Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 10.11.2011 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,
v Podnikateľskom centre na I. poschodí
Prítomní:
Poslanci Mestského zastupiteľstva:
Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína
Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský
Primátor mesta:
Vedúci oddelení:
Hlavná kontrolórka:
Právnička MsÚ:
Riaditelia mestských podnikov:

Riaditelia školských zariadení:

Prizvaní:

Mgr. Ján Havran
Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Ľudmila Rajnohová,
Jaroslav Svetík, Bc. Iveta Lukáčová
Ing., Mgr. Eliška Vallová
JUDr. Jana Nemcová
Anna Holá, riaditeľka MsBP Nová Baňa,
Víťazoslav Chrappa, konateľ MsL Nová Baňa
František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa
Mgr. Mária Považanová, riaditeľka ZŠ J. Zemana, Nová
Baňa
Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa
Mgr. Tatiana Polcová, v zastúpení CVČ Nová Baňa
Eva Koštialová, riaditeľka MŠ Nábrežná Nová Baňa
Jozefína Ďurinová, riaditeľka MŠ Kolibská, Nová Baňa
Janka Zimová, riaditeľka MŠ Kalvárska, N. Baňa – ospr.
Bronislava Šályová, riaditeľka MŠ Štúrova, Nová Baňa
Ing. Jana Šeclová – oddelenie VŽPaSM na MsÚ N. Baňa
Mgr. Petra Gejdošová – oddelenie VŽPaSM na MsÚ
N. Baňa

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Bani otvoril a viedol Mgr. Ján Havran,
primátor 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 bola určená Marta Müllerová,
poslanci zvolili za overovateľov zápisnice Mgr. Branislava Pirháča a Antona Tužinského. Do
návrhovej komisie Juraja Búryho, Petra Forgáča a Maroša Marka. Do pracovného
predsedníctva Katarínu Štrbovú.
Primátor mesta Nová Baňa privítal všetkých prítomných na ďalšom zasadnutí mestského
zastupiteľstva a predstavil nového riaditeľa Technických služieb mesta Nová Baňa, pána
Františka Bakoša a v novej funkcii mu poprial veľa úspechov.
Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve:
Hlasovanie č. 1:
prítomní - 12

za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Katarína Štrbová,
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
Na rokovanie bol predložený nasledovný program:
Otvorenie
1. Kontrola plnenia uznesení
2. 8. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2011
3. VZN o určení výšky dotácie na žiaka na rok 2011 - zmena
4. Správa z kontroly
5. Majetkové veci
6. Rôzne
7.

Diskusia
Záver

Ing.K.Tužinský – Do programu navrhujem doplniť bod, ako bod č. 2 v znení: Zmena platu
primátora mesta Nová Baňa.
Ing.arch.J.Kôpka - V bode 5 „Majetkové veci“ navrhujem vyradiť návrh na uznesenie č. 1.
Mgr.J.Havran - Ja by som povedal, že pokiaľ sa to netýka zmeny programu, nemali by sme
tým teraz zaoberať.
Hlasovanie o doplnení bodu č. 2 „Zmena platu primátora mesta Nová Baňa“:
Hlasovanie č. 2:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0
Znenie programu je nasledovné:
Otvorenie
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Zmena platu primátora mesta Nová Baňa
3. 8. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2011

4. VZN o určení výšky dotácie na žiaka na rok 2011 - zmena
5. Správa z kontroly
6. Majetkové veci
7. Rôzne
8.

Diskusia
Záver

Hlasovanie o programe:
Hlasovanie č. 3:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
1. Kontrola plnenia uznesení
Predkladateľkou a spracovateľkou daného bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná
kontrolórka mesta Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Kontrola plnenia uznesení
V zmysle uznesenia MsZ v Novej Bani č. 32/2010 predkladám MsZ kontrolu plnenia
uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 07. 10. 2011

U z n e s e n i e č. 105/2011
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 106/2011
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 107/2011
- uznesenie splnené
U z n e s e n i e č. 108/2011
- uznesenie čiastočne splnené (čaká sa na stanovisko Štátnej školskej inšpekcie)
U z n e s e n i e č. 109/2011
- uznesenie čiastočne splnené (v štádiu prípravy k 1.1.2012)
U z n e s e n i e č. 110/2011
- uznesenie čiastočne splnené (materiály pripravené na odoslanie)

U z n e s e n i e č. 111/2011
- uznesenie splnené
U z n e s e n i e č. 112/2011
- uznesenie splnené
U z n e s e n i e č. 113/2011
- uznesenie splnené (zmluva poslaná na podpis)
U z n e s e n i e č. 114/2011
- uznesenie splnené (zmluva poslaná na podpis)
U z n e s e n i e č. 115/2011
- uznesenie splnené
U z n e s e n i e č. 116/2011
- uznesenie splnené
Ing.Mgr.E.Vallová – Doplnila by som len toľko, že uznesenia č. 113 a 114 sú už splnené,
nakoľko zmluvy sú už podpísané.

U z n e s e n i e č. 117/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 07.10.2011
Hlasovanie č. 4:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
- uznesenie bolo prijaté
2. Zmena platu primátora mesta Nová Baňa
Tento bod bol predložený do programu dnešného rokovania mestského zastupiteľstva
dodatočne a predkladateľom je Ing. Karol Tužinský, zástupca primátora mesta a poslanec
MsZ.
Ing.K.Tužinský – Kolegyne, kolegovia, už je to takmer rok, čo sa primátor mesta Mgr. Ján
Havran ujal funkcie a určite máme všetci poznatky, že počas celého tohto obdobia mu

prináležala mzda vo výške jeho základného platu, čo by som nazval tzv. minimálnej mzdy,
ktorá mu prináleží zo zákona. Môj návrh sa bude dotýkať navýšenia tejto základnej mzdy.
Chcem vysvetliť, prečo k tomuto návrhu pristupujem. Jednoznačne počas celého obdobia, čo
je vo funkcii, sledujem jeho pôsobenie vo funkcii primátora mesta a musím povedať, že
zmeny, ktoré nastali v tomto meste sú jednoznačne v prospech tohto mesta a všetkých
občanov. Dovolím si povedať, že hlavným iniciátorom týchto zmien je primátor mesta. Určite
sledujeme pozitívny smer fungovania mestských organizácií, ako sú mestské lesy, mestský
úrad a predpokladám, že teraz začnú pozitívne napredovať aj technické služby. Dovolím si
tvrdiť, že všetky tieto zmeny primátor aktívne aj manažuje a myslím si, že budete súhlasiť,
keď poviem, že funkcia primátora nie je povolanie, ale poslanie, nie na 7,5 hod. denne, ale na
celý deň a na celý týždeň. Samozrejme, nedá mi nespomenúť aj jeho angažovanosť pri riešení
projektu, ako bola napr. výstavba amfiteátra na Tajchu a ďalej manažovanie, alebo kontrola
rekonštrukcie námestia v Novej Bani. Tu by som povedal, že plní viacej funkcií v jednej
osobe. Môj návrh je: „s účinnosťou od 1.1.2012 navrhujem zvýšiť plat primátora mesta Nová
Baňa o 50%.“

U z n e s e n i e č. 118/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zvýšenie platu primátora mesta Nová Baňa o 50 % s účinnosťou od 1.1.2012.
Hlasovanie č. 5:
prítomní - 13
za - 8 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Maroš Marko,
Natália Pinková, Katarína Štrbová, Ing. Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 5 (Juraj Búry, Ing. arch. Ján Kôpka, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Anton Tužinský)
nehlasoval - 0
- uznesenie bolo prijaté

Plat primátora mesta odsúhlasený mestským zastupiteľstvom sa určuje na 2 700
eur mesačne, s účinnosťou od 1.1.2012.
3. 8. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2011
Predkladateľom je Mgr. Ján Havran primátor mesta Nová Baňa a spracovateľkou
daného bodu je Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia na Mestskom úrade
v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Ing.K.Ditteová – Vážení poslanci, máte pred sebou návrh na 8. zmenu rozpočtu mesta Nová
Baňa. V auguste ste schválili 5. rozpočtové opatrenie, v októbri v rámci svojich kompetencií
schválil primátor 6. a 7. zmenu rozpočtu. Rozpočtovým opatrením č. 6 boli schválené len také

menšie čiastky, a to zakúpenie klimatizačnej jednotky na zabezpečenie dostatočnej výmeny
vzduchu v počítačovej učebni ZŠ za 1 400,- eur. Za 500,- eur sme riešili kontrolu uzáverov na
vtoku a výtoku vodnej stavby Tajch, aby bola možnosť manipulovať s hladinou v nádrži.
V rozpočtovom opatrení č. 7 išlo o čiastku 2 975,- eur, to bolo povolené prekročenie
výdavkov. Mali sme prekládky za teplo a el. energiu a tie boli použité znova vo výdavkoch na
zálohy, ktoré nám zvýšili a za priestory, ktoré nám pribudli, keďže nájomca tam zatiaľ nie je.
Predložené rozpočtové opatrenie rieši aj povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov aj presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.
Povolené prekročenie je vo výške 45 894,- eur, a v takejto výške budú zobrazené aj vo
výdavkoch, takže dopad na rozpočet je rovnaký. Z toho sú dary 6210,- eur, v takej istej výške
sú vo výdavkoch použité na konkrétne účely, transfery sú vo výške 20 433,- eur, vlastné
bežné príjmy 7 203,- eur, v podstate sa riešia príjmy za jarmok. Školské zariadenia 12 048,eur sú ich vlastné príjmy a vo výdavkoch dávame na školstvo 36 204,- eur. Rozdiel je
poriešený transfermi a vlastnými zdrojmi za školné a režijné, ale v podstate rozdiel 20 501,eur sa na školstvo dopláca z vlastných zdrojov mesta. V MŠ Nábrežná sú výdavky 20 500,eur, ktoré súvisia s interiérovým vybavením a úpravami, z dôvodu presťahovania MŠ
Kalvárska do MŠ Nábrežná. Okrem toho sú tam výdavky na nákup elektrickej panvice.
Museli sme hľadať zdroje v rozpočte mesta, a preto znižujeme FP pre technické služby určené
na asfaltovanie. Ďalšie väčšie zmeny sú na správe mesta, tam potrebujeme 15 226,- eur,
z toho najväčšou čiastkou je 5 tis. eur na zakúpenie multifunkčného zariadenia, z dôvodu
potreby centralizovania tlače, čím by mala byť úspora výdavkov. Ďalej je potrebné pridať na
energie, údržbu klientskeho centra, kde nebolo počítané so zábradlím pred vchodom do
klientskeho centra, ďalej na všeobecný materiál a odstupné. Ostatné výdavky sú len úspory,
alebo vzájomné presuny medzi jednotlivými položkami. V kapitálovom rozpočte riešime
sumu 14 700,- eur, z toho 12 tis. eur je na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu MŠ
Nábrežná a 2 700,- eur na elektrickú panvu. Nerealizujú sa 3 akcie a to: vykurovanie na
technických službách, rekonštrukcia energokanálu v ZŠ J. Zemana a ani úprava knižničného
fondu.
Mgr.J.Havran – Ku kapitálovým výdavkom, ktoré sa nerealizujú by som chcel povedať
„Rekonštrukcia vykurovania na technických službách“, túto záležitosť sme dali preskúmať
a zistili sme, že okrem výmeny samotného kúrenia bude potrebné urobiť širšie aj väčšie
zásahy, pretože k takejto výmene vykurovacieho systému je potrebná projektová
dokumentácia. Prejedná sa systém vykurovania na pevné palivo, takže k tejto záležitosti sa
vrátime a vyriešime ju po vykurovacom období. Čo sa týka ochrany knižničného fondu,
podaný projekt nebol úspešný. Energokanál v ZŠ J. Zemana, to bol len predbežný odhad,
ktorý je nepostačujúci na výmenu teplovodu, ktorým sa vykurovali priestory ZŠ.
K.Štrbová - Chcela by som sa spýtať riaditeľky ZUŠ na sumu
o vykonaní práce a pracovnej činnosti.

2 tis. eur za dohody

Mgr.M.Urdová – Tým, že sme prijali nových žiakov, máme ich 422. Tu spadajú aj pracovné
zmluvy pedagógov, ktorí nie sú prijatí na plný úväzok, ale sú kvalifikovaní. To znamená, že
keď je pedagóg kvalifikovaný a učí u nás napr. len 12 hodín, tak má skrátený pracovný
úväzok. Sem patria 3 pedagógovia, z toho sú 2 študenti a jeden je len na dohodu o vykonaní
práce.

8. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2011
Program

Kód

Funkčná Ekonom.

Podprog.

zdroja

klasifik. klasifik.

Príjmy
Text

Projekt

Výdavky

7.

+

8

7.

8.

zmena

-

zmena

zmena

zmena

41

Príjmy
121002 Daň zo stavieb

190 000

1 447

191 447

41

133012 Daň za užívanie verejného priestranstva

172 132

1 115

173 247

41

212003 Z prenajatých budov, priestorov

70 745

3 800

74 545

41

223001 Predaj vstupeniek na NBJ

1 000

-159

841

41

223002 Materské školy školné

2 500

600

3 100

41

223002 Školské jedálne MŠ režijné náklady

2 516

400

2 916

72

Vlastné bežné príjmy spolu:
311 Dar na Novobanský jarmok

0

7 203
5 000

5 000

72

311 Dar na Týždeň športu

0

110

110

72

311 Dar na kultúru

0

1 100

1 100

0

6 210
1 755

1 755

8 191

900

9 091

111

Dary spolu:
312001 Transfer na deti zo SZP

111

312001 Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ

111

312001 Transfer z MK SR na portréty uhor.panov.

0

10 000

10 000

111

312001 Transfer z MK SR na nákup knižnič.fondu

0

900

900

312001 Transfer z NÚP (ESF + ŠR)

0

6 878

6 878

11T1 +
11T2

Bežné transfery spolu:

20 433

Základná škola Jána Zemana

16 111

3 247

19 358

Základnu umelecká škola

17 989

4 325

22 314

8 209

4 476

12 685

Centrum voľného času
Príjmy šk. zariadení s právnou subj.:

12 048

Bežné príjmy spolu:

45 894

Program Kód

Funkčná

Ekonom.

Podprog. zdroja

klasifik.

klasifik.

Príjmy
Text

Projekt
1.1.
1.1.

41 01.1.1.6.
11T1 +
11T2

01.1.1.6.

Výdavky
Správa mesta
Správa mesta (NÚP)

2.3.

41 08.3.0.

SOZA

3.2.

41 03.1.0.

Mestská polícia represia

3.4.

41 02.2.0.

CO prepravné

4.1.1.

41 04.7.3.

Propagácia a prezentácia mesta

5.2.1.

41 04.5.1.

Údržba MK - TS

7.1.

41 06.6.0.

Výdavky na nebytové priestory

9.1.

41 08.1.0.

9.2.
10.2.

72 08.1.0.
111 08.2.0.5

Rekreačné služby chata Tajch
Šport (dar na Týždeň športu a Mesto v
pohybe)

10.2.

41 08.2.0.5

Mestská knižnica

10.4.

41 09.2.0.9.

Kultúrne služby

10.4.

72 09.2.0.9.

10.6.
10.6.

Mestská knižnica knihy z projektu MK SR

Výdavky

7.

+

8

7.

+

8

zmena

-

zmena

zmena

-

zmena

434 542

15 226

449 768

0

6 878

6 878

818

-32

88 783

-174

88 609

480

105

585

13 205

-4 734

8 471

176 788

-20 000

156 788

48 724

381

49 105

2 910

-2 000

910

0
0

110
900

110
900

0

0

0

81 799

-4 235

77 564

Kultúrne služby (z daru na kroje pre Viničku)

0

1 100

1 100

72 08.2.0.9.

Novobanský jarmok (z daru)

0

5 000

5 000

41 08.2.0.9.

Novobanský jarmok
Reštaurovanie portrétov uhorských
panovníkov

5 260

1 165

6 425

0

10 000

10 000

Mestský klub

5 250

0

5 250

10.7.2.

111 08.2.0.7

12.2.1.

41 10.2.0.

Bežné výdavky:

9 690

Program Kód

Funkčná

Ekonom.

Podprog. zdroja

klasifik.

klasifik.

