Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 28.12.2011 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,
v Podnikateľskom centre na I. poschodí
Prítomní:
Poslanci Mestského zastupiteľstva:
Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš
Marko, Mgr. Branislav Pirháč, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton
Tužinský, Ing. Karol Tužinský
Ospravedlnený:

Jozef Barniak

Primátor mesta:
Vedúci oddelení:

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, N.Baňa
Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa
Mgr. Tatiana Polcová, v zastúp. CVČ Nová Baňa – ospr.
Eva Koštialová, riaditeľka MŠ Nábrežná N.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

Hlavná kontrolórka:
Právnička MsÚ:
Riaditelia mestských podnikov:

Riaditelia školských zariadení:

Prizvaní:

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 Petra Forgáča a Ing. Karola Tužinského. Do
návrhovej komisie Vieru Hudecovú, Ing. Jozefa Štrbu a Maroša Marka. Do pracovného
predsedníctva bola zvolená Mgr. Alica Bindová.
Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve:
Hlasovanie č. 1:
prítomní - 11
za - 11 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján
Kôpka, Maroš Marko, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton
Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 1 (Natália Pinková)

Na rokovanie bol predložený nasledovný program:
Otvorenie
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správa z kontroly
3. Proces zlúčenia materských škôl v meste Nová Baňa do jedného právneho subjektu
Materská škola, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa od 1.1.2012
4. Rôzne
5.

Diskusia
Záver

Hlasovanie o programe MsZ:
Hlasovanie č. 2:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján
Kôpka, Maroš Marko, Mgr. Branislav Pirháč, Natália Pinková, 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 14. 12. 2011

U z n e s e n i e č. 132/2011
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 133/2011
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 134/2011
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 135/2011
- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 136/2011
a) splnené prijatím uznesenia
b) splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 137/2011
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 138/2011
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 139/2011
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 140/2011
- uznesenie splnené, zámer zverejnený od 01/2012
U z n e s e n i e č. 141/2011
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 142/2011
- unesenie nesplnené, z dôvodu krátkeho časového rozdielu medzi decembrovými MsZ
U z n e s e n i e č. 143/2011
- unesenie nesplnené, z dôvodu krátkeho časového rozdielu medzi decembrovými MsZ
U z n e s e n i e č. 144/2011
- unesenie nesplnené, z dôvodu krátkeho časového rozdielu medzi decembrovými MsZ
U z n e s e n i e č. 145/2011
- unesenie nesplnené, z dôvodu krátkeho časového rozdielu medzi decembrovými MsZ
U z n e s e n i e č. 146/2011
- unesenie nesplnené, z dôvodu krátkeho časového rozdielu medzi decembrovými MsZ
U z n e s e n i e č. 147/2011
- uznesenie splnené
U z n e s e n i e č. 148/2011
- uznesenie splnené
U z n e s e n i e č. 149/2011
a) splnené prijatím uznesenia
b) uznesenie nesplnené, vízia MsP pre rok 2012 má byť predložená na januárovom MsZ
U z n e s e n i e č. 150/2011
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 151/2011
- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 152/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 14.12.2011
Hlasovanie č. 3:
prítomní - 12
za - 12 (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. 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 pre MsZ
Hk-2011/02680
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 čerpania príspevkov na obstaranie dlhodobého
hmotného a nehmotného majetku v mestskej príspevkovej organizácii –
Technické služby Nová Baňa – v roku 2010.
Kontrolované obdobie:
Čas vykonania NFK:
Kontrolovaný subjekt:

rok 2010
december 2011
Technické služby mesta Nová Baňa

Predmetom následnej finančnej kontroly bola kontrola dodržiavania a uplatňovania:
- kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov pri obstarávaní majetku,
- kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 523/2004 Z.z.“) pri použití rozpočtových prostriedkov,
- kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov pri účtovaní majetku.

