj písomne. Minulý týždeň sme boli v Bratislave, kde sme zisťovali
podmienky na vybavenie úverov z Environmentálneho fondu na spolufinancovanie projektov, ktoré sú
z operačného programu životné prostredie.
Ing.K.Ditteová – Vážení poslanci chcela by som Vás informovať o tom, že sa vybavuje úver
z Environmentálneho fondu na realizáciu akcie „Kanalizačný zberač ul. Kamenárska“ vo výške 50 564
eur. V rozpočte na rok 2010 je akcia zaradená v plnej výške, z toho časť v bežnom rozpočte a časť
v kapitálovom rozpočte, krytie akcie je plánované úverom a rezervným fondom. V rozpočte je
zapracovaná aj príjmová finančná operácia – prijatie úveru na Kanalizáciu Kamenárska vo výške
49 750 eur v roku 2010 a 4 800 eur v roku 2011, čo je 5 % z celkových nákladov rozpočtu projektu,
t.j. 1 091 015,08 eur. Úver sa navrhuje prijať len na kapitálové výdavky a to na spolufinancovanie
podpoložky 711001 Realizácia nových stavieb – stavebné práce vo výške 50 563,52 eur, čo je 5 %
z výšky stavebných prác 1 011 271,04 eur. Úroková sadzba úveru je vo výške 1 %, splatnosť úveru 5
rokov, ručenie sa vyžaduje vo výške 130 % z hodnoty žiadaného úveru. Pred schválením úveru sa
posudzuje bonita žiadateľa, bonita zabezpečenia úveru a bonita projektu, za čo bude mesto platiť
poplatok vo výške 790 eur. Navrhujeme zriadenie záložného práva na objekt Mestského klubu v Novej
Bani. Potrebujeme od Vás informáciu, či v tom môžeme pokračovať.
RNDr.E.Ďurovič – Keď sme predmetnú akciu schválili v rozpočte je potrebné pripraviť podklady na
februárové mestské zastupiteľstvo a potom budeme rozhodovať o ďalšom postupe.
Riaditeľ Technických služieb mesta Nová Baňa Ing. Emil Petluš informoval mestské
zastupiteľstvo o žiadosti Petra Lenča, bytom Pod zvoničkou 14, Nová Baňa o odpustenie úhrady
penálov. Pán Lenč si objednal u technických služieb betón, ktorý ale nepoužil on, bol zneužitý. Súdom
bolo ale určené, že musia uhradiť sumu vo výške 19 209,- Sk. Poslednú splátku zaplatili a žiadajú
o odpustenie úhrady penálov, nakoľko sú p. Lenč aj s manželkou nezamestnaní a nachádzajú sa vo
finančnej tiesni. Na základe súdneho rozhodnutia zo dňa 14.05.2008 Okresného súdu v Žiari nad
Hronom im bolo uložené uhradiť aj penále vo výške 8 % ročne z troch neuhradených faktúr. Na
základe výpočtu Technických služieb mesta Nová Baňa zo dňa 18.01.2010 je výška penálov 165,98
eur.
Mgr.A.Miháliková – Súhlasím s odpustením úhrady penálov Petrovi Lenčovi vo výške 165,98 eur.

8. Diskusia
N.Pinková – Chcem sa spýtať, kto bude riešiť parkovanie kamiónov pod diaľničným mostom?
Mgr.A.Miháliková – Túto situáciu začala riešiť firma KNAUFINSULATION vo svojom areáli.
Ing.V.Štuller – Koľko vrátia technické služby finančných prostriedkov mestu z položky „zimná
údržba“, nakoľko sa s údržbou šetrilo? Občania Starej Huty a Záhrbu sú totálne nespokojní so stavom
komunikácií v čase zimnej údržby. Chcel by som Vás informovať, že po neschválení projektu pre
Základnú cirkevnú školu sv. Alžbety v Novej Bani bola namiesto nej posunutá cirkevná škola zo
Zvolena.
Ing.E.Petluš – Koľko finančných prostriedkov vrátime za zimnú údržbu bolo presne vyčíslené
a podklady sú na finančnom oddelení. Čo sa týka zabezpečovania zimnej údržby, je potrebné uviesť
konkrétnu situáciu. Prednostne musíme riešiť komunikácie, kde chodia spoje. Riešiť situáciu nie je
ľahké. Aj dnes chodia sypači, cestu zasypú a vzápätí ju zasneží.
Ing.V.Štuller – Jednoznačne bola zimná údržba zabezpečovaná neskoro.

O 21.00 hod. primátorka mesta Nová Baňa Mgr. Anna Miháliková poďakovala za účasť
a zasadnutie Mestského zastupiteľstva ukončila.
Prílohu zápisnice tvorí aj zvukový záznam z riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva
a originál návrhu na uznesenie, v ktorom 9 poslanci Mestského zastupiteľstva v Novej Bani žiadajú
o zmenu štruktúry Mestského úradu v Novej Bani.
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