Príjmy
Text

Projekt

Výdavky

7.

+

8

7.

+

8

zmena

-

zmena

zmena

-

zmena

11.1.1.

41 09.1.2.

Výdavky škol. zariadení s právnou subj.
Základná škola Jána Zemana

654 483

5 311

659 794

11.1.2.

41 09.5.0.1.

Základná umelecká škola

232 198

6 217

238 415

11.1.3.

41 09.5.0.2.

Centrum voľného času

94 777

4 476

99 253

11.1.4.

41 09.1.1.

Materská škola Nábrežná

198 559

20 500

219 059

11.1.6.

41 09.1.1.

Materská škola Štúrova

81 738

500

82 238

11.1.7.

41 09.1.1.

Materská škola Kolibská

75 915

-800

75 115

Výdavky školských zariadení spolu:

36 204

Bežné výdavky spolu:

45 894

Kapitálové výdavky
8.1.

41 04.1.1.

TS kapitálový prísp.rekonštr. vykurovania

10.2.

41 08.2.0.5.

MsK elektronická ochrana kniž.fondu

11 300

-8 926

440

-440

0

11.1.4.

41 09.1.1.

MŠ Nábrežná PD na rekonštr., a el. panva

1 900

14 700

16 600

13.5.

41 09.1.2.

ZŠ J. Zemana rekonštrukcia energokanálu

5 000

-5 000

0

13.10.

41 06.2.0.

TS kapitálový príspevok kosačka

3 576

-334

3 242

Kapitálové výdavky spolu:
Dopad na rozpočet mesta:

V Novej Bani, dňa 26.10.2011
Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová
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Schválil: Mgr. Ján Havran

45 894

Komentár k 8. zmene rozpočtu mesta
Príjmy
Daň zo stavieb – rozpočet príjmov zvyšujeme, nakoľko už skutočnosť je vyššia ako rozpočet.
Daň za užívanie verejného priestranstva – príjmy sa zvyšujú o skutočnosť vybranú za
užívanie verejného priestranstva počas Novobanského jarmoku.
Z prenajatých budov, priestorov – príjmy sa zvyšujú o skutočnosť vybranú za prenájom
priestorov počas Novobanského jarmoku.
Predaj vstupeniek na NBJ – rozpočet sa znižuje na skutočnosť. V pôvodnom rozpočte bolo
plánované 1000 eur za dva dni, v skutočnosti bola tombola len jeden deň a príjmy boli vo
výške 841 eur.
Materské školy školné – rozpočet sa zvyšuje o 600 eur (v tom MŠ Štúrova + 300 eur, MŠ
Kolibská + 300 eur) – prepočítané podľa predpokladanej výšky školného do konca roka 2011
Školské jedálne MŠ režijné náklady – rozpočet sa zvyšuje o 400 eur (v tom ŠJ Štúrova
+200 eur, ŠJ Kolibská +200) – úprava podľa predpokladanej výšky režijných nákladov za
zamestnancov a v ŠJ Kolibská aj cudzích stravníkov
Vlastné bežné príjmy – zvyšujú sa spolu o 7 203 eur.
Dary na Novobanský jarmok – dary od sponzorov na Novobanský jarmok boli vo výške
5000 eur.
Dar na Týždeň športu – bol vo výške 110 eur.
Dar na kultúru – sú tu dva dary. Jeden vo výške 1000 eur na nákup materiálu a ušitie
baníckych krojov pre miestnu spevácku skupinu Vinička a 100 eur na akciu Vítanie leta.
Dary spolu – boli vo výške 6 210 eur.
Transfer na deti zo SZP – rozpočet sa upravuje podľa skutočne obdržaných prostriedkov z
KŠÚ pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Transfer na výchovu a vzdelávanie - rozpočet sa upravuje podľa stavu predškolákov v roku
2011.
Transfer z MK SR na portréty uhorských panovníkov – na základe podaného projektu
bola Ministersvom kultúry SR poskytnutá dotácia na podporu realizácie projektu s názvom
Portréty uhorských panovníkov a hodnostárov – reštaurovanie po požiari II. etapa vo výške
10 000 eur.
Transfer z MK SR na nákup knižničného fondu – tiež poskytnutá dotácia z Ministerstva
kultúry SR na podporu realizácie projektu s názvom Doplnenie a aktualizácia knižničného
fondu – nákup knižničného fondu vo výške 900 eur.
Transfer z NÚP – s ÚPSVaR je uzatvorená dohoda o poskytnutí príspevku na podporu
regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50 i na dvoch referentov v administratíve s tým,
že poskytujú 90 % z celkovej ceny práce počas prvých 3 mesiacov, 80 % z celkovej ceny
práce počas ďalších troch mesiacov a 70 % počas ostatných 3 mesiacov. Finančný príspevok
je poskytovaný do 30 dní po predložení príslušných dokladov.
Bežné transfery spolu sú vo výške 20 433 eur.
Rozpočet právnych subjektov
Základná škola Jána Zemana + 3247 eur (ZŠ +2 237 eur, ŠKD +580 eur, ŠJ +430 eur)
Základná škola - príjem za prenájom priestorov +1748 eur, za odpisy vysvedčení +7 eur,
príjem zo zberných surovín +215 eur, príjem za poškodený majetok 234 eur, vratky 33 eur
Školský klub detí +580 – poplatky ŠKD.
Školská jedáleň +20 eur predaj kuchynského odpadu, režijné náklady +410 eur.

Základná umelecká škola + 4 325 eur,
z toho +3295 eur školné - prehodnotenie príjmov za obdobie 9-12/2011, z dôvodu zvýšenia
počtu žiakov, + 3 eur - úrok z bežného účtu, + 727 eur - preplatok vyúčtovanie elektrickej
energie a zemného plynu za rok 2010, +300 eur - dotácia z Banskobystrického
samosprávneho kraja na vystúpenie skupiny Slovak Tango – zahájenie školského roka.
Centrum voľného času +4 476 eur.
Zvyšuje sa rozpočet príjmov +1000 eur za prenájom miestnosti – zvýšené príjmy z dôvodu
väčšieho záujmu o sálu ako bolo predpokladané, +780 eur za olympiády – zinkasované príjmy
z Krajského školského úradu za olympiády v roku 2011, školné a zápisné letná činnosť +2557
eur – zvýšený príjem za letnú činnosť, +139 eur príjem z Cyklistického spolku Žilina na
cyklistické preteky.
Bežné príjmy spolu – zvyšujú sa o 45 894 eur, čo je zároveň povolené prekročenie rozpočtu.

Výdavky
Podprogram 1.1. Správa mesta – rozpočet sa zvyšuje o 15 226 eur a to 1000 eur na mzdy,
300 eur na cestovné tuzemské a 190 eur na cestovné zahraničné, 1800 eur na energie – aj za
kancelárie v objekte Bernolákova 3, 200 eur na vodné a stočné, o 800 eur na označenie
prevádzky klientskeho centra na budove MsÚ, kde sa ešte na údržbu priestorov rozpočet
zvyšuje o 2527 eur na zábradlie pred vchodom do KC a odkladacích plôch z nerezového
materiálu, ďalej sa pridávajú finančné prostriedky vo výške 5000 na zakúpenie
multifunkčného zariadenia z dôvodu potreby centralizovania tlače na MsÚ, 1 895 eur na
všeobecný materiál, 50 eur na všeobecné služby a 1764 eur na odstupné. Zároveň sa znižujú
výdavky o 300 eur na servis vozidiel. Čiastka 1 500 eur sa presúva z príplatkov na
mimoriadne odmeny a 100 eur sa presúva z údržby interiéru na knihy a časopisy.
Podprogram 1.1. Správa mesta (NÚP) – z prostriedkov z ÚPSVaR, s ktorým je uzatvorená
dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50 i
sú uhrádzané na dvoch referentov v administratíve mzdy a odvody s tým súvisiace.
Podprogram 2.3. SOZA - výdavky Slovenskému autorskému zväzu za použitie hudobných
diel počas Novobanského jarmoku sa znižujú o 32 eur na skutočnosť 168 eur.
Podprogram 3.2. Mestská polícia represia – v rozpočte MsP sú navrhované zmeny
s ohľadom na celkový finančný vývoj. Rozpočet výdavkov sa zvyšuje v nasledovných
položkách.
Energie o 86 eur na konečnú sumu 1386 eur – po presťahovaní pracoviska do nových
priestorov už nie je predpoklad vyšších výdavkov a ide len o dorovnanie na skutočný stav.
Telefón – o sumu 35 eur na konečných 585 eur – návrh je daný s ohľadom na doterajšie
čerpanie a predpokladaný vývoj.
PHM - o 150 eur na konečných 1700 eur – s prihliadnutím na vývoj cien na trhu v oblasti
PHM a predpokladanú potrebu.
Servis vozidla – o 200 eur - zvýšiť z pôvodných 400 eur na 600 eur. Táto položka už bola
prečerpaná a vzhľadom na opotrebovanosť vozidla by mohlo dôjsť k ďalšej potrebe
finančných prostriedkov.
Údržba výpočtovej techniky o 92 eur na konečných 170 eur – ide o úpravu na skutočný stav,
v rámci ktorého bola na pracovisko zakúpená a nainštalovaná nová verzia programu Centrála,
ktorá umožňuje ukladanie priestupkov do celoštátneho centrálneho registra.
Nemocenské dávky - o 82 eur na konečných 92 eur. – Na pracovisku došlo k zvýšenému
počtu práceneschopnosti a v tomto prípade ide o úpravu na skutočný stav.
Zároveň sa v rozpočte MsP znižujú výdavky na:

Cestovné náhrady o 35 eur – doterajší vývoj v práci nedáva predpoklad, že ešte bude musieť
niekto z MsP individuálne vycestovať na pojednávanie vecne príslušného úradu.
Špeciálny materiál o 450 eur na konečnú sumu 1000 eur – z tejto položky bolo čerpané na
zakúpenie nových zbraní a výberovým konaním sa reálne túto sumu podarilo ušetriť.
Knihy a časopisy o 50 eur na konečných 50 eur – V oblasti priestupkového práva nebola
vydaná nová publikácia, o ktorú by pracovisko malo záujem a nie je predpoklad, že do konca
roku bude zakúpená.
Softvér o 100 eur – nie je potreba.
Údržba interiéru o 50 eur po presťahovaní pracoviska už nie je predpoklad ďalšieho
čerpania.
Údržba telekomunikačnej techniky o 84 eur na konečných 466 eur – ide o úpravu na
skutočnosť výdajov, v rámci ktorých bola realizovaná prekládka základňovej RST.
Údržba špeciálnych strojov o 50 eur – na pracovisko boli zakúpené dve nové zbrane a opravy
starých zbraní sa už preto nepredpokladajú.
Všetky navrhované zmeny sú vykonané v rámci vnútornej úpravy rozpočtu mestskej polície,
čo v konečnom dôsledku prinesie zníženie výdavkov z pôvodných 88 783 na 88 609 eur, čo je
úspora o 174 eur.
Podprogram 3.4. Civilná ochrana – rozpočet sa zvyšuje o 105 eur na zabezpečenie prevozu
vyradeného materiálu CO zo skladu Nová Baňa do centrálneho skladu CO organizované
Obvodným úradom Žiar nad Hronom.
Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta – dochádza k úspore 4 734 eur z dôvodu
vymenovania zamestnankyne IC a propagácie za vedúcu oddelenia kultúry a informácií od
1.7.2011. Jej mzda a všetko čo s tým súvisí, je od 1.7.2011 riešené v rámci podprogramu
10.4. Kultúrne služby. Okrem toho je tu presun prostriedkov z cestovného 33 eur, z vodného
a stočného 38 eur a z poštových a telekomunikačných služieb 25 eur na nákup propagačného
materiálu vo výške 96 eur.
Podprogram 5.2. Cestná doprava – TS, Projekt 5.2.1. Údržba miestnych komunikácií –
druhou zmenou rozpočtu bolo Technickým službám mesta k pôvodným prostriedkom vo
výške 18 934 eur pridané 97 726 eur na úpravu spevnených odstavných plôch, asfaltovanie
miestnych komunikácií a asfaltovanie dvorov (ZCŠ, bývalý dom služieb, Veterina). Spolu
prostriedky vo výške 116 660 eur. Uzatvorením zmluvy na realizáciu asfaltových povrchov
dochádza k úspore 27 058 eur. Nakoľko úprava spevnených odstavných plôch sa ešte stále
realizuje, rozpočet výdavkov sa znižuje o 20 000 eur (7 058 eur je zatiaľ rezerva).
Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory - v rámci výdavkov určených na
nebytové priestory je urobený presun rozpočtovaných prostriedkov tak, aby sa mohli
realizovať stavebné úpravy miestností v bývalom dome služieb v súvislosti so zmenou sídla
MsL, spol. s r.o. a MsBP s.r.o. do týchto priestorov a ďalšie stavebné úpravy v súvislosti
s presťahovaním kaderníctva z 2. Poschodia do prístavby a vybudovanie nových WC. Na
stavebné úpravy je potrebné 3 720 eur. Znížené sú výdavky na materiál o 500 eur, na
prepravné o 130 eur, na údržbu strojov, prístrojov a zariadení o 590 eur, inzerciu o 33 eur,
všeobecné služby o 1600 eur, vrátenie príjmov minulých rokov o 320 eur a odmeny na
dohody o 166 eur. Týmito úsporami a vzájomnými presunmi dochádza k potrebe finančných
prostriedkov len vo výške 381 eur.

Podprogram 9.1. Rekreačné služby chata Tajch – rozpočet sa znižuje o 2 000 eur –
plánovaná údržba objektu sa realizovať nebude z dôvodu súčasného prehodnocovania stavu
majetku mesta.
Podprogram 9.2. Šport – v rámci povoleného prekročenia rozpočtu darované prostriedky vo
výške 110 eur boli použité na nákup potrebného materiálu na „Týždeň športu pre všetkých“.
Na ďalší materiál potrebný na šport vo výške 264 eur sú prostriedky zabezpečené presunom
rozpočtovaných výdavkov z prepravného vo výške 64 eur a z cien vo výške 200 eur.
Podprogram 10.2. Mestská knižnica – z dotácie z Ministerstva kultúry SR na realizáciu
projektu s názvom Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu – boli za 900 eur zakúpené
knihy do knižničného fondu mestskej knižnice. Podmienkou dotácie bolo spolufinancovanie
vo výške 169 eur z vlastných zdrojov. Toto spolufinancovanie je zabezpečené presunom
prostriedkov určených v rozpočte na honoráre, súťaže a občerstvenie. Okrem toho ďalším
presunom vo výške 250 eur z údržby je riešený nákup skrinky na odkladanie vecí pre
čitateľov, aby sa aspoň týmto spôsobom znížilo riziko odcudzenia kníh.
Podprogram 10.4. Kultúrne služby – výdavky sa pridávajú vo výške 350 eur na všeobecný
materiál z dôvodu potreby zabezpečenia akcií, 1 600 eur na silvestrovský ohňostroj a 32 eur
na cestovné iným než vlastným zamestnancom. Tieto výdavky sa pokrývajú úsporami na
cestovnom 24 eur, výpočtovej technike 32 eur, knihy a časopisy 21 eur, pracovný odev a obuv
10 eur, údržba výpočtovej techniky 80 eur, údržba prevádzkových strojov 150 eur, odmeny na
dohody 200 eur a transfer neziskovým organizáciám 300 eur. K zníženiu výdavkov vo výške
5 400 eur dochádza predovšetkým v súvislosti s obsadením miesta vedúceho oddelenia až od
1.7.2011. Spolu dochádza k úspore 4 235 eur.
Okrem toho z prostriedkov z daru vo výške 1100 eur budú ušité banícke kroje pre miestnu
spevácku skupinu Vinička.
Podprogram 10.6. Novobanský jarmok – pôvodne rozpočtované výdavky na jarmok boli vo
výške 5 260 eur, v čom bola len malá čiastka na kultúrne programy. Nakoľko na zabezpečenie
novobanského jarmoku sa podarilo získať finančné prostriedky formou daru vo výške 5 000
eur, tieto boli použité na obohatenie kultúrneho programu. Ďalšie zdroje boli z prenajatých
priestorov boli použité na materiál, prvú cenu do tomboly a stravné remeselníkom.
Podprogram 10.7. Pamiatková starostlivosť, projekt 10.7.2.Reštaurovanie portrétov
uhorských panovníkov - Ministersvom kultúry SR poskytnutá dotácia vo výške 10 000 eur
bude použitá na realizáciu projektu s názvom Portréty uhorských panovníkov a hodnostárov –
reštaurovanie po požiari II. etapa.
12.2.1. Mestský klub – z dôvodu novovzniknutého centra seniorov LIPA bola ustanovujúca
schôdza, kde bolo podané občerstvenie a výbor naplánoval aj vianočné posedenie. Výdavky
vo výške 190 eur určené na občerstvenie budú pokryté presunom z energií klubu.
Výdavky školských zariadení s právnou subjektivitou
Projekt 11.1.1. Základná škola Jána Zemana +5311 eur (ZŠ+ 3 992 eur, ŠSZČ -609 eur,
ŠKD +580 eur, Školská jedáleň + 1 348 eur)
ZŠ – rozpočet sa zvyšuje o výdavky na učebné pomôcky z prijatého transferu na deti zo
sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 1 755 eur a výdavky z vlastných príjmov vo
výške 2 237 eur – uvedené prostriedky budú použité na potrebnú údržbu (oprava podlahy v
telocvični).