Účelom následnej finančnej kontroly bolo:
- overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami,
- skontrolovať, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané ustanovenia všeobecne
záväzných právnych predpisov pri obstaraní, financovaní a účtovaní majetku.
Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku
hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté
od iných subjektov.
V kontrolovanom období, v roku 2010, získali Technické služby mesta Nová Baňa od
zriaďovateľa finančné prostriedky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku sumu 1 886,EUR. Táto suma bola schválená dňa 29. 04. 2011 uznesením MsZ č. 37/2010 v rámci 1.
úpravy rozpočtu mesta Nová Baňa pre Technické služby. Kapitálové finančné prostriedky
boli určené na rozšírenie verejného osvetlenia Bôrina.
Príspevková organizácia uhrádza náklady na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku,
ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od
zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne.
Celková suma potrebná na rozšírenie verejného osvetlenia Bôrina bola vo výške 1909,12
EUR. Kapitálový transfer z príspevku mesta Nová Baňa bol použitý vo výške 100%, zvyšná
suma 23,12 EUR bola financovaná z vlastných zdrojov, výnosov z predaja majetku. V tomto
prípade bola väčšia časť dlhodobého majetku financovaná z príspevku zriaďovateľa, a nie
z vlastných zdrojov príspevkovej organizácie. Bolo to ale spôsobené tým, že príjmy z predaja
vlastného majetku boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na intenzifikáciu
separovaného zberu komunálneho odpadu a kúpu vysokotlakového čističa a mixovacej lopaty.
Na tieto kapitálové výdavky nebol poskytnutý transfer z rozpočtu zriaďovateľa.
Podľa vnútropodnikovej smernice o verejnom obstarávaní je obstarávateľ povinný uskutočniť
prieskum trhu a vyhotoviť o ňom príslušnú zápisnicu, ktorá tvorí prílohu tejto smernice.
Konštatujem, že všetky potrebné doklady boli kontrole doručené v súlade s touto smernicou,
ktorá sa riadi zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne
záväzného nariadenia mesta. Na základe týchto skutočností sa následná finančná
kontrola ukončila záznamom z kontroly.

Pre MsZ, 28. decembra 2011
Ing. Mgr. Eliška Vallová, v.r.
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa

U z n e s e n i e č. 153/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu z kontroly čerpania príspevkov na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku v mestskej príspevkovej organizácii – Technické služby Nová Baňa – v roku 2010
Hlasovanie č. 4:
prítomní - 12
za - 12 (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

3. Proces zlúčenia materských škôl v meste Nová Baňa do jedného právneho subjektu
Materská škola, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa od 1.1.2012

Predkladateľom návrhu na uznesenie je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa
a spracovateľkou daného bodu je Emília Štullerová, referentka pre školstvo, finančné
oddelenie na Mestskom úrade v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

Dôvodová

správa

Uznesením č. 108/2011 zo dňa 7.10.2011 mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schválilo podanie návrhov na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení k 31.12.2011 pre
MŠ a ŠJ Kalvárska 37, MŠ a ŠJ Štúrova 47 a MŠ a ŠJ Kolibská cesta 230. Na základe
uvedeného uznesenia boli na Ministerstvo školstva zaslané návrhy na vyradenie zo siete.
V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 23
a Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2004 – E z 1.apríla 2004, ktorou
sa určuje postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských zariadení
pri zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní
a zrušovaní škôl a školských zariadení sa školy a školské zariadenia môžu zrušiť až po
vyradení zo siete v súlade s rozhodnutím ministerstva o vyradení zo siete. Nakoľko sme už
obdržali rozhodnutia ministerstva školstva SR o vyradení zo siete, môže MsZ schváliť
zrušenie týchto škôl a školských organizácií.
Uznesením č. 109/2011 zo dňa 7.10.2011 mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schválilo spojenie všetkých štyroch MŠ v meste do jedného právneho subjektu a vytvorenie
elokovaných tried na ulici Štúrova 47 a ulici Kolibská cesta 230. V súvislosti s reorganizáciou

rušíme pôvodné uznesenie 109/2011 zo dňa 7.10.2011 a predkladáme na schválenie nové
uznesenie o zlúčení do ktorého dopĺňame potrebné náležitosti.
Uznesením č. 110/2011 zo dňa 7.10.2011 schválilo podanie návrhov na zaradenie do
siete škôl a školských zariadení pre ŠJ Štúrova 47 a ŠJ Kolibská cesta 230 ako súčastí MŠ
Nábrežná 2 od 01.01.2012. Uvedené školské jedálne budú poskytovať stravu pre vytvorené
elokované triedy. Na základe rozhodnutí ministerstva školstva o zaradení do siete za tieto
školské jedálne je mestskému zastupiteľstvu predložený návrh na úpravu zriaďovacej listiny
MŠ Nábrežná, kde sa dopĺňajú vytvorené elokované triedy a školské jedálne, takisto sa
upravuje vymedzenie základných verejnoprospešných činností v súvislosti s týmito zmenami
a dopĺňajú sa čísla rozhodnutí o zaradení do siete s dátumami zaradenia do siete pre
novovytvorené školské jedálne. Úprava zriaďovacej listiny sa v zmysle zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve robí dodatkom. Pre lepšiu prehľadnosť predkladáme na
schválenie dodatok v úplnom znení.

