Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 27.02.2013 o 14.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,
v Podnikateľskom centre na I. poschodí
Prítomní:
Poslanci Mestského zastupiteľstva:
Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš
Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol
Tužinský
Ospravedlnení:

Mgr. Alica Bindová, Mgr. Branislav Pirháč

Primátor mesta:
Vedúci oddelení:

Mgr. Ján Havran
Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Ľudmila Rajnohová,
Bc. Iveta Lukáčová, Jaroslav Svetík
Ing., Mgr. Eliška Vallová
JUDr. Jana Nemcová - ospravedlnená
Anna Holá, riaditeľka MsBP Nová Baňa,
Viťazoslav Chrappa, konateľ MsL Nová Baňa
František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa
Mgr. Mária Považanová, riaditeľka, ZŠ J. Zemana,
Nová Baňa
Mgr. Ján Škvarka, v zastúp. ZUŠ Nová Baňa
Ing. Jaroslav Plachy, v zastúp. CVČ Nová Baňa
Eva Koštialová, riaditeľka MŠ Nábrežná Nová Baňa
Mgr. Petra Gejdošová a Ing. Janka Šeclová – oddelenie
VŽPaSM na MsÚ Nová 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 Ing. Karola Tužinského a Jozefa Barniaka. Do
návrhovej komisie Maroša Marka, Katarínu Štrbovú a Vieru Hudecovú. Do pracovného
predsedníctva bol zvolený Ing. Jozef Štrba.
Poslanec Ing. Jozef Štrba ospravedlnil poslanca Antona Tužinského, že na dnešné
zasadnutie MsZ bude meškať.
Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve
a zapisovateľke:
Hlasovanie č. 1:
prítomní - 10
za - 10 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0

Na rokovanie bol predložený nasledovný program:
Otvorenie
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správy z kontrol
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2012
4. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2012
5. Majetkové veci
6. Rôzne
7. Diskusia
Záver

Hlasovanie o programe MsZ:
Hlasovanie č. 2:
prítomní - 10
za - 10 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, 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 13. 12. 2012
U z n e s e n i e č. 105/2012
- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 118/2012
- splnené

U z n e s e n i e č. 106/2012
- splnené

U z n e s e n i e č. 119/2012
- splnené

U z n e s e n i e č. 107/2012
- splnené

U z n e s e n i e č. 120/2012
- zmluva uzatvorená, návrh na vklad zaslaný

U z n e s e n i e č. 108/2012
- splnené

U z n e s e n i e č. 121/2012
- v plnení

U z n e s e n i e č. 109/2012
- splnené

U z n e s e n i e č. 122/2012
- splnené

U z n e s e n i e č. 110/2012
- splnené

U z n e s e n i e č. 123/2012
- splnené

U z n e s e n i e č. 111/2012
- splnené

U z n e s e n i e č. 124/2012
- splnené, nájomná zmluva uzatvorená

U z n e s e n i e č. 112/2012
- splnené

U z n e s e n i e č. 125/2012
- splnené, nájomná zmluva uzatvorená

U z n e s e n i e č. 113/2012
- splnené

U z n e s e n i e č. 126/2012
- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 114/2012
- splnené

U z n e s e n i e č. 127/2012
- splnené prijatím uznesenia

U z n e s e n i e č. 115/2012
- splnené

U z n e s e n i e č. 128/2012
- splnené

U z n e s e n i e č. 116/2012
- splnené

U z n e s e n i e č. 129/2012
- splnené

U z n e s e n i e č. 117/2012
- splnené
U z n e s e n i e č. 1/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 13.12.2012
Hlasovanie č. 3:
prítomní - 10
za - 10 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Ing. Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
– uznesenie bolo prijaté

2. Správy z kontrol
Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná
kontrolórka mesta Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Ing.Mgr.E.Vallová - V pracovných materiáloch ste mali predložené 4 správy z vykonaných
kontrol. Prvou bola správa z kontroly hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky
v obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik s.r.o. za rok 2011. Pri kontrole boli zistené
tieto nedostatky: nesprávne použité účty pri výdavkových pokladničných dokladoch,
nesprávne opravované účtovné doklady, neaktualizovaná smernica o jednotnom postupe pri
zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami. K zisteným nedostatkom už boli prijaté opatrenia –
smernica bola aktualizovaná, k zvyšným dvom zisteniam boli prijaté opatrenia, aby sa
v budúcnosti neopakovali.
Ďalšou kontrolou bola kontrola správnosti postupu pri verejnom obstarávaní
„Monitorovací kamerový systém v meste Nová Baňa“. Táto kontrola bola vykonaná na
základe postúpenia od Úradu pre verejné obstarávanie. Autor podnetu – spoločnosť
QUADRIQ, a.s. podal podnet na Úrad pre verejné obstarávanie z dôvodu, že podľa neho
mesto Nová Baňa nepostupovalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní pri predmete
zákazky „Monitorovací kamerový systém“. Úrad pre verejné obstarávanie podnet preskúmal
a na základe zákona o verejnom obstarávaní uvedený podnet postúpil. Zákon o verejnom
obstarávaní totiž hovorí o tom, že kontrolu postupu zadávania podprahových zákaziek
a kontrolu zákaziek s nízkou hodnotou vykonáva orgán vnútornej kontroly – t.j. hlavný
kontrolór. V tomto prípade sa jednalo