ŠSZČ – rozpočet sa znižuje o sumu 609 eur – šetrené prostriedky na mzdách a odvodoch, 72
eur sa presúva z miezd na transfery pri náhrade PN, v rámci bežných výdavkov sa riešia
potrebné presuny – znižujú sa položky cestovné (-33 eur), poštovné(-13 eur), knihy, noviny,
časopisy (-66 eur), školenia(-33 eur), všeobecné služby(-120 eur), pracovná zdravotná
služba(-33 eur), poplatky banke (-32 eur), zvyšujú sa položky plyn (300 eur) a stravovanie (30
eur).
ŠKD – rozpočet sa zvyšuje o sumu 580 eur z vlastných príjmov, okrem zvýšenia sa realizujú
potrebné presuny medzi položkami, mzdy sa zvyšujú celkovo o 590 eur, odvody o 269 eur,
bežné výdavky sú celkovo znížené o 279 eur – zníženie na položkách cestovné (-33 eur), plyn
(-470 eur), vodné, stočné (-400 eur), poštovné (-33 eur), interiérové vybavenie (-71 eur),
prevádzkové stroje (-217 eur), všeobecný materiál (-168 eur), knihy, noviny, časopisy (-61
eur), školenia (-33 eur), všeobecné služby (-23 eur), pracovná zdravotná služba (-133 eur),
poplatky banke (-65 eur), poplatky za odpad (-66 eur), zvyšuje sa položka stravovanie (+133
eur), povinný prídel do sociálneho fondu (+100 eur), elektrická energia (+180 eur), výpočtová
technika (+ 1 081 eur).
Školská jedáleň – rozpočet sa celkovo zvyšuje o 1 348 eur – v tom 609 eur presun šetrených
prostriedkov zo Školského strediska záujmovej činnosti, 430 eur – zvýšenie z vlastných
príjmov a 309 eur sa presúva z rozpočtu mesta. Znižuje sa rozpočet odvodov o sumu 58 eur,
rozpočet transferov o sumu 1 174 eur (odchodné -1232, náhrada PN +58 eur), v rámci
rozpočtu bežných výdavkov, ktoré sa celkovo zvyšujú o sumu 2580 eur sa znižujú položke
plyn (-1400 eur, vodné, stočné -1000 eur, interiérové vybavenie -350 eur, softvér -46 eur,
pracovná zdravotná služba -166 eur, poplatky banke -181 eur, zvyšujú sa položky elektrická
energia +1000 eur, výpočtová technika +5 eur, knihy, noviny, časopisy +100 eur, pracovné
odevy +160 eur, údržba výpočtovej techniky +46 eur, údržba budovy +3760 eur (výmena
podlahy v školskej kuchyni – nebolo realizované počas rekonštrukcie ZŠ – šmykľavý povrch
– nevyhovujúci z dôvodu bezpečnosti práce), povinný prídel do sociálneho fondu +100 eur,
dohody o vykonaní práce +450 eur, odvoz odpadov +102 eur.
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola +6217 eur
Mzdy a odvody + 6 580 eur (mzdy + 4 867 eur, odvody + 1 713) chýbajúce finančné
prostriedky na mzdy a odvody z dôvodu prijatia 4 nových učiteľov (z toho 1 na plný úväzok
a 3 na skrátený úväzok). Zvýšenie rozpočtu miezd a odvodov vo výške 6580 eur je kryté
zvýšenými príjmami vo výške 4 025 eur, presunom šetrených prostriedkov z bežných
výdavkov vo výške 664 eur a zvýšením vo výške 1 891 eur z rozpočtu mesta. Rozpočet
bežných výdavkov je znížený o 867,- eur, ktoré sa presúvajú na náhradu príjmov pri dočasnej
pracovnej neschopnosti vo výške 203 eur a 664 eur na chýbajúce prostriedky na mzdy
a odvody. Okrem presunu na mzdy sa v rámci bežných výdavkov riešia potrebné presuny –
znižujú sa položky plyn (-3081 eur), vodné, stočné(-50 eur), poštové a telek.služby -350 eur,
výpočtová technika (-400 eur), prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia(-1600 eur), údržba
objektov(-1800 eur), zvyšujú sa položky elektrická energia(+318 eur), všeobecný
materiál(+200 eur), knihy, časopisy, učebné pomôcky, (50 eur) údržba prevádzkových strojov
(+2200 eur – v tom zakúpenie termohlavíc na radiátory vo výške 727 eur), údržba špeciálnych
strojov (+30 eur), všeobecné služby (+400 eur), poplatky a odvody (+100 eur), stravovanie
zamestnancov(+700 eur), prídel do sociálneho fondu (+400 eur), dohody o vykonaní práce
a pracovnej činnosti (+2000 eur), odvoz odpadov,dane (+17 eur). Rozpočet bežných
výdavkov sa zároveň zvyšuje o 300 eur – dotácia z Banskobystrického samosprávneho kraja
na vystúpenie skupiny Slovak Tango - zahájenie školského roka.

Projekt 11.1.3. Centrum voľného času +4476 eur
Výdavky zo zvýšených príjmov za prenájom miestnosti +1000 eur z toho 500 eur - návrh
použitia na potrebný všeobecný materiál a 500 eur na učebno-kompenzačné pomôcky.
Výdavky z prostriedkov za olympiády +780 eur – návrh úpravy podľa skutočného použitia
na poštovné, telefón, všeobecný materiál, ceny pre účastníkov olympiád, stravné účastníkom
a potrebné dohody na zabezpečenie olympiád.
Výdavky z prostriedkov na letnú činnosť + 2 557 eur (položky cestovné, vstupné, ubytovanie
700 eur, učebno kompenzačné pomôcky 557 eur, dopravné 1300 eur) - návrh úpravy rozpočtu
podľa skutočne vyčerpaných prostriedkov za letnú činnosť - cestovné, vstupné, ubytovanie
detí: 2 x návšteva kina Cinema Max, návšteva Trenčianskeho hradu počas letnej činnosti,
učebné pomôcky počas letnej činnosti, dopravné - Nitra kino, odvoz a dovoz týždenný tábor
Duchonka, DOD Markíza, výlet z Duchonky do Trenčína a je pripravený zájazd pre
krúžkárov na vianočné trhy v Bratislave spojený s návštevou divadla, dopravné bolo účtované
na položke všeobecné služby
Výdavky z prostriedkov na cyklistické preteky +139 eur (poštovné, všeobecný materiál,
stravné) – návrh úpravy výdavkov podľa skutočne vyčerpaných výdavkoch na cyklistické
preteky detí, ktorých organizátorom je Centrum voľného času v spolupráci s Cyklistickým
spolkom v Žiline.
V rámci úpravy rozpočtu je tiež navrhnutý presun finančných prostriedkov 1234 eur z
tarifných platov a 400 eur z položiek poistného z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti
pracovníka CVČ nám vznikla úspora na mzdách a odvodoch, ktorú by sme chceli použiť
nasledovne: 450 eur prevádzkové stroje – zakúpenie vykurovacích elektrických ohrievačov,
učebno-kompenzačné pomôcky 500,-- eur – v tom zakúpenie pinpongového stola, paličky pre
mažoretky, 150,-- eur údržba budovy – vymaľovanie a oprava elektriky riaditeľskej
kancelárie, 400,-- eur dohody na vyplatenie 5 externých vedúcich krúžkov za mesiace október
až december 2011, nemocenské dávky 134 eur.
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná +20 500 eur – bežný rozpočet (MŠ +17 964 eur,
ŠJ +2 536 eur)
MŠ Nábrežná +17 964 eur – v tom +426 eur mzdy a 38 eur transfery (náhrada PN) – presun
zo ŠJ MŠ Nábrežná a +17 500 eur – zvýšenie bežných výdavkov z rozpočtu mesta na
potrebné interiérové vybavenie a stavebné úpravy z dôvodu presťahovanie detí z MŠ
Kalvárska na MŠ Nábrežná od 01.01.2012 – v tom +5000 eur – interiérové vybavenie (2280
eur kryty na radiátory + stoly PC rohové, 760 eur 2 ks kuchynské linky, 500 eur 2 ks koberce,
1379 eur žalúzie do 4 miestností), 12500 údržba – potrebné stavebné práce k umiestneniu detí
z MŠ Kalvárska (šetrenie v rozpočte MŠ Nábrežná na položke údržba cca 2000 eur + 12500
eur navýšenie rozpočtu – k dispozícii 14500 eur na prestavbu).
ŠJ Nábrežná +2536 eur – v tom -526 mzdy – z toho presun 62 eur na transfery (náhrada PN) a
426 eur na mzdy a 38 eur na transfery MŠ, tiež 290 eur presun na všeobecný materiál ŠJ
(nákup hrncov), +3290 eur – zvýšenie bežných výdavkov – v tom už spomínaný presun 290
eur z odvodov a 3000 eur zvýšenie bežných výdavkov z rozpočtu mesta na potrebné
prevádzkové stroje +1800 eur na položke prevádzkové stroje (škrabka na zemiaky 1000 eur,
800 eur 2 ks umývačky riadu), +1200 eur všeobecný materiál (nerezový drez veľký 400 eur,
nerezový drez 2 ks 600 eur).
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná - kapitálový rozpočet – ŠJ Nábrežná +2700 eur
– na nákup elektrickej panvy 80 l (napr. na prípravu palaciniek, knedlí, buchiet na pare).
Projekt 11.1.5. Materská škola Kalvárska

Realizované potrebné presuny v rámci výdavkov MŠ -1876 mzdy, -600 eur odvody, +1876
eur dohody (zmena formy pracovnej zmluvy za výkon ekonomickej činnosti od 01.05.2011),
+600 eur interiérové vybavenie (šatníkové skrinky a lehátka – doplnenie vzhľadom k väčšej
potrebe na MŠ Nábrežná od 01.01.2012). Celkovo sa rozpočet za MŠ nemení.
Projekt 11.1.6. Materská škola Štúrova +500 eur
Materská škola - rozpočet zvýšený o 300 eur o výdavky z prostriedkov z vlastných príjmov za
školné. O túto sumu sa zvyšuje údržba budovy. Okrem uvedeného zvýšenia realizované
potrebné presuny v rámci miezd, šetrené prostriedky z miezd a odvodov spolu vo výške 1670
eur (dlhodobá PN 1 nepedagogickej zamestnankyne za mesiace 01-09/2011) sa presúvajú na
potrebné prevádzkové výdavky +1000 eur plyn, +80 eur všeobecný materiál, +250 eur
revízie, +70 eur poistné majetku, +70 eur odvoz komunálneho odpadu. V rámci rozpočtu z
transferu za predškolákov z Krajského školského úradu realizované potrebné presuny -200
energie, +100 eur interiérové vybavenie, +100 eur všeobecný materiál.
Školská jedáleň – rozpočet zvýšený o 200 eur o výdavky z prostriedkov z vlastných príjmov
za zinkasované réžie za zamestnancov MŠ – o uvedenú sumu je zvýšený rozpočet výdavkov
za energie.
Projekt 11.1.7. Materská škola Kolibská cesta -800 eur (MŠ +600 eur, ŠJ -1400 eur)
Materská škola – rozpočet výdavkov zvýšený o sumu 600 eur, v tom zvýšenie výdavkov z
prostriedkov za predškolákov o 900 eur z Krajského školského úradu na kúpu potrebného
interiérového vybavenia (šatníkové skrinky) a zníženie výdavkov z prostriedkov mesta o 600
eur ( mzdy a odvody -900 eur z dôvodu PN 1 zamestnankyne, tiež nástupu novej
nepedagogickej zamestnankyne, zvýšenie bežných výdavkov o 450 eur – zvýšenie na
položkách telefón +50 eur, interiérové vybavenie – kúpa šatníkových skriniek 300 eur, učebné
pomôcky 50 eur, údržba budov -220 eur, revízie +200 eur, poplatok za komunálny odpad +70
eur, zvýšenie transferov o sumu 150 eur – v tom +70 eur odchodné, +80 eur náhrada PN.
Školská jedáleň Kolibská – rozpočet výdavkov znížený o sumu 1400 eur, v tom šetrenie 1600
eur na mzdách a odvodoch (šetrenie z dôvodu hradenia mzdy ½ úväzku pomocnej kuchárky z
Úradu práce za mesiace 01-03/2011 a opakovaného uzatvorenia pracovnej doby na dobu
určitú bez letných mesiacov), zvýšenie bežných výdavkov o sumu 200 eur z vlastných
príjmov na položkách všeobecný materiál +100, knihy, časopisy (spotrebné normy pre
školské stravovanie), údržba budov +70 eur.
Bežné výdavky spolu – týmito zmenami sa bežné výdavky zvýšia o 45 894 eur.

Kapitálové výdavky
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná – rozpočet sa zvyšuje o 12 000 eur na
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MŠ Nábrežná tak, aby PD bola
pripravená k žiadosti o podanie projektu po vyhlásení výzvy na rekonštrukciu MŠ či už cez
eurofondy alebo cez SPP. Čiastka 2 700 eur je určená pre ŠJ MŠ Nábrežná na nákup
elektrickej panvy 80 l (napr. na prípravu palaciniek, knedlí, buchiet na pare).
Podprogram 8.1. TS rekonštrukcia vykurovania – nakoľko na TS je vykurovanie
nehospodárne, na EE, navrhnutá je jeho zmena na peletové kúrenie. Schválený kapitálový
transfer je vo výške 11 300 eur. Nakoľko tento rok k realizácii rekonštrukcie nedôjde,
rozpočet sa znižuje a čiastka 8 926 sa presúva na MŠ Nábrežnú.
Podprogram 10.2. MsK elektronická ochrana knižničného fondu – projekt nebol
úspešný, finančné prostriedky sa uvoľňujú v prospech MŠ Nábrežná.
Podprogram 13.5. ZŠ J. Zemana rekonštrukcia energokanálu – akcia sa nerealizuje,
prostriedky sa presúvajú v prospech MŠ Nábrežná.