E.Štullerová – V predloženom materiáli Vám predkladáme na schválenie návrhy uznesení,
ktorými by sa malo administratívne dotiahnuť zlúčenie našich štyroch MŠ do jedného
právneho subjektu. Uvedený proces zlúčenia sa začal v októbri 2011, keď mestské
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí odsúhlasilo podanie návrhov na vyradenie MŠ + ŠJ
Kalvárska, MŠ + ŠJ Štúrova, MŠ + ŠJ Kolibská zo siete škôl a školských zariadení
a zaradenie ŠJ Štúrova a ŠJ Kolibská ako častí MŠ Nábrežná 2 do siete škôl a školských
zariadení, takisto spojenie štyroch našich MŠ do jedného právneho subjektu – MŠ Nábrežná.
K návrhom na vyradenie a zaradenie, ktoré sa dávali na ministerstvo školstva bolo potrebné
doložiť množstvo stanovísk a podkladov, vzhľadom k uvedenému, sme žiadosti na
ministerstvo odoslali až 23. novembra. Ministerstvo malo čas na vyjadrenie v zmysle zákona
č. 596/2003 Z.z. dva mesiace, nakoľko sme však doložili všetky potrebné podklady, naše
žiadosti boli zo strany ministerstva školstva operatívne vybavené, potrebné rozhodnutia sme
však obdržali až po 14. decembri, kedy sa konalo posledné plánované mestské zastupiteľstvo.
Z uvedeného dôvodu materiál predkladáme až na tomto mestskom zastupiteľstve, nakoľko
nemohol byť predložený na schválenie zastupiteľstvu bez súhlasu ministerstva.

MESTO NOVÁ BAŇA
V Novej Bani dňa 28.12.2011
FO-2011/02727/15013

Dodatok č. 3
k zriaďovacej listine Materskej školy Nábrežná 2
Nová Baňa zo dňa 1.7.2002 MPO-296/2002-ZL 01
Zriaďovacia listina Materskej školy Nábrežná 2 Nová Baňa v súlade s § 22 ods. 2 písm. a) až
k) a v súlade s ods. 3 zákona NR SR 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,
sa mení a dopĺňa takto:

a) Zriaďovateľ:

Mesto Nová Baňa

b) Názov školy:
Sídlo:
Identifikačné číslo
organizácie:

Materská škola Nábrežná 2 Nová Baňa
Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

c) Názov a adresa subjektov,
ktoré sú súčasťou školy:

Školská jedáleň, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
Školská jedáleň, Štúrova 47, 968 01 Nová Baňa
Školská jedáleň, Kolibská cesta 230, 968 01 Nová Baňa
Elokované triedy, Štúrova 47, 968 01 Nová Baňa
Elokované triedy, Kolibská cesta 230, 968 01 Nová
Baňa

d) Výchovný alebo
vyučovací jazyk:

Slovenský

e) Forma hospodárenia:

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

f) Dátum zriadenia školy:

1.7.2002

g) Vymedzenie základných
verejnoprospešných
činností alebo verejných
funkcií, pre ktoré sa škola,
školské zariadenie
zriaďuje, a tomu
zodpovedajúci
predmet činnosti:

Materská škola vrátane elokovaných tried podporuje
osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja
schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie
vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade
s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Školské jedálne, ktoré sú súčasťou Materskej školy
zabezpečujú prípravu, výdaj, konzumáciu jedál
a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v materskej
škole a v elokovaných triedach MŠ.

h) Štatutárny orgán:

Riaditeľ školy
Organizácia hospodári s majetkom jej zvereným
zmluvami o prevode správy od zriaďovateľa, ďalej
s majetkom získaným z prostriedkov z kapitálových
a bežných transferov od zriaďovateľa, prípadne s iným
majetkom (napr. s darovaným, prenajatým majetkom
a i.) v zmysle platných predpisov. Organizácia je
povinná majetok inventarizovať v zmysle platných
predpisov a pokynov zriaďovateľa. Správu o vykonaní

i) Vecné a finančné
vymedzenie majetku:

37833910

inventarizácie predkladá organizácia mestskému
zastupiteľstvu podľa pokynov zriaďovateľa. Vecné
a finančné vymedzenie majetku organizácie je dané
poslednou
vykonanou
inventarizáciou
majetku
organizácie. Každou vykonanou inventarizáciou sa mení
vecné a finančné vymedzenie majetku, s ktorým
organizácia hospodári v zmysle tejto zriaďovacej listiny.
j) Doba zriadenia:

Organizácia zriadená na dobu neurčitú.

k) Dátum a číslo rozhodnutia
ministerstva o zaradení
do siete:

Materská škola, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
Školská jedáleň, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
V zmysle § 39 (prechodné ustanovenia) ods. 10 zákona
č. 596/2003 Z.z. sa školy a školské zariadenia zaradené
do siete podľa doterajších predpisov považujú za školy
a školské zariadenia zaradené do siete podľa tohto
zákona.
Školská jedáleň, Štúrova 47, 968 01 Nová Baňa
č. rozh.: 2011-19293/47165:2-923 od 01.01.2012
Školská jedáleň, Kolibská cesta 230, 968 01 Nová Baňa
č.rozh.:2011-19297/47175:2-923 od 01.01.2012

Záverečné ustanovenia:
Zriaďovacou listinou č. MPO-296/2002-ZL-01 zo dňa 1.7.2002 stratila platnosť
zriaďovacia listina vydaná Okresným úradom v Žarnovici č. OŠaK/1997/1-Z účinná od
23.7.1996.
Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine č. MPO-296/2002-ZL-01 zo dňa 1.7.2002
schválený 1.1.2004, účinný dňom schválenia.
Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine č. MPO-296/2002-ZL-01 zo dňa 1.7.2002
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 64/2010 dňa 26.8.2010, účinný dňom
schválenia.
Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine č. MPO-296/2002-ZL-01 zo dňa 1.7.2002
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 156/2011 dňa 28.12.2011
a nadobúda účinnosť 1.1.2012.

Mgr. Ján Havran, v.r.
primátor mesta

U z n e s e n i e č. 154/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
a) ruší k 31.12.2011 v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky o vyradení zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky – číslo rozhodnutia 2011-19290/47162:2-923 Materskú školu,
Štúrova 47, 968 01 Nová Baňa a Školskú jedáleň pri Materskej škole, Štúrova 47, 968
01 Nová Baňa ako súčasť Materskej školy, Štúrova 47, 968 01 Nová Baňa,
b) ruší k 31.12.2011 v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky o vyradení zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky – číslo rozhodnutia 2011-19294/47167:2-923 Materskú školu,
Kolibská cesta 230, 968 01 Nová Baňa a Školskú jedáleň pri Materskej škole,
Kolibská cesta 230, Nová Baňa ako súčasť Materskej školy, Kolibská cesta 230, 968
01 Nová Baňa,
c) ruší k 31.12.2011 v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky o vyradení zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky - číslo rozhodnutia 2011-19289/47159:2-923 Materskú školu,
Kalvárska 37, 968 01 Nová Baňa IČO: 37833928, DIČ: 2021669232 a Školskú
jedáleň pri Materskej škole, Kalvárska 37, Nová Baňa ako súčasť Materskej školy,
Kalvárska 37, 968 01 Nová Baňa.
Hlasovanie č. 5:
prítomní - 12
za - 12 (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

U z n e s e n i e č. 155/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
a) ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č.109/2011 zo dňa
7.10.2011,
b) schvaľuje od 01.01.2012 spojenie nasledovných rozpočtových organizácií mesta
Nová Baňa:
-

Materská škola, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa – rozpočtová organizácia s právnou
subjektivitou, IČO: 37833910, DIČ: 2021669243,