Podprogram 13.10. TS kapitálový príspevok kosačka – je zakúpená za 3 242 eur, úspora
334 eur zdroje sú presunuté v prospech MŠ Nábrežná.
Kapitálové výdavky spolu sa nemenia, zmena kapitálového rozpočtu je zabezpečená len
presunmi výdavkov medzi programami.
Dopad zmien v rozpočte mesta – príjmy aj výdavky sa zvyšujú o rovnakú čiastku 45 894
eur, čím bude rozpočet vyrovnaný.
U z n e s e n i e č. 119/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
8. rozpočtové opatrenie mesta Nová Baňa v roku 2011
Hlasovanie č. 6:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
- uznesenie bolo prijaté
4. VZN o určení výšky dotácie na žiaka na rok 2011 - zmena
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa
a spracovateľkou je Emília Štullerová, referentka pre školstvo, finančné oddelenie na
Mestskom úrade v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová

správa

Návrh uvedeného VZN sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu
z dôvodu zosúladenia VZN č. 5/2010 o určení výšky dotácie na rok 2011 na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Nová
Baňa zo dňa 25.11.2010, zmeneného a doplneného VZN č. 2/2011 zo dňa 28.4.2011 a VZN č.
3/2011 zo dňa 23.6.2011 s návrhom 8. rozpočtového opatrenia mesta.
Prehľad úpravy dotácie na 1 žiaka sa týka nasledovných zariadení:
Škola, školské zariadenie:
_____
2.úprava
Základná umelecká škola individuálna forma vyučovania
698,45
429,81
Základná umelecká škola skupinová forma vyučovania
Školské stredisko záujmovej činnosti ZŠ Jána Zemana
46,72
Školská jedáleň ZŠ J. Zemana – potencionálni stravníci ZŠ J. Zemana 92,52
2289,70
Materská škola Nábrežná 2 Nová Baňa
Materská škola Kolibská cesta 230 Nová Baňa
1725,05

8.rozp.opatr.
703,30 eur
435,77 eur
44,30 eur
94,68 eur
2542,79 eur
1672,67 eur

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 9/2011
zo dňa 10.11.2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2010 o určení výšky dotácie na rok
2011 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta Nová Baňa zo dňa 25.11.2010, zmenené a doplnené
VZN č. 2/2011 zo dňa 28.4.2011 a VZN č. 3/2011 zo dňa 23.6.2011

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 mení a dopĺňa 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 Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 5/2010 o určení výšky dotácie na rok 2011 na
žiaka Základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta Nová Baňa zo dňa 25.11.2010, zmenené a doplnené VZN č.
2/2011 zo dňa 28.4.2011 a VZN č. 3/2011 zo dňa 23.6.2011, konkrétne čl. II. bod (1),
písmená a), d), e), f), i) .
Článok II.
Určenie výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pre rok 2011
(1) 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
d) Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ J. Zemana, Školská 6,
968 01 Nová Baňa
e) Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa
- potencionálni stravníci ZŠ Jána Zemana
f) Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
i) Materská škola, Kolibská cesta 230,968 01 Nová Baňa

703,30 eur
435,77 eur
44,30 eur
94,68 eur
2542,79 eur
1672,67 eur

Článok III.
Záverečné ustanovenia
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 26.10.2011 do 9.11.2011.
VZN schválené uznesením MsZ č. 120/2011 dňa 10.11.2011.
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 24.11.2011 do 8.12.2011.
VZN nadobúda účinnosť dňa 8.12.2011.
Mgr. Ján Havran, v. r.
primátor mesta

U z n e s e n i e č. 120/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 9/2011 zo dňa 10.11.2011, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 5/2010 o určení výšky dotácie na rok 2011 na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Nová
Baňa zo dňa 25.11.2010, zmenené a doplnené VZN č. 2/2011 zo dňa 28.4.2011 a VZN č.
3/2011 zo dňa 23.6.2011
Hlasovanie č. 7:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
- uznesenie bolo prijaté

5. Správa z kontroly
Predkladateľkou a spracovateľkou daného bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná
kontrolórka mesta Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Hk-2011/02213
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Novej Bane č. 64/2011 zo dňa 23. 06. 2011
vykonala Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná kontrolórka Mesta Nová Baňa
následnú finančnú kontrolu príjmov a výdavkov za rok 2010 v Materskej škole,
ul. Nábrežná, Nová Baňa.

Kontrolované obdobie:
Čas vykonania NFK:
Kontrolovaný subjekt:

rok 2010
október 2011
Materská škola, Nábrežná 2, Nová Baňa

Predmetom následnej finančnej kontroly bola kontrola dodržiavania a uplatňovania:
- zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“)
- zákona č. 152/1994 Z.z.. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v z.n.p. (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“)
- Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a VÚC (ďalej len „Opatrenie o postupoch účtovania“)
- Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. 25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky,
termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a VÚC (ďalej len „Opatrenie o účtovnej závierke“)
Materská škola Nábrežná 2, Nová Baňa je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou
subjektivitou v zmysle zriaďovacej listiny zo dňa 1. 7. 2002.
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ
všeobecne záväzným nariadením. V meste Nová Baňa je to upravené vo VZN č. 10/2009 zo
dňa 25. 6. 2009 v znení neskorších zmien a doplnkov. Výška poplatku v tomto VZN je určená
na 6,- Eur za mesiac. Príspevok materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
V školskom roku 2009/2010 bolo zapísaných 85 detí. Z toho 30 detí bolo v predškolskom
veku.
V školskom roku 2010/2011 bolo zapísaných 78 detí. Z toho 33 detí bolo v predškolskom
veku.
Následnou finančnou kontrolou bolo zistené:
1. Interné smernice materskej školy
Smernica o zverejňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
informáciám v z.n.p. – prepracovať sadzobník poplatkov – je neaktuálny, je tam ešte použitá
mena SKK.
2. Pokladničné doklady
a) Podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. § 8 ods. 6 účtovníctvo účtovnej jednotky sa
vedie spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, ak účtovná jednotka je schopná
zabezpečiť trvalosť po celú dobu spracovania a úschovy.
Pri niektorých výdavkových pokladničných dokladoch nie je zaručená ich trvalosť. Pri
40,66% výdavkových pokladničných dokladoch.
b) Pri VPD č. 10/10 a 142/10 chýbajú podpis a dátum pracovníka oprávneného na povolenie
pracovnej cesty.

c) Pri VPD č. 135/10 a 136/10 - VPD týkajúce sa pracovnej cesty. Pri týchto dvoch
cestovných príkazoch bol použitý dopravný prostriedok – osobný automobil. Podľa zákona č.
283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p. § 7 ods. 10 môže byť pri pracovnej ceste
použitý osobný automobil, pričom bude vyúčtovaná náhrada za jeho použitie v sume
zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. Pri týchto VPD chýba
Dohoda o použití osobného motorového vozidla pri služobnej ceste medzi zamestnávateľom
a zamestnancom.
d) Pri VPD č. 78/10 a 101/10 nie je úplne vyplnený predmet dokladu – obsah dokladu (zákon
č. 431/2002 Z.z. § 10 ods. 1 písm. b) . Sú tam uvedené len kancelárske doklady, na
pokladničnom doklade sa však nachádzajú aj potreby pre školskú jedáleň. Účtovanie je stále
rovnaké, aj použitý účet 501 – Spotreba materiálu. Chýba len bližšie vyšpecifikovanie obsahu
dokladu.
3. Odoslané faktúry
Pri všetkých odoslaných faktúrach chýbajú účtovacie predpisy. Porušenie zákona
o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v z.n.p. § 10 – Náležitosti účtovného dokladu, ods. 1 písm. g)
označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovníctve.
4. Došlé faktúry
a) Pri krycích listoch č. 1 – 5 chýbajú doložené kópie faktúr – z dôvodu účtovania o týchto
faktúrach aj v roku 2009.
b) Všetky poistné zmluvy (poistné budovy, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu,
úrazové poistenie – poistné deti v školskom roku 2010/2011) a platobný výmer mesta Nová
Baňa za komunálne odpady sú účtované ako došlé faktúry. Mali by byť zaradené medzi
interné účtovné doklady, pretože neobsahujú označenie účtovného dokladu slovom faktúra.
c) Došlá faktúra č. 245/2010 – na tejto faktúre chýba účtovací predpis.
5. Bankové výpisy
Podľa zákona o účtovníctve je účtovný doklad preukázateľný účtovný záznam, ak obsahuje
všetky náležitosti. Pri bankových výpisoch chýbajú účtovacie predpisy ku každému
bankovému výpisu, tzn. označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje.
6. Účtovná závierka za rok 2010
a) Súvaha
Kontrolu bilančnej kontinuity zabezpečíme porovnaním predchádzajúceho obdobia
vykázaného k 31. 12. 2010 s hodnotami uvedenými za bežné obdobie v účtovnej závierke za
predchádzajúci rok.
Bilančná kontinuita nebola dodržaná v konečných zostatkoch: Dlhodobé záväzky súčet, Iné
záväzky, Krátkodobé záväzky súčet a Iné záväzky. Konečné zostatky v týchto riadkoch nie sú
zhodné s príslušnými položkami súvahy za rok 2009.
b) Poznámky
Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich boli uvedené užitočné, významné,
zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka
nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú.

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy – tabuľka o dlhodobom hmotnom majetku
a dlhodobom nehmotnom majetku Oprávky a opravné položky – je prázdna, chýbajú v nej
údaje doplnené z výkazu Súvaha.
Podľa § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve sa v Poznámkach uvádzajú informácie, ktoré
vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát, prípadne ďalšie výkazy a údaje,
ktoré ich vysvetľujú a dopĺňajú. Náklady a Výnosy sú v Poznámkach uvedené len
v tabuľkovej podobe. Je tu potrebné ich doplniť textovou časťou, aby informácie o nich boli
užitočné.
Záver
Kontrolný orgán na základe výsledkov kontroly uvedených v správe o výsledku kontroly
uložil kontrolovanému subjektu povinnosť prijať v termíne do 15. novembra 2011 konkrétne
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, určiť zamestnancov
zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa
osobitných predpisov.
Pre MsZ, 10. novembra 2011
Ing. Mgr. Eliška Vallová
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa
Ing.Mgr.E.Vallová – Vykonala som následnú finančnú kontrolu príjmov a výdavkov za rok
2010 v Materskej škole, ul. Nábrežná, Nová Baňa. Chcela by som Vás poprosiť, aby ste si
vypustili odsek: „Podľa školského zákona č. 245/2008 Z. z. v z.n.p. § 28 ods. 4 – tento
príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Musím konštatovať, že toto
nariadenie zákona nie je dodržané a každý mesiac je príspevok od rodičov vyberaný
v neskoršom termíne.“. Tento § sa našej MŠ netýka, nás sa týka len odsek 5 daného §, takže
to som tam nesprávne uviedla. Ostatné kontrolné zistenia zostávajú nezmenené. Do
15.11.2011 má MŠ prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Dnes mi
boli tieto opatrenia doručené a väčšina z uvedených nedostatkov už bola odstránená, niektoré
sa dali spätne opraviť, a tie ktoré sa nedali spätne opraviť, boli prijaté opatrenia, aby tam
nedostatky neboli.
U z n e s e n i e č. 121/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu z kontroly príjmov a výdavkov za rok 2010 v Materskej škole, ul. Nábrežná, Nová
Baňa
Hlasovanie č. 8:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0

nehlasoval - 0
- uznesenie bolo prijaté
6. Majetkové veci
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa
a spracovateľkou je Mgr. Petra Gejdošová, referentka na oddelení výstavby, životného
prostredia a správy majetku na Mestskom úrade v Novej Bani. Komentár k predmetným
návrhom podala Mgr. Petra Gejdošová.
Mgr.J.Havran – Dnes Vám bol predložený materiál, ktorý ja predkladám. Ide o predbežný
súhlas na nájom nehnuteľnosti pre Občianske združenie Hokejový klub Nová Baňa.
Ing.arch.J.Kôpka – Predkladám návrh na vyradenie bodu č. 1, jedná sa o Dušana Muchu.
Dôvodová správa a znenie predmetného návrhu na uznesenie je nasledovné:
Dôvodová správa
Jedná sa o časť pozemku, ktorý sa nachádza pozdĺž pozemku C KN parc.č. 4788/2,
ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Uvedenú časť pozemku žiadateľ zabral betónovým
oplotením, ktoré nebolo zhotovené v súlade s podaným ohlásením uvedenej drobnej stavby.
Vysporiadanie majetkového práva žiadateľ potrebuje doložiť pre vydanie dodatočného
stavebného povolenia k stavbe. Žiadateľ predložil stanovisko správcu vodného toku
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Partizánska cesta 69, Banská Bystrica
a stanovisko SPP a.s., Vápennícka 16, Prievidza, ktorých predloženie žiadala komisia k
zrealizovanej stavbe. Komisia po prerokovaní odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť
spôsob prevodu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu uvedeného v návrhu na
uznesenie.
Na základe prijatého uznesenia si dá žiadateľ uvedenú časť pozemku zamerať. Podľa
geometrického plánu bude vypracovaný znalecký posudok a odpredaj pozemku sa následne
predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
časť pozemku C KN parc.č. 4788/1 – ostatné plochy, vedeného Správou katastra
Žarnovica na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, o výmere cca
26 m2
pre Dušana Muchu, trvale bytom Nábrežná 97/16, Nová Baňa
za účelom oplotenia pozemku

z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania mestského pozemku zabratého betónovým
oplotením vo vlastníctve Dušana Muchu, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej
hodnoty majetku, ktorá bude následne určená znaleckým posudkom. Mesto neplánuje
pozemok využiť na žiadny iný účel.
U z n e s e n i e č. 122/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
sťahuje
z programu dnešného rokovania bod č. 1 v majetkových veciach. Jedná sa o žiadosť Dušana
Muchu, trvale bytom Nábrežná 97/16, Nová Baňa
Hlasovanie č. 9:
prítomní - 12
za - 10 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš
Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Ing.
Karol Tužinský)
proti – 1 (Jozef Barniak)
zdržal sa - 1 (Peter Forgáč)
nehlasoval - 0

Dôvodová správa
Pán Ábel Adamec požiadal o odpredaj mestského pozemku na ul. Starohutská za
účelom využitia na skladové priestory a parkovanie vozidiel. Spolu s manželkou vlastnia
nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú blízkosti predmetného pozemku (oproti cez miestnu
komunikáciu. Žiadosť bola prerokovaná v komisii, ktorá neodporúča predmetný pozemok
odpredať, z dôvodu citovaného v návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
neschvaľuje
odpredaj pozemku E KN parc.č. 4315 – trvalý trávny porast, vedeného Správou
katastra Žarnovica na LV č. 3853, ako vlastníctvo mesta o výmere cca 320 m2, v lokalite
Starohutská ul.
pre Ábela Adamca, trvale bytom Starohutská 1246/57, Nová Baňa, z dôvodu že výjazd
z priľahlej vedľajšej komunikácie na hlavnú sa tým stane neprehľadným.

U z n e s e n i e č. 123/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
neschvaľuje
odpredaj pozemku E KN parc.č. 4315 – trvalý trávny porast, vedeného Správou katastra
Žarnovica na LV č. 3853, ako vlastníctvo mesta o výmere cca 320 m2, v lokalite Starohutská
ul. pre Ábela Adamca, trvale bytom Starohutská 1246/57, Nová Baňa, z dôvodu že výjazd
z priľahlej vedľajšej komunikácie na hlavnú sa tým stane neprehľadným.
Hlasovanie č. 10:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
- uznesenie bolo prijaté

Dôvodová správa
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na predbežné schválenie zriadenie vecného
bremena, ktoré bude spočívať v tom, že mesto bude v pozemku vo vlastníctve mesta trpieť
uložené vodovodné potrubie a právo vstupu na pozemky počas údržby a opravy vodovodného
potrubia. Komisia žiadosť MUDr. Andrey Obertovej pre napojenie rozostavaného rodinného
domu na verejný vodovod prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu zriadenie
vecného bremena predbežne schváliť. Na základe prijatého uznesenia si žiadateľka dá trasu
pre vybudovanie vodovodného potrubia zamerať. Podľa geometrického plánu bude zriadenie
vecného bremena v prospech žiadateľky, vlastníčky rozostavaného rodinného domu,
predložené mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
predbežne schvaľuje
zriadenie vecného bremena, ktoré bude spočívať v tom, že Mesto Nová Baňa ako
vlastník bude trpieť v pozemku E KN parc.č. 1462/101 – trvalé trávne porasty, vedenom
Správou katastra na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, uložené vodovodné potrubie a právo
vstupu na pozemok počas zabezpečovania opravy a údržby vodovodného potrubia v prospech
vlastníčky rozostavanej budovy, ktorá sa nachádza na pozemku C KN parc.č. 2086/6,
vedených Správou katastra na LV č. 8754 – MUDr. Andrey Obertovej, rod. Obertová, trvale
bytom Rekreačná cesta 392, Nová Baňa.
Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne.

Zmluva o zriadení vecného bremena bude s uvedenou vlastníčkou nehnuteľnosti
uzatvorená na základe predloženého geometrického plánu, ktorým bude trasa vodovodnej
prípojky zameraná, po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom.
U z n e s e n i e č. 124/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
predbežne schvaľuje
zriadenie vecného bremena, ktoré bude spočívať v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník
bude trpieť v pozemku E KN parc.č. 1462/101 – trvalé trávne porasty, vedenom Správou
katastra na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, uložené vodovodné potrubie a právo vstupu na
pozemok počas zabezpečovania opravy a údržby vodovodného potrubia v prospech vlastníčky
rozostavanej budovy, ktorá sa nachádza na pozemku C KN parc.č. 2086/6, vedených Správou
katastra na LV č. 8754 – MUDr. Andrey Obertovej, rod. Obertová, trvale bytom Rekreačná
cesta 392, Nová Baňa.
Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude s uvedenou vlastníčkou nehnuteľnosti
uzatvorená na základe predloženého geometrického plánu, ktorým bude trasa vodovodnej
prípojky zameraná, po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom.
Hlasovanie č. 11:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
- uznesenie bolo prijaté

Na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva bol dodatočne predložený návrh
v znení:
Dôvodová správa
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na predbežné schválenie spôsob nájmu časti
mestského pozemku E KN parc.č 4442 za účelom vybudovania studne a vodovodného
potrubia pre potreby nájomcu susedného pozemku – OZ HK Nová Baňa. S OZ HK Nová
Baňa je na základe schváleného uznesenia MsZ č. 75/2011 zo dňa 23.6.2011 uzatvorená
nájomná zmluva č. 2/2011 na dobu určitú do 15.07.2036 za účelom výstavby dočasných
stavieb: mutltifunkčného ihriska a technickej budovy a ich prevádzkovanie. Na základe
prijatého uznesenia si dá občianske združenie HK Nová Baňa studňu a vodovodné potrubie
geometricky zamerať. Podľa geometrického plánu bude MsZ predložené uzatvorenie dodatku
k nájomnej zmluve na schválenie.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
predbežne schvaľuje
spôsob nájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
časť pozemku E KN parc.č. 4442 – trvalý trávny porast, vedeného Správou katastra
Žarnovica na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, o výmere cca
22 m2
pre Občianske združenie Hokejový klub Nová Baňa, Štúrova 1
za účelom vybudovania studne a vodovodného potrubia
na dobu do 15.07.2036
vo výške nájomného za 1,00 euro ročne
z dôvodu zabezpečenia vody pre nájomcu podľa nájomnej zmluvy č. 2/2011 pre
potreby multifunkčného ihriska a dočasnej technickej budovy.

J.Barniak – Vážené dámy, vážení páni, keď som sa bol ešte predtým pozrieť na Záhrbe, bolo
tam špinavé a zarastené smetisko. Za posledný mesiac som sa tam bol pozrieť asi 3 krát
a teraz tam je na 50 až 60 % vybudovaný krásny areál. Je vidieť, že skupina ľudí tam spravila
kus roboty. Odborník na studne v tej dobe ešte nevedel, že to bude v tej časti, ktorá nie je ešte
schválená. Ale viete veľmi dobre, že to ihrisko bez vody je o ničom. Páči sa mi to, ešte raz sa
im chcem poďakovať a ja budem určite hlasovať „za„.
U z n e s e n i e č. 125//2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
predbežne schvaľuje
spôsob nájmu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
časť pozemku E KN parc. č. 4442 – trvalý trávny porast, vedeného Správou katastra
Žarnovica na LV č. 3853 v k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, o výmere cca
22 m2 pre
Občianske združenie Hokejový klub Nová Baňa, Štúrova 1
za účelom vybudovania studne a vodovodného potrubia na dobu do 15.07.2036 vo výške
nájomného za 1,00 euro ročne

z dôvodu zabezpečenia vody pre nájomcu podľa nájomnej zmluvy č. 2/2011 pre potreby
multifunkčného ihriska a dočasnej technickej budovy.
Hlasovanie č. 12:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
- uznesenie bolo prijaté

7. Rôzne
V rámci tohto bodu je predložený návrh na uznesenie vo poskytnutia dotácie pre
Mestský futbalový klub. Predkladateľkou je Katarína Štrbová, poslankyňa MsZ
a predsedníčka komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu a spracovateľkou je Eva
Mikušková, referentka na oddelení OKI na Mestskom úrade v Novej Bani. K danému bodu
boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
Mestský futbalový klub Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011
o poskytovaní dotácií o dotáciu na športovú činnosť mládeže a detí v MFK v Novej Bani –
tretia časť – súťažný ročník 2011/2012 – jeseň, účel použitia - financovanie výdavkov na
zabezpečenie zápasov žiackych a dorasteneckých futbalových družstiev – náklady na
prepravu, rozhodcov, odmeny trénerov, športový materiál a výstroj, prenájom športovísk k
činnosti. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 12. 10.
2011 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 2.000 EUR.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660,- € je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ.
U z n e s e n i e č. 126/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
poskytnutie dotácie pre Mestský futbalový klub Nová Baňa vo výške 2.000 eur na
financovanie výdavkov na prepravu, odmeny pre rozhodcov a trénerov žiackych a
dorasteneckých futbalových družstiev, športový materiál, prenájom športovísk.
Hlasovanie č. 13:
prítomní – 13
za - 11 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína
Štrbová, Ing. Karol Tužinský)

proti - 0
zdržal sa - 2 (Juraj Búry, Anton Tužinský)
nehlasoval - 0
- uznesenie bolo prijaté

Následne bol predložený návrh na uznesenie vo veci poskytnutia dotácie pre Športový
klub KARATE Nová Baňa. Predkladateľkou je Katarína Štrbová, poslankyňa MsZ
a predsedníčka komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu a spracovateľkou je Eva
Mikušková, referentka na oddelení OKI na Mestskom úrade v Novej Bani. K danému bodu
boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
Športový klub Karate Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č.7/2011 o poskytovaní
dotácií o dotáciu na čiastočné finančné krytie nákladov spojených s účasťou na plánovaných
športových podujatiach v mesiacoch október – december 2011. (štartovné, ubytovanie,
cestovné, ceny, medaile), a tiež prenájom telocvične (energia, kúrenie). Komisia kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 12. 10. 2011 žiadosť prehodnotila,
z plánovaných podujatí vybrala Memoriál Antona Krištofa ktorý sa uskutoční dňa
26. novembra 2011 a odporučila na toto podujatie schváliť dotáciu na zabezpečenie cien,
medailí a pohárov pre súťažiacich vo výške 500 EUR.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ.

K.Štrbová – Bude to 7. ročník Memoriálu Antona Krištofa, 6. ročníka sa zúčastnilo 13
klubov z celého Slovenska, 225 športovcov a 5. ročníka sa zúčastnilo 16 klubov. Takže je to
podujatie, ktoré takýmto spôsobom dôstojne reprezentuje naše mesto.
N.Pinková – V poslednej vete je uvedené: „Keďže je čiastka vyššia ako 1.660 eur je potrebný
súhlas MsZ.“ Ide ale o čiastku 500 eur.
K.Štrbová – Predtým sme im už ale schvaľovali dotácie, takže celková čiastka je už vyššia
ako 1.660 eur.
Mgr.J.Havran – V dôvodovej správe by bolo dobré uviesť, že doteraz schválené dotácie
prevyšujú sumu 1.660 eur.

U z n e s e n i e č. 127//2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
poskytnutie dotácie pre Športový klub KARATE Nová Baňa vo výške 500 eur na ceny,
medaily, poháre na Memoriál Antona Krištofa, ktorý bude klub poriadať 26. novembra 2011.

Hlasovanie č. 14:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
- uznesenie bolo prijaté
Ďalším predloženým návrhom na schválenie je Prevádzkový poriadok pohrebiska
a Domu smútku v Novej Bani. Predkladateľom je František Bakoš, riaditeľ Technických
služieb mesta Nová Baňa a spracovateľom je Ján Korista, majster verejnej zelene
a pohrebiska na Technických službách mesta Nová Baňa. K danému bodu boli materiály
zaslané vopred.
Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa svojim uznesením č. 16/2010 schválilo na svojom
zasadnutí dňa 25.3.2010 na návrh prevádzkovateľa pohrebiska Technických služieb mesta
Nová Baňa, p. o. prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v Novej Bani, Kalvárska
ul. č. 34, vypracovaný v zmysle zákona č. 470/2005 o pohrebníctve. Dňom 1.1.2011
nadobudol účinnosť nový zákon o pohrebníctve č. 131/2010, ktorým bol zároveň zrušený
pôvodný zákon o pohrebníctve č. 470/2005 Z. z.. Podľa § 18 ods. 2 nového zákona
o pohrebníctve prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje obec všeobecne záväzným
nariadením. Na základe uvedeného bolo potrebné upraviť schválený prevádzkový poriadok
pohrebiska a Domu smútku v Novej Bani a schváliť ho ako všeobecne záväzné nariadenie
mesta.
F.Bakoš – Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku sa predkladá na schválenie,
z dôvodu legislatívnych zmien, čo sa týka poplatkov, tie neboli zvýšené. Týka sa napr. zmien
názvov a to: cintorín na pohrebisko. V pohrebisku máme viac ako 2 tisíc hrobových miest,
z ktorých je cca 332 neznámych hrobov a asi 18 hrobov je nevysporiadaných.
Ing.J.Štrba – Na strane 6 v bode 4 je uvedené, že Dom smútku je prístupný za účelom
uloženia ľudských pozostatkov v pracovných dňoch, v čase od 07.00 – 14.00 hod.. Čo keď
človek zomrie napr. o 15.00 hod., je možné uložiť ho do Domu smútku až na druhý deň, alebo
to funguje nejakým iným spôsobom?
F.Bakoš – Mŕtve telo preberá pieta, pre ktorú sa pozostalí rozhodnú a títo majú prístup do
Domu smútku.
K.Štrbová – Na strane 8 v článku XIV. v bode 1 je uvedené: „Prevádzkový poriadok
pohrebiska je možné meniť a dopĺňať so súhlasom Mestského zastupiteľstva v Novej Bani.“
Nie je tu potrebný súhlas aj Regionálneho úradu verejného zdravotníctva?
F.Bakoš – Ten súhlas je potrebný po odsúhlasení zmien mestským zastupiteľstvom.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
A DOMU SMÚTKU V NOVEJ BANI
I.
Identifikačné údaje
Pohrebisko:
Zriaďovateľ pohrebiska:
Prevádzkovateľ pohrebiska:
IČO:

Zamestnanci:

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

Bakoš František
– riaditeľ Technických služieb mesta Nová Baňa
Ján Korista
- majster verejnej zelene a pohrebiska
Drahomíra Müllerová – správca pohrebiska

II.
Všeobecné ustanovenia :
Prevádzkový poriadok určuje podmienky, zásady a opatrenia, ktoré treba rešpektovať
a dodržiavať pri prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku v súlade so zákonom NR SR č.
131/2010 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.
III.
Základné údaje o pohrebisku :

1. 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 10812 m2 (areál nového
cintorína)
- Pozemok KN-E parc. č. 49/1 – záhrada o výmere 20580 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
a) jednohrob: 1,1 m x 2,30 m,
b) dvojhrob: 2,1 m x 2,30 m,
c) trojhrob: 3,1 x 2,30 m,
d) detský hrob/dieťa do 6 rokov/: 0,8 m x 1,4 m,
e) detský hrob /dieťa do 14 rokov/: 0,9 x 2,0 m,
f) urna do zeme: 0,9 m x 0,9 m,
g) urnový múr: 0,6 m x 0,6 m.
2. 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.
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a/ vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b/ vykonávanie exhumácie,
c/ vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d/ správou a údržbou pohrebiska /cintorína/ a domu smútku, vrátane vnútorných zariadení,
e/ správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
f/ starostlivosťou o oplotenie pohrebiska,
g/ zabezpečovanie čistoty a poriadku na pohrebisku,
h/ zabezpečovanie pravidelného odvozu vytvoreného odpadu,
i/ zásobovanie vodou,
j/ prevádzku a údržbu osvetlenia cintorína,
k/ dozor nad výkopom hrobov a úpravami okolia hrobov celkovo dodržiavaním tohto
prevádzkového poriadku,
l/vyberanie poplatkov od občanov v rozsahu určenom týmto prevádzkovým poriadkom.
Činnosti uvedené v odseku 1 písm. a/ a b/ môže prevádzkovateľ zabezpečovať sám alebo
budú zabezpečované prostredníctvom oprávnenej pohrebnej služby na základe samostatnej
zmluvy o spolupráci.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný:
a/ zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky /ďalej len
hrobové miesta/ na pohrebisku, ktorý spravuje a prevádzkuje,
b/ značiť hrobové miesta,
c/ prenajímať hrobové miesto oprávnenej osobe, prenajímať obradnú sieň, výstavný katafalk
chladiace zariadenie a aparatúru na ozvučenie pohrebiska objednávateľovi pohrebu alebo
vykonávateľovi pohrebnej služby.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje za úhradu i ďalšie služby:
a/ umožňuje (povoľuje) v odôvodnených prípadoch vstup do areálu pohrebiska motorovým
vozidlom,
b/ poskytuje vodu a pripojenie na el. energiu (zásuvky na 220 V) pri realizácii pomníka
zosnulým,
c/ výzdoba a aranžovanie, živých príp. umelých kvetov do váz v obradnej sieni domu
smútku,
vystavenie kvetinových darov, vencov a ich odnos a uloženie na hrob, na požiadanie obstarávateľa pohrebu,
d/ 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, údržba a formovanie
nového hrobu za obdobie 1 roka na požiadanie zákazníka, drobné stavebné opravy a úpravy
hrobu, hrobky, obrúb a pod.
4. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup
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.
5. Ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona o pohrebníctve zabezpečuje oprávnený prevádzkovateľ pohrebnej služby. Prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa:
a/ predaj rakiev a smútočných potrieb,
b/ úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,
c/ prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
d/ iné činnosti priamo súvisiace s pohrebom.
6. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný upraviť prevádzkový poriadok pohrebnej
služby podľa zákona o pohrebníctve do 31.12.2011, v ktorom musí upraviť:
a/ prijímanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
b/ zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami pri preprave,
c/ vedenie predpísanej evidencie o ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkoch,
d/ používanie chladiaceho zariadenia,
e/ režim údržby, čistoty a dezinfekcie.
7. Zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska a poskytovateľa pohrebných služieb sú povinní:
a/ zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania, dôstojne vystupovať pri obradoch
a v styku s občanmi,
b/ pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou
obstarávateľa pohrebu,
c/ zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania,
d/ 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. 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.
2. Je zakázané vstupovať na pohrebisko osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
3. Odpady a iné nepotrebné predmety z hrobových miest sa môžu ukladať len na miestach
a do nádob na to určených.
4. Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad.
5. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou dobou pohrebisko
opustiť.
6. Vodiť psov na pohrebisko je zakázané.
7. 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 do domu smútku na vykonanie
pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiaceho
zariadenia,
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.
8. 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.
9. 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.
3.
4.

Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na
pohrebisko.
Deťom do 6 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
Dom smútku je prístupný, za účelom uloženia ľudských pozostatkov, alebo ľudských
ostatkov, po splnení podmienok stanovených zákonom o pohrebníctve v pracovných
dňoch v čase od 07,00-14,00 hod., alebo jednu hodinu pred pohrebom a počas pohrebu
v dohodnutom čase. Mimo určeného času je možné dom smútku sprístupniť na
nevyhnutne potrebný čas po dohode so správcom pohrebiska.

VIII.
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
1.

Ľudské pozostatky, ak sa neuložia do chladiaceho zariadenia musia byť pochované do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Pred pohrebom treba
preukázať, že bola vykonaná prehliadka mŕtveho a bol vystavený list o prehliadke
mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať
ihneď.