-

-

Materská škola, Kalvárska 37, 968 01 Nová Baňa - rozpočtová organizácia s právnou
subjektivitou, IČO: 37833928, DIČ: 2021669232,
Materská škola, Štúrova 47, 968 01 Nová Baňa – rozpočtová organizácia bez právnej
subjektivity, organizačne pričlenená pod Mesto Nová Baňa, MsÚ, Námestie slobody
1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00320897 DIČ: 2021111455,
Materská škola, Kolibská cesta 230, 968 01 Nová Baňa – rozpočtová organizácia bez
právnej subjektivity, organizačne pričlenená pod Mesto Nová Baňa, MsÚ, Námestie
slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00320897, DIČ: 2021111455,
do jednej právnickej osoby, a to Materská škola, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa,
IČO: 37833910, DIČ: 2021669243,

c) schvaľuje od 01.01.2012 vytvorenie elokovaných tried a školských jedální
v doterajších priestoroch Materskej školy a Školskej jedálne, Štúrova 47, 968 01 Nová
Baňa a Materskej školy a Školskej jedálne, Kolibská cesta 230, 968 01 Nová Baňa
s doterajším stavom zamestnancov a prijatých detí,
d) schvaľuje od 01.01.2012 presun zamestnancov a prijatých detí Materskej školy,
Kalvárska 37, 968 01 Nová Baňa do priestorov Materskej školy, Nábrežná 2, 968 01
Nová Baňa,
e) určuje Materskú školu, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa, za právneho nástupcu
Materskej školy, Kalvárska 37, 968 01 Nová Baňa, Materskej školy, Štúrova 47, 968
01 Nová Baňa a Materskej školy, Kolibská cesta 230, 968 01 Nová Baňa,
f) poveruje Mestský úrad Nová Baňa vypracovaním súvisiacich protokolov o prevode
správy.
Hlasovanie č. 6:
prítomní - 12
za - 12 (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

U z n e s e n i e č. 156/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Materskej školy,
v úplnom znení s platnosťou od 01.01.2012.

Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

Hlasovanie č. 7:
prítomní - 12
za - 12 (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. Rôzne
V rámci tohto bodu je predložený návrh na uznesenie vo poskytnutia dotácie zo
štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie a kriminality. Predkladateľom
je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľkou je Mgr. Jana Holá,
manažérka pre rozvoj mesta na Mestskom úrade v Novej Bani. K danému bodu boli materiály
zaslané vopred.
Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa v rámci zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie projektov v oblasti prevencie kriminality pripravuje podanie projektu „Bezpečne do
školy – chodník Hrádza“. Výška celkových predpokladaných výdavkov na projekt je
53 056,00 eur. Termín odovzdania kompletnej žiadosti je 30. decembra 2011. Prílohou
žiadosti o dotáciu je 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 vybudovanie chodníka Hrádza v dĺžke cca 478,70 bm zvýšiť
dopravnú bezpečnosť a predchádzať dopravným nehodám obyvateľov a návštevníkov mesta
pohybujúcich sa medzi sídliskom Pod sekvojou a centrom mesta prechádzajúcich dnes po
miestnej komunikácii.
U z n e s e n i e č. 157/2011
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 dňa 23. novembra 2011Radou
vlády SR pre prevenciu kriminality 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 53 056,00 EUR
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt 53 056,00 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 10 612,00 EUR z vlastných zdrojov mesta.
Hlasovanie č. 8:
prítomní - 12
za - 12 (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. Diskusia
V.Hudecová – Chcem sa spýtať, z akého dôvodu nedostali obyvatelia časti Stará Huta
a Bukovina Novobanské noviny?
Mgr.J.Havran – Dôvod je jednoduchý, Novobanských novín nebolo vytlačených dosť,
nakoľko mi z evidencie obyvateľstva poskytli nesprávny údaj o počte domácností. Dnes sme
o tom diskutovali a bude sa robiť dotlač.
Primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran sa poďakoval všetkým poslancom MsZ
za prácu, ktorú vykonávali v prospech obyvateľov tohto mesta počas celého roka, riaditeľom
organizácií a pracovníkom mestského úradu a zaželal prítomným veselého Silvestra
a všetkých pozval na Silvestrovskú diskotéku, spojenú s ohňostrojom, ktorá sa bude konať
na Námestí slobody.
Nakoľko už do diskusie neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján
Havran poďakoval za účasť a o 15.30 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva ukončil.
Prílohu zápisnice tvorí aj zvukový záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva
v Novej Bani.

Mgr. Ján Havran
primátor mesta

Peter Forgáč
I. overovateľ

Zapísala: Marta Müllerová

Ing. Karol Tužinský
II. overovateľ