2. 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.
3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
4. 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.
5. 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.
6. Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami možno ukladať do urnových
miest, prikladať ich k pomníkom alebo ich ukladať do existujúcich hrobov alebo hrobiek.
7. Rakvu a urnu možno uložiť do existujúceho hrobu len s písomným súhlasom nájomcu
hrobového miesta.
8. 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.
9. 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.
10. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

IX.
Dĺžka tlecej doby
Dĺžka tlecej doby pre pohrebisko v Novej Bani je stanovená na 10 rokov v zmysle §19
ods. 3 zákona o pohrebníctve.
X.
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na
a/evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
- meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,
- dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ostatkov s uvedením hrobového miesta
a hĺbky pochovania,
- záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
- meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov
ak nájomcom je obec,
- dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta / ďalej len nájomná zmluva/ a údaje
o zmene nájomcu,
- údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
- údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
b/evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o
- zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
- zrušení pohrebiska,
- skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť
obce podľa osobitého predpisu, alebo či ide o vojnový hrob.
c/ viesť situačný plán cintorína s evidenciou voľných hrobových miest a je povinný umožniť
na požiadanie obyvateľov do neho nahliadnuť,
d/ písomne informovať nájomcu o:
- skutočnosti, že uplynie lehota na ktorú bolo nájomné zaplatené,
- dátume ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa; súčasne túto
informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.
e/ 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,
f/ umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy
pred pochovaním.
XI.
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
neodkladne zabezpečiť odvoz a likvidáciu akéhokoľvek odpadu, zeminy a stavebného
odpadu na vlastné náklady.
XII.
Cenník nájmu hrobového miesta a služieb
1. Cenník tvorí prílohu č. 1 prevádzkového poriadku pohrebiska.
XIII.
Sankcie
1. 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 § 32 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve
iné právne delikty podľa § 33 uvedeného zákona.

XIV.
Zmeny a doplnenia prevádzkového poriadku pohrebiska
1. Prevádzkový poriadok pohrebiska je možné meniť a dopĺňať so súhlasom Mestského
zastupiteľstva v Novej Bani .
XV.
Ochrana osobných údajov
1. Na spracúvanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje Zákon č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
XVI.
Prechodné ustanovenia
1. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované
za podmienok daných v § 30 zákona o pohrebníctve.
V Novej Bani, dňa: 14.10.2011
Bakoš František
riaditeľ TS

Príloha č. 1
Cenník nájmu hrobového miesta a služieb
Výška nájmu za hrobové miesto

Za prenájom miesta na pohrebisku sa stanovujú podľa všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Nová Baňa o pohrebníctve č. 8/2009 zo dňa 26.2.2009 tieto ceny:
1) Prenájom hrobového miesta na prvých 10 rokov a 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 m2
5,00 eur,
f) urna do zeme
25,00 eur,
g) urna do múra
20,00 eur.

2) Pri jednohrobe pochovávanie nad seba a pri dvojhroboch si nájomca doplatí pri uložení
telesných pozostatkov ďalšieho zosnulého pomernú časť za prenájom hrobového miesta odo
dňa uzatvorenia poslednej nájomnej zmluvy o nájme hrobového miesta ako doplatok, ktorý sa
vypočíta rozdielom tlecej doby 10 rokov a neuplynulej doby z predchádzajúceho zmluvného
vzťahu. Pomerná časť určeného poplatku sa prepočítava na dni. Poplatok za prenájom
hrobového miesta u trojhrobov sa počíta ako 1,5 násobok dvojhrobu.U štvorhrobu sa poplatok
počíta ako dvojnásobok dvojhrobu.
Cenník služieb
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výkop hrobu pre pochovanie dieťaťa
Výkop hrobu pre staršie ako 10 rokov
Zasypanie hrobu a úprava hrobového miesta
Výkop pre uloženie urny do zeme
Prepožičanie obradnej siene, výstavného katafalku a ozvučenia
Prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej
lehoty pochovania
7. použitie chladiaceho boxu za každý ďalší aj započatý deň
8. Poplatok za celodenný komerčný vstup motorového vozidla:
a) do 3,5 tony
b) nad 3,5 tony
9. Poplatok za vodu – pri komerčnom vstupe s potrebou
použitia vody - paušálne za jeden vstup
10. Poplatok za spotrebovanú elektrickú energiu – pri komerčnom vstupe
s potrebou napojenia sa na el. energiu – paušálne pri jedenom vstupe
11. Výzdoba a aranžovanie, živých príp. umelých kvetov do váz
v obradnej sieni
12. Vystavenie kvetinových darov, vencov a ich odnos a uloženie na hrob
13. Zapožičanie výzdoby z umelých kvetov a obradnej sieni počas obradu
14. Údržba a formovanie hrobu za obdobie 1 roka na požiadanie nájomcu

Ceny sú uvedené s DPH !

30,00 €
60,00 €
30,00 €
9,00 €
25,00 €
26,50 €
10,00 €
7,00 €
14,00 €
2,00 €
2,00 €
10,00 €
6,00 €
8,00 €
14,00 €

U z n e s e n i e č. 128/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 10/2011 „Prevádzkový poriadok
pohrebiska a Domu smútku v Novej Bani“
Hlasovanie č. 15:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
- uznesenie bolo prijaté

Na dnešné rokovanie MsZ bol dodatočne doložený návrh na uznesenie, nakoľko
Mesto Nová Baňa pripravuje podanie projektu „Monitorovací kamerový systém v meste Nová
Baňa“. Predkladateľom návrhu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa
a spracovateľom Jaroslav Svetík, náčelník Mestskej polície v Novej Bani.
Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa v rámci očakávanej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácií projektov v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti pripravuje
podanie projektu „Monitorovací kamerový systém v meste Nová Baňa“. Výška celkových
predpokladaných výdavkov na projekt je 26 188,00 eur. Termín odovzdania kompletnej
žiadosti býva zvyčajne do konca novembra. Výzva k 9.11.2011 ešte nebola zverejnená, ale
pre obavu z omeškania, resp. z možnej časovej tiesni po prípadnom vyhlásení je predložený
tento návrh uznesenia, lebo v prípade vyhlásenia výzvy je prílohou žiadosti o dotáciu aj
doklad o preukázaní, že žiadateľ má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20%
finančných prostriedkov zabezpečených z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu.
Cieľom projektu je chrániť a monitorovať exponované časti mesta pomocou štyroch
kamier. Ide o priestor od základných škôl na Školskej ul., Námestie sv. Alžbety, Bernolákovu
ul. a Námestie slobody.

Mgr.J.Havran – Bol Vám predložený materiál na schválenie vo veci predloženia žiadosti
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie
kriminality a inej protispoločenskej činnosti pre rok 2012, na základe vyhlásenia výzvy
Radou vlády SR. Táto výzva sa ešte len predpokladá. Keď bude vyhlásená výzva, aby sme
mohli na ňu rýchlo reagovať. Čísla vychádzajú z predchádzajúceho projektu, ktorý bol
v tomto meste pripravený. Počíta sa v ňom s inštaláciou 4 kamier a kamerového systému.
V rámci regenerácie centra mesta a rekonštrukcii chodníkov sa s tým počíta. Pokiaľ
nebudeme s týmto projektom úspešní, predpokladám, že by sme z hľadiska bezpečnosti
monitorovali priestor, ktorý bol rekonštruovaný a námestie.

U z n e s e n i e č. 129/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu
v oblasti prevencie kriminality na základe výzvy vyhlásenej Radou vlády SR pre prevenciu
kriminality a inej protispoločenskej činnosti pre rok 2012 v zmysle zákona č. 583/2008 Z. z.
o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
- výška celkových výdavkov na projekt
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt

26 188,00 EUR
26 188,00 EUR

b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o dotáciu
c) financovanie projektu vo výške 20 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo
výške 5 238,00 EUR z vlastných zdrojov mesta.
Hlasovanie č. 16:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
- uznesenie bolo prijaté

Mgr.J.Havran – Chcel by som Vás informovať:
- Mesto Nová Baňa získalo dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR na
vyhotovenie územného plánu. Bol som podpísať zmluvu na Krajskom stavebnom úrade.
Výška dotácie je 11.597 eur a naša miera spolufinancovania je 2.899 eur. Jedná sa o dotáciu,
ktorá je poskytnutá na vypracovanie konceptu riešenia územného plánu obce. V súčasnej
dobe je Mesto Nová Baňa v štádiu vypracovania nového územného plánu, čakáme na
vypracovanie konceptu, ktorý mal byť vypracovaný 31.5.2011. Nakoľko sa jedná o meškanie
dodávateľa, budeme mu účtovať zmluvnú pokutu.
- Verejné obstarávanie – chodník Hrádza, ktorý vedie na sídlisko Pod sekvojou. Z rozpočtu
mesta bolo na túto akciu určených 108 tis. eur. Do verejného obstarávania sa prihlásilo 12
firiem, víťazná firma vysúťažila tento chodník za 76 466 eur. Realizácia chodníka bude
spojená aj s vyhotovením kanalizácie, ktorá vyrieši problém vytekania prívalovej vody na
MK. Oproti narozpočtovaným prostriedkom sme ušetrili 31.534 eur. Víťazná firma sa volá
ELSE STYL, s.r.o., Šutková, Topoľčianky. Rokovali sme aj so zástupcami z firmy VEOLIA,
ktorí nám prisľúbili opravu kanalizácie na začiatku roka. Kanalizáciu opravia v tom úseku,
kde tečie, na vlastné náklady, takže sa usporia ďalšie finančné prostriedky. Predpokladaný
termín ukončenia realizácie chodníka je koniec júna v roku 2012.

- PD na oporný múr na ul. Šibeničný vrch už bola odovzdaná – v súčasnosti sme požiadali
o stanovisko aj dotknuté orgány, aby sme mohli získať stavebné povolenie na túto akciu. Ak
bude vôľa zo strany mestského zastupiteľstva, táto akcia bude budúci rok zahrnutá do akcií
v rámci rozpočtu.
- Kanalizácia v rekreačnej oblasti Tajch – jej oprava bola ukončená, ešte zostáva jedna časť,
ktorá je pod hrádzou na Tajchu, to znamená, že celá kanalizácia v rekreačnej oblasti okolo
jazera Tajch je v súčasnej dobe vymenená a nemali by tam presakovať do vody žiadne látky.
V priebehu mesiaca október sa potápači potápali a kontrolovali stav „mnícha“, a takisto boli
vnútri, sú tam aj nefunkčné mechanizmy, takže budeme musieť hľadať spôsob, ako vyriešiť
túto situáciu. Na určitých miestach aj presakuje voda do toho zariadenia.
- ZŠ J. Zemana – čo sa týka multifunkčného ihriska, na ktoré sú narozpočtované prostriedky
vo výške 80 tis. eur v rámci rozpočtu, do 25.11.2011 by mala byť zhotovená PD. Od Povodia
Hrona sme získali súhlas, a nemá námietky k jeho umiestneniu pri ZŠ J. Zemana, a súhlasí
s určitými podmienkami. V súčasnej dobe vybavujeme projekt na prekládku
vysokonapäťových káblov, ktoré v tej lokalite treba preložiť. K tejto akcii by sa malo
pristúpiť na jar.
- Kanalizačný zberač ul. Kamenárska – dostali sme list od Ministerstva životného prostredia
SR o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt
Kanalizačný zberač ul. Kamenárska, z dôvodu porušenia zmluvy. V liste sa uvádza: „V
zmysle Zmluvy – Prílohy č. 1 (Všeobecné zmluvné podmienky), článku 10, časti 2, bodu 2.4,
písmeno h) je „poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie
informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa“ považované za podstatné
porušenie Zmluvy zo strany prijímateľa. Na základe uvedeného Vás informujeme, že ste
podstatne porušili Zmluvu a ako Poskytovateľ týmto od Zmluvy odstupujeme.“ V zmysle
uvedeného listu budeme kontaktovať všetky zmluvné strany, s ktorými boli uzavreté zmluvy
a budeme sa snažiť zmluvné vzťahy ukončiť. Zrejme budeme musieť vyplatiť práce a úkony,
ktoré boli zrealizované. Pri nástupe do funkcie, keď som zistil skutočnosti v súvislosti
s realizáciou tohto projektu, neudelil som rozkopávkové povolenie, takže stavba sa
nezrealizovala. Dňa 25.11.2010 bola stavba odovzdaná a projekt bol zahájený. Budeme
rokovať aj s partnermi, ktorí mali poskytovať stavebný dozor aj s externým manažmentom.
- v súčasnej dobe sa pripravuje prepracovanie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia“
a takisto bude pripravené aj nové verejné obstarávanie, v zmysle projektu, ktorý bol
schválený ministerstvom hospodárstva. Verejné obstarávanie už bolo zrušené dvakrát, podľa
informácií, ktoré sme získali, je potrebné tento projekt prepracovať. Znovu požiadame
o nenávratný finančný príspevok vo výške 204 tis. euro.
- požiadavky SAD na dofinancovanie spojov, ktoré sú realizované SAD v rámci katastra
mesta Nová Baňa a jedná sa o spoje: železničná stanica – Ílend, železničná stanica – Kútovci
a železničná stanica – Bukovina. Vzhľadom na to, že sa jedná o spoje, ktoré fungujú v rámci
katastra mesta Nová Baňa, sú mestskou hromadnou dopravou, SAD a samosprávny kraj už
ďalej nebudú dofinancovávať tieto spoje. Zo zákona bude povinnosť financovať prímestskú
autobusovú dopravu, čo v tomto prípade nie je. SAD nám predložila návrh na dofinancovanie
spojov, kde bude mesto Nová Baňa povinné zaplatiť ročne spoje: smer Bukovina 11 921 eur,
smer Kútovci 6 749 eur a smer Ílend 18 898 eur. Dohromady to činí 2/3 z celkovej sumy t.j.
28 683 eur ročne, nakoľko 1/3 hradí samosprávny kraj. Pokiaľ chceme, aby spoje do týchto
častí chodili v takom rozsahu, ako doteraz. Predĺženie sme odsúhlasili so SAD a potrebu
spojov je potrebné zmluvne uzavrieť do konca roka, a takisto dojednať aj podmienky o výške
ekonomicky oprávnených nákladov. Takže rokovania budú ešte prebiehať v novembri.
- Regenerácia centra mesta – bola vystavená prvá faktúra na overovanie. Vystavená je na 20
% z objemu vykonaných prác, takisto bola vystavená prvá faktúra aj za práce naviac. Bola
vystavená vo výške 15 800 eur. Jednalo sa o kanalizáciu, ktorá bola spravená naviac – od

mestských WC po Kino VATRA, v dĺžke cca 70 m. Ďalej vyúčtovanie za betónový základ
múru, ktorý vedie od kaviarne Lošonský po stávkovú kanceláriu NIKÉ.
- Mestské lesy začali prostredníctvom subdodávateľa čistiť pasienku na Šarvízi, kde sa
v budúcnosti uvažuje s pestovaním rýchlo rastúcich drevín.
- geologický prieskum v Kohútove – v súčasnosti je vyvŕtaných cca 300 m a vŕtať sa bude
približne 2 týždne.
Čo sa týka tvorby rozpočtu pre nasledujúce obdobie, chcem poprosiť pánov poslancov, aby
predniesli požiadavky, návrhy alebo potreby od občanov zo svojich okrskov, ktoré chcú
zahrnúť do rozpočtu. Od tohto mesiaca opäť pracuje na mestskom úrade Mgr. Jana Holá,
ktorá je vo funkcii manažéra rozvoja mesta. Okrem toho, že v našom meste chceme šetriť
a reorganizovať, chceme sa aj rozvíjať a budovať, takže v tomto smere bude viacej práce,
vzhľadom aj na to, že nehodlám obsadiť funkciu prednostu.
J.Barniak – Chcel by som bližšie špecifikovať novú funkciu, ktorú vykonáva Mgr. Holá?
Mgr.J.Havran – Pani Mgr. Holá pracuje vo funkcii manažéra pre rozvoj, to znamená, že má
na starosti projekty, rozvoj, koncepcie rozvoja tohto mesta, implementácie, to znamená
vypracovávanie projektov.
J.Barniak - Mgr. Holá, vidím, že máš novú funkciu, neuraz sa na mňa, ale chcem Ti len
povedať, že to je veľmi dôležitá funkcia a budeme tu každý mesiac kontrolovať, čo sa
vybavilo pre mesto. Prajem Ti všetko najlepšie, ale budeme Ťa poslanci ostro sledovať.
Mgr.J.Holá – Nemám z toho žiadne obavy, že ma budeš kontrolovať, pretože by som niečo
spravila, resp. vykonala. Budem rada, ak budú aj z Vašej strany nejaké podnety. V oblasti
kultúry sa budeme uchádzať o ďalšiu dotáciu na poslednú fázu rekonštrukcie maľby
uhorských panovníkov a budeme sa uchádzať aj o dotáciu na knižničný fond.
V.Hudecová – Nemohol by sa riešiť pozemok pri starej škole na Bukovine? Je to potrebné
pokosiť a opíliť stromy. Bol si to pozrieť aj Ty, pán primátor a aj pán Kasan to bol fotiť. Je to
tam v katastrofálnom stave. Sú tam pozemky, ktoré sú v osobnom vlastníctve a mesto im
dávalo výzvy, aby stav upravili. To je v poriadku, ale mesto so svojimi pozemkami zatiaľ
nespravilo nič. Ďalej na Bukovine nefunguje rozhlas, a keď funguje, tak strašne šuští. Buď sa
rozhlas opraví, alebo potom načisto odpojí.
Mgr.J.Havran – Pán riaditeľ technických služieb to zabezpečí, aby sa to dostalo do
vyhovujúceho stavu. Čo sa týka mestského rozhlasu, situácia v tomto meste je zlá, ale
budeme sa tomu určite venovať. Technické služby sú správcami rozhlasu, takže to preveria.
J.Búry – Čo sa týka Tajchu, je teda pripravený nejaký projekt, alebo ako sa bude realizovať
úprave hrádze?
Mgr.J.Havran – Čo sa týka priepustu, potápači zistili, že vnútorné zariadenia na vypúšťanie
sú funkčné a tie vonkajšie sú nefunkčné, nedalo sa s nimi hýbať. Je nefunkčný priepust
a technicko-bezpečnostný dohľad nám prikázal, aby sme spravili aj opravu prepadu, ktorý tam
je. To znamená, že v budúcnosti budeme musieť vyčleniť prostriedky, aby sme tieto veci
opravili. Predpokladám, že sa to bude robiť bez toho, aby sme vodu vypustili.
J.Búry – Bude sa to realizovať v budúcom roku?

Mgr.J.Havran – Ešte je možnosť, že by sme spravili v rámci akreditovaných organizácií
rozbor bahna, aby sme vedeli, akým spôsobom s tým nakladať. Myslím si, že by to nemalo
byť také náročné na finančné prostriedky, na tie zásahy, ktoré sa tam majú udiať, pretože bola
úloha, aby to potápači vyriešili. Lenže sa zistilo, že uzáver je 2 m pod hladinou bahna, takže
sa tam nedostanú jednoduchým spôsobom. Tí, ktorí sa tým zaoberajú, budú musieť navrhnúť
technické riešenie. Určite sa budeme s touto vecou zaoberať a chceli by sme aj vyčistiť toto
jazero. Keďže je kanalizácia hermeticky uzavretá okolo celého Tajchu, takže ak tam pritekajú
nejaké organické látky, tak je to jedine z tých domov, ktoré sú v blízkosti potoka, ktorý tam
priteká. Takže v okolí celého Tajchu je kanalizácia nová a uzavretá. Otázka je, do akej miery
je kontaminované bahno, nakoľko tam organické látky pritekali 20 až 30 rokov.
P.Forgáč – Je niekoľko vecí, čo ma zarazilo, a na ktoré by som chcel reagovať. Čo sa týka
kanalizácie na ul. Kamenárska, chcel by som sa spýtať pani právničky, aký je Váš pohľad na
výstup z ministerstva, ktorý sme dostali? Pretože, keď niekto napíše, že sú tam hrubé
klamstvá a zavádzanie, je to vážne. Ako vznikol tento stav a čo predchádzalo tomuto
dôsledku?
JUDr.J.Nemcová – Na toto neviem celkom jednoznačne odpovedať, pretože tieto veci
vybavovala pani primátorka aj s projektovou manažérkou, a ony chodili na rokovania na
príslušné orgány. Neviem žiadne okolnosti v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy, kto
poskytoval projektovú dokumentáciu a či tú projektovú dokumentáciu bolo potrebné nejakým
spôsobom „oprášiť“, to znamená preskúmať, či sú tam také údaje, aké majú byť. Projektovú
dokumentáciu som nikdy nevidela, ale údajne to bola nejaká výhľadová dokumentácia do
budúcnosti, ktorá riešila napr. napojenie tých osôb. To znamená, že sa v budúcnosti asi rátalo
s výstavbou na Kamenárskej ulici.
P.Forgáč - Projekt ale presne stanovil dosiahnuté ciele za nejaké obdobie. Nemôžeme
reagovať, že tam z 215 ľudí bude 500. Nemôžeme predsa ako mesto Nová Baňa dostať výstup
z ministerstva, že zavádzame, klameme a preto odstupujú od príspevku. Aký je ďalší postup,
už sme niečo zaplatili za externý manažment, stavebný dozor, a možno že realizátor stavby si
vyžiada nejakú zmluvnú pokutu? K odovzdaniu staveniska došlo 25.11.2010, keď už sme
dobre vedeli, že sme dali zavádzajúce údaje, na základe ktorých sme žiadali o príspevok, a išli
sme to realizovať. Ja tomu nerozumiem a chcem len vedieť, čo z toho pre nás vyplýva? My
poslanci, keď budeme schvaľovať rozpočet na budúci rok, budeme asi vyčleňovať finančné
prostriedky na nejakú pokutu? Takže chcem stanovisko z pohľadu právničky, čo z tohto pre
nás vyplýva zo strany dodávateľov?
JUDr.J.Nemcová – Myslím si, že to už čiastočne povedal pán primátor, keď prezentoval to
odstúpenie od zmluvy. To znamená, že každý, s ktorým sme vstúpili do zmluvných vzťahov,
možno už nejaké činnosti vykonal a bude žiadať zaplatenie nejakých faktúr. Zatiaľ tu máme
nejakú čiastku z mandátnej zmluvy na externý manažment, ktorú od nás požadujú s tým, že
my sme im ju zatiaľ nezaplatili a budeme rokovať o výške nejakej prijateľnej sumy, za reálne
vykonané úkony. Zrejme aj zo zmluvy o dielo vyplynie, že si aj zhotoviteľ diela bude
požadovať sumu, ktorá im vznikla v súvislosti odstúpenia od zmluvy, keďže sa nebude
realizovať.
P.Forgáč – Aký je Váš názor na postup, keď dôjde k nejakej sume, ktorú bude musieť mesto
vyplatiť? Aký navrhujete postup, lebo tým vlastne zaťažíme rozpočet mesta.

JUDr.J.Nemcová - Asi by sa malo ustanoviť, kto za to zodpovedá a zrejme by sa to malo
zosobniť.
Ing.K.Tužinský - Ja si chcem len overiť, že subjekty, s ktorými máme spravenú zmluvu pri
tomto projekte je dodávateľ stavených prác, čiže realizátor, potom firma, ktorá nám robila
externý manažment a stavebný dozor. Tieto tri subjekty, môžu od nás požadovať financie.
Predpokladám, že externý manažment a stavebný dozor sú firmy, ktoré už niečo vykonali
a môžu im nastať reálne náklady. Jedine firma, dodávateľ stavebných prác zatiaľ nezačal
s prácami, ten nás môže žalovať, že prišiel o zisk. Ako sa k tomu postaviť?
JUDr.J.Nemcová – My v podstate od zmluvy odstúpiť nemôžme, to znamená, že musíme
vstúpiť s nimi do rokovania, a snažiť sa to znížiť na čo najmenšiu čiastku.
Ing.arch.J.Kôpka – Mám požiadavky na technické služby – neodpratané konáre na
križovatke na ul. Záhrbská č. 10. Nechali tam totálny bordel. Pracovníci odpratali asi dva
kontajnery a tie konáre, čo tam nechali, boli do pol križovatky. Ja som to potom osobne
odpratával s motorovou pílou. Informovali Vás, či tam ostal odpad, alebo nie? Poprosil by
som to odpratať. Asfaltovanie – lepenie dier na ul. Kalvárka a Záhrbská, neviem, ako sme sa
tomu venovali ešte teraz pred zimou. Ďalej tu mám požiadavku od pána Tencera z ul.
Záhrbská, ktorý poprosil, či by sa dalo umiestniť jedno svietidlo medzi pánom Truskom
a Ivanom Tencerom. Voľakedy tam bol stĺp, ale teraz je odlomený a bol tam osadený nový
stĺp. Teraz, keď sa podal čas chodia tadiaľ deti po tme domov. Lampy chýbajú aj oproti
pánovi Koišovi. Postrehol som výzvu od SSE, že budú opiľovať konáre popod stĺpy
elektrického vedenia a to súkromné aj mestské pozemky. Bolo oznámené, že tie konáre tam
budú zostávať. Chcem sa spýtať, čo s nimi, bude ich potom mesto odpratávať?
Mgr.J.Havran – Na súkromných pozemkoch si budú konáre odpratávať súkromné osoby
a čo sa týka technických záležitostí, myslím si, že pán riaditeľ ich bez problémov vyrieši
budúci týždeň.
P.Forgáč – V poslednej dobe prebieha veľká diskusia o bežiacom projekte „Revitalizácia
centra mesta“. Dával som do novín nejaké veci, na ktoré viacerí reagovali. Faktúra, ktorá už
bola vystavená sa uhradí v plnej výške?
Mgr.J.Havran – Faktúra bola vystavená na 22 tis. eur a po jednaní s dodávateľom bola
znížená asi o 30 %.
P.Forgáč - Takže výška faktúry sa znížila na základe intervencií mesta. Chcel by som k
tomuto povedať pár vecí, ktoré sú veľmi dôležité. Diskusia, ktorá tu bola, by bolo dobré, aby
prebiehala aj ďalej, počas celej realizácii tohto projektu. Dúfam, že spoluúčasť mesta sa
v tomto nešťastnom projekte zníži na minimum. Ja ho nazvem nešťastným, pretože tie čísla,
ktoré tu sú a krycie listy rozpočtu, mám z toho veľmi zmiešané pocity a neviem, pokiaľ sa to
vyšplhá. Čo je veľmi dôležité, už v predchádzajúcom období sme schvaľovali nejaké
príspevky a ja už nikdy nepodporím akékoľvek navýšenie, akýchkoľvek prác naviac. Pretože
si myslím, že dodávateľ projektu, by mal projekt predložiť v takom stave, aby bol v projekte
rozpočet, z ktorého bude možné kryť všetky výdavky, ktoré projekt obsahuje. Nemôže sa stať
ako teraz, že múr v dĺžke 70 m treba dofinancovať. Vôbec tomuto nerozumiem a chcel by
som to na tomto zastupiteľstve otvoriť, pretože ja som vystupoval na základe materiálov od
pracovníčky výstavby, v ktorých som videl množstvo prác naviac, ktoré stále nekončia,
pretože celý projekt funguje ďalej. Bojím sa, že koľko to bude peňazí, čo potom, minieme

všetky peniaze z rezervného fondu, budeme predávať majetok? Išiel som dnes na mestské
zastupiteľstvo na aute, a keď som videl tie nové, tenké lampy, je to komické ako v Holandsku
na diaľnici. Je tu toľko vecí, ktoré sa tam dajú vytknúť a to nehovorím o tom, či to bolo
vkusne riešené. Mám tu krycie listy na 30 850 eur, ďalší na 15 810 eur, 22 416 eur a sú to
sumy, ktoré vyrážajú dych. Neviem, koľko z toho bol rozsah zabudnutia práce, ktorú sme my,
ako mesto chceli, pretože to je logické vyústenie, že objednávateľ povie mestu, že toto je
potrebné dorobiť, s tým súhlasím. Možno sú tam aj veci, ktoré nás zaskočia a na tie musíme
tiež reagovať. Je tam aj kopec vecí, ktoré by mal možno vysvetľovať pán kolega, poslanec
Kôpka. Mám na mysli sumy 22 416 eur, 15 810 eur a 30 850 eur a čiastku, ktorú sme museli
schváliť 50 tis. eur – navýšenie, koľko z nej si myslíš, že patrí Tebe? Mám na mysli zmluvu,
ktorú s Tebou uzavrelo mesto, ako s dodávateľom služby. Pán primátor tu bojuje za to, aby sa
zachovali autobusy na Bukovinu, Ílend a Kostivrch a Ty tu bojuješ za to, aby sme doplácali
na revitalizáciu centra mesta. Čo im potom povieme, keď Ty si tu zabudol naprojektovať
nejaký múrik. Bolo by potrebné to povedať, keďže si si ako dodávateľ za túto službu
vyfakturoval nejakú sumu, z môjho pohľadu je to obrovská suma.
Ing.arch.J.Kôpka – Táto suma, ktorá bola schválená za práce naviac, vlastne zahŕňa všetky
práce, ktoré je potrebné zrealizovať. Myslím si, že mesto ešte v súčasnosti nevie, čo chce.
Poviem príklad, dnes mi majster hovoril, že treba spraviť zvody napr. pri Dome služieb, nikto
o ne nepožiadal, ale už sú spravené. Majster sa musí doprosovať mesta, že či chce niečo
spraviť, alebo nie. Potom mu to pripadá tak, že on si hľadá nejakú robotu. Ale na druhej
stráne chápem, že mesto nemôže takéto veci žiadať, lebo niekto môže napadnúť, že sa to
nerobí verejným obstarávaním. Čiže je to taká zvláštna situácia. Veci, ktoré nie sú v rozpočte
a dali sa doplniť a vyčísliť, si myslím, že je len zlomok z tej sumy, čo bola schválená.
Ing.K.Tužinský - Keď mi do projektu doplníme nejaké práce, bude ich musieť zase hradiť
mesto, lebo tieto práce nie sú zahrnuté v projekte.
P.Forgáč – Ja očakávam, že poslanci aktívne vystúpia v tomto probléme, a že to pomenujú.
Ja im pomôžem. Vjazdy, vybetónovanie pri CBA – neuvažované v rozpočte, základy pod
oporný múr pri sv. trojici – neuvažované. Janči, ja obdivujem Tvoj kľud a Tvoje
vysvetľovanie, že je to zvláštna situácia. Ja sa pýtam na toto, v Zmluve o dielo, pod ktorú si sa
podpísal a vyfakturoval peniaze je napísané, že projekt je odovzdaný ako celok a zodpovedáš
zaň. Keď tam ten rozpočet nebol taký dôkladný, toto je potrebné vysvetliť, lebo to my
musíme zaplatiť z mestského rozpočtu. Ja neviem, aká je to zvláštna situácia. Zvláštna
situácia bude možno potom, keď budeš chodiť domov a ľudia sa Ťa budú na to pýtať. To bude
zvláštna situácia, keď ľuďom nebude svietiť svetlo, hlásiť rozhlas, pretože si tu naprojektoval
lampy a svietidlá, ktoré sa vôbec nevyrábajú. Chcem, aby toto bolo zaevidované
a zdokumentované a chcem poprosiť všetkých poslancov, aby sa voči tomuto ohradili, pretože
je to spôsob narábania s verejným majetkom. Je to našou povinnosťou a to sme sľubovali, že
to budeme robiť poctivo a najlepšie ako vieme. Ja za to nezahlasujem nikdy a budem hájiť
peniaze tohto mesta a žiadam k tomu solídne vysvetlenie.
J.Barniak – Pán primátor, vidí sa mi, že mesto Nová Baňa začína byť „dojná krava“. Za
projekt na ul. Kamenárska budeme platiť sankcie, verím, že pôjdeme tou cestou, že nebude
mesto platiť milióny. Teraz som sa dozvedel, že VÚC nebude platiť za autobusy, ale mesto
bude platiť milión. Toto je absolútny vrchol. V tomto štátne chýbajú peniaze a o tomto sa
musí hovoriť na všetkých fórach. Verím tomu, že tento rok a budúci rok keď doladíme, že tie
peniaze sa tu nájdu. Prial by som si pán primátor, do konca roku, keď sa skončia všetky práce,
vedieť všetky vykonané práce naviac a aj z akých dôvodov sa vykonali. Treba ich

identifikovať, čo bolo chybou jedného a čo bolo chybou druhého. Pokiaľ toto nebude
spravené, nebudem hlasovať za žiadne práce naviac. Čo sa týka projektu Revitalizácia mesta
a peňazí z európskej únii, len „tupé“ mesto“ príde o nejaké peniaze z eurofondov, lebo na tom
každé mesto a každá dedina zarobí. Len Nová Baňa bude nakoniec ešte aj doplácať, to je
vrchol. Chceme tu šetriť, na jednej strane prepúšťame a na druhej strane lajdáckosťou
niektorých ľudí, budeme milióny dávať z mesta preč. Toto je veľmi zlá cesta, ktorou mesto
Nová Baňa začína ísť.

Návrh na uznesenie poslanca Petra Forgáča:
U z n e s e n i e č. 130/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
ukladá
stavebnému dozoru v projekte „Regenerácia centra mesta“ vypracovať písomnú správu o
doteraz vykonaných prácach naviac a rozdeliť ich do troch skupín:
1. Práce – požiadavka mesta
2. Práce – nepredvídateľné
3. Práce, ktoré nie sú uvedené v rozpočte, ktorý bol použitý na verejné obstarávanie
v termíne do najbližšieho riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 17:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
- uznesenie bolo prijaté

Ing.K.Tužinský - Chcel by som sa spýtať, či sa v projekte počíta s parkovacími miestami
oproti Slovenskej sporiteľni? Nakoľko je tu bankomat a už teraz sa stáva, že ľudia zastanú
s autom na chodníku a idú si vybrať peniaze. Aby nedošlo k poškodeniu chodníkov, pokiaľ
tam nebolo naprojektované, že tam budú stáť autá.
Mgr.J.Havran - Projekt nepočíta s parkovaním v tomto úseku, parkovať sa môže iba na ul.
Osvety.
Ing.K.Tužinský - Ďakujem, budem informovať občanov, že môžu parkovať len na ul.
Osvety. Mám prosbu na pani poslankyňu Štrbovú, ako predsedníčku Komisie kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu, keď v budúcnosti dôjde k žiadosti o dotáciu z mestského
futbalového klubu, aby požiadala predsedu mestského futbalového klubu o vypracovanie
Koncepcie ďalšieho rozvoja družstiev. Na budúci rok bude 100. výročie od založenia
mestského futbalového klubu, asi by bol čas sa zamyslieť, ako ďalej.

P.Forgáč – Keďže som členom finančnej komisie, stále sa vraciam k rozpočtu na rok 2012,
k určitým požiadavkám a potrebám, ktoré by sme chceli a je to aj vo vzťahu k mestskej
polícii. Keďže nás ľudia zastavujú a snažia sa hodnotiť mestskú políciu v rozsahu ich činnosti
a možno kvalite, sú to možno skreslené pohľady alebo pohľady laikov. Chcel by som podať
návrh na uznesenie, ktorého cieľom by bolo, aby sme získali informácie a ucelený pohľad na
fungovanie mestskej polície, na jej technické vybavenie, výstroje a výzbroje a personálny
stav. Nechcel by som správu o činnosti, ale analýzu stavu.

Návrh na uznesenie poslanca Petra Forgáča:
U z n e s e n i e č. 131/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
ukladá
náčelníkovi Mestskej polície v Novej Bani vypracovať analýzu:
- o stave techniky, výstroje a výzbroje,
- o personálnom stave vo vzťahu k zvýšeniu efektívnosti mestskej polície,
- o finančných potrebách mestskej polície na rok 2012,
a predložiť víziu rozvoja a smerovania mestskej polície v nadväznosti na spomenuté analýzy,
v termíne do najbližšieho riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 18:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
- uznesenie bolo prijaté

8. Diskusia

Mgr.J.Havran – V rámci technických služieb prebehlo verejné obstarávanie na súvislé
asfaltovanie miestnych komunikácií. Do tejto súťaže sa prihlásilo 9 firiem, predpokladaná
suma na VO bola 106 tis. eur, víťazná firma CESTY Nitra nám ponúkla sumu 67 970 eur, čím
sme ušetrili 38 030 eur. Realizovali sa nejaké práce naviac v rozsahu cca 10 tis. eur, takže
sme spravili toho viacej, ako sme uvažovali.
M.Marko - Na Sedlovej ceste sa ešte budú realizovať vysprávky?
F.Bakoš – Na Sedlovej ceste by sme mali začať pracovať najneskôr zajtra, alebo v pondelok.
Do funkcie riaditeľa technických služieb som nastúpil 2. novembra a vysprávky sme začali
robiť 4. novembra. O asfaltovaní miestnych komunikácií a chodníkov bude uverejnený článok

aj v NN. Technické služby sa k tomu postavili tak, že vysprávkujeme všetko, čo nám dovolia
financie a čo nám dovolí firma, ktorá nám predáva obalovú drť. Dňa 4. novembra sme začali
s cestou na Chotár, kde sme aplikovali 5 vozov obalovej drviny a dohodíme sem ešte nejaký
vrecovaný asfalt.
Následne riaditeľ technických služieb informoval poslancov MsZ, ktoré MK
a chodníky sa budú vysprávkovať, ďalej dokončujú spevnenú plochu na ul. Štúrova,
zazimovanie verejnej zelene, vyskúšajú novú techniku – vysávanie listov zo sídlisk, odpília
brezy na ul. Školská a Nábrežná, opravia vstup na pohrebisko z ul. Dodekova. Na budúci rok
chcú robiť vysprávkovanie ciest zapilovaním a vyčistením, budú sa riešiť aj blikajúce lampy
a odvoz separovaného odpadu. Ďalej povedal, že sme tu preto, aby sme slúžili ľuďom, takže
občania sa na neho môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc, v ktorúkoľvek hodinu.
Ing.J.Štrba – Cesta na Chotár – je výborné, že sa spravili vysprávky, lenže majú veľmi
krátku životnosť. Pán primátor minule si tu naznačil možnosť, ako by sa tieto cesty dali
zakonzervovať. Prihováram sa za to, aby sme do budúcnosti uvažovali aj o takomto riešení.
V tejto oblasti žije pomerne málo občanov, ale situácia sa tu začína meniť, sú tu dve lokality,
kde sa intenzívne začínajú stavať chaty, takže cesta bude mať do budúcna význam. Pán
riaditeľ TS, keby ste sa pozreli na priepuste na tejto ceste, pretože niektoré sú v havarijnom
stave a niektoré sú dokonca nebezpečné aj pre cestnú dopravu.
Mgr.J.Havran – Určite sa budeme tomu venovať a prostredníctvom technických služieb
navrhneme riešenie.
Mgr.A.Bindová – Chcem sa spýtať náčelníka mestskej polície, či je to v ich kompetencii a
ako postupujú voči občanom, ktorý vypaľujú lístie a aké kroky podnikáte?
J.Svetík – Forma je individuálna, je len rozdiel, ako sa tá vec posúdi. Samotné vypaľovanie je
zadefinované v občianskom zákonníku, do ktorého my nemôžeme hovoriť. Ale keď vieme
dokázať, že spaľuje odpad, vtedy to riešime, preto je to veľmi individuálne. Doteraz sme to
spravidla riešili pohovorom a výnimočne aj symbolickou pokutou.
Mgr.A.Bindová – Viackrát som Vám volala, ale nikto mi to nezdvihol.
J.Svetík - Bohužiaľ, môže sa to stať pri tomto počte pracovníkov.
Mgr.J.Havran – To bude jedna z vecí, ktoré by mal pán náčelník predložiť.
MVDr.K.Laco – Mám jednu prosbu na pána primátora a poslancov, a to riešenie verejných
WC v dolnej časti mesta. Je tu križovatka ciest, kde prichádzajú a odchádzajú autobusy, je to
miesto, kde sa stretávajú ľudia pri pohreboch, nakoľko je tu dolný kostol. Nehovoriac o tom,
koľko ľudí starších a chorých príde do našej predajne a pýta sa, kde je WC. Pošlite chorého
človeka hore mestom, majme úctu k týmto ľuďom. Vážme si každého človeka, ktorý príde do
tohto mesta, my podnikatelia si to vážime dvojnásobne. Páčila sa mi myšlienka pána riaditeľa
TS, že slúžme týmto ľuďom. Moja prosba a moje želanie je, aby som dožil, a o rok Vám
všetkým poďakoval, že sa na to myslelo a zrealizovalo sa to.
Mgr.J.Havran - S touto požiadavkou sa stretávame často a pri tvorbe budúcoročného
rozpočtu budeme na to myslieť. V krátkej dobe by som sa mal stretnúť so zástupcami
spoločnosti LIDL a ak u nich nenájdeme pochopenie, budeme to riešiť vo vlastnej réžii, alebo
v spolupráci s nimi, nakoľko pozemok na to najvhodnejší, je v ich réžii. Ešte prichádza do

úvahy aj JEDNOTA. Takže to určite považujeme za prioritu nasledujúcich období a takisto
chceme riešiť verejné WC a sprchy na Tajchu.
A.Tužinský – Nešlo by asfaltovanie vybavovať opačne? Nie, že máme 100 m asfaltu a za čo
nám to spravia, ale povedať, že máme napr. 1 tis. eur a koľko nám za to spravia? Pred
nejakým časom som sa pýtal na bývalé zberné miesta, tie tabuľky tam stále nie sú osadené a
tie smetiská tam zostali. Väčšinou potom chatári nevedia, kde ten odpad majú vyhodiť.
Mgr.J.Havran - Nie sú osadené tabuľky „Zákaz sypať smeti“?
A.Tužinský - Áno.
Mgr.J.Havran - Dobre, zabezpečíme to. Čo sa týka asfaltovania, to je to isté, pre nás je
najdôležitejšie, aby sa peňazí minulo čo najmenej a vyasfaltovalo čo najviac m2.
MUDr.Ľ.Snopek – Čo sa týka výstavby verejných WC, už ma predbehol pán MVDr. Laco.
Čo sa týka prác na rekonštrukcii námestia, nebolo by možné organizovať pohyb motorových
vozidiel, pretože ľudia parkujú napravo, naľavo hore námestím, pod Slovenskou sporiteľnou.
Myslím si, že to neprekáža len pri prácach, ale aj vodičom, ktorí dodržujú tú situáciu, ktorá je
momentálne v našom meste. Ďalej na ul. Nábrežná opäť nefunguje rozhlas.
Mgr.J.Havran - Čo sa týka organizácii dopravy, budeme to riešiť aj s pánom riaditeľom TS,
pretože bolo zdemontované dopravné značenie, ktoré neumožňuje tam robiť nejaké zásahy
mestskej polície. Bude osadené dočasné dopravné značenie a potom budeme určite robiť
poriadok, ako tu parkovať, a asi s tým budú spojené negatívny ohlasy. Projekt nepočítal
s parkovaním v týchto zónach a tam, kde sme to my dodatočne doplnili, tam sme žiadali, aby
to bolo podbetónované, aby sa tam dalo parkovať.
Ing.O.Urda – Zaujala ma informácia, že sa nebude realizovať kanalizácia na ul. Kamenárska,
týka sa to aj mňa. Od rodného domu riaditeľa technických služieb je odrazená voda, ktorá
vytápa Polcovcov, Pittnerovcov, Urdovcov a Barboríkovcov. Môj názor na to je takýto, že sa
na to dívam s hrôzou a nedôverou, čo sa tu vlastne deje. Myslím si, že akcia na ul.
Kamenárska, ZŠ, revitalizácia centra mesta, máme tu na to predsa personál a myslím si, že
mestský úrad sa natoľko neobnovil, aby sa robili, že o tom nevedia. Sedíte tu aj poslanci, ktorí
ste tu boli aj minulé volebné obdobie. K zákazke si zavoláme odborníka, ktorý mi to dozoruje,
samozrejme pri každej práci sú práce aj naviac, ale teraz tu hovoríme sumy, hore – dole. Kde
bolo mesto? Má mesto na to kvalifikovaných odborníkov, alebo si zavolá nejakú
kvalifikovanú firmu, ktorá by to zabezpečila, veď takto sa to predsa nedá robiť, to sú naše
peniaze. Na minulom MsZ som nebol, ale pán Barniak povie, že na technických službách je
strašný bordel. Sedel tu zástupca riaditeľa, ktorý robí na TS 20 rokov, a ani slovo na to
nepovedal. Nalejme si čistého vína a povedzme si, či je to tak, alebo nie. Ja keby som tu bol,
tak by som sa ozval. Takže ozvite sa poslanci k tým veciam, ktoré tu potrebujeme riešiť. Mňa
zaráža pani právnička, keď Vy ste povedali, že ste zmluvu ani nevideli. Ako je to možné, že
právnička nevidí, čo sa píše do zmluvy? Kamenársku ulicu treba riešiť, lebo tam dôjde
k zosuvom pôdy. Hádžu sem odpad, len ja som odtiaľ odviezol 3 káričky železa, sudy,
baterky, vatu. Dúfam, že tá práca sa pohne tým smerom, aby bola kvalitná a aby sme boli
spokojní aj my, občania.
Mgr.J.Havran – Čo sa týka kanalizácie na ul. Kamenárska – okrem toho, že mala byť
kanalizáciou, mala byť z časti kanalizáciou dažďových vôd, lebo na celom úseku 1,5 km bolo

počítané s 3 vpusťami. Kanalizácia počítala s prípojkami v dĺžke 5 m na okraji nehnuteľnosti,
nepočítala s prečerpávacími zariadeniami nehnuteľností, ktoré sú vyššie pod cestou. To by si
museli vlastníci zaplatiť. Tú vodu, čo ste spomínali pán Urda, to nie je len povrchová voda, je
to aj voda z banských diel a dôležité je zaoberať sa tým, kadiaľ bol prirodzený odtok tejto
vody a ako fungovali odtokové pomery predtým. Boli spravené zásahy na ul. Spodnej,
budovala sa tu nejaká šachta a dávali sa tam nejaké rúry. Pokiaľ sa bude dať s tým niečo
spraviť, samozrejme, že sa Vám budeme snažiť s tým pomôcť. Čo sa týka stavebného dozoru,
na úrade máme pracovníka, ktorý je odborne spôsobilý, ale má aj iné povinnosti, okrem
stavebného dozoru. V budúcnosti budeme uvažovať nad tým, že pokiaľ budú nejaké realizácie
stavieb, budeme externe objednávať stavebný dozor. Bude to stáť nejaké peniaze, ale podľa
mňa sú to oprávnené náklady, s ktorými musíme počítať. To isté bude platiť aj pre chodník,
ktorý bude viesť na ul. Hrádza a múr na ul. Šibeničný vrch. Čo sa týka rekonštrukcie centra
mesta, je potrebné to rozdeliť na to, čo sa nedalo predvídať, neboli tu robené verejné
prieskumy, nebolo tu zameriavanie a ten projekt je nedokonalý. Chýbajú náväznosti na
existujúce stavby a zakončenia celkovo, rieši sa to za behu. Nemôžeme spraviť to, že
zastavíme projekt, pretože my máme záväzky aj voči poskytovateľovi nenávratného
finančného príspevku a sú tam veci, ktoré si objednávame a ktoré projekt neriešil. Je to napr.
izolácia vagóna vo vinárni, ktorý dlhodobo zatekal. Sú tam ďalej spomínané veci, na ktoré sa
pozabudlo. Ja nepodpíšem žiadnu faktúru, pokiaľ nebude fyzicky preukázateľná
a s dodávateľom sa o tej veci nedohodnem. V takomto zmysle, ako bolo uznesenie prijaté,
som dal úlohu aj na porade a potom budete o tom informovaní, aby ste mali priestor sa
rozhodnúť.
P.Forgáč – Pán Urda, nemôžete povedať, že poslanci sa o to nezaujímajú, ja som tu dnes
dostatočne ukázal, že mi záleží na tom, ako to bude postavené.
Keďže už do diskusie neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján
Havran oznámil, že najbližšie zasadnutie MsZ sa bude konať dňa 15.12.2011 a následne o
17.40 hod. poďakoval za účasť a zasadnutie Mestského zastupiteľstva ukončil.
Prílohu zápisnice tvorí aj zvukový záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva
v Novej Bani.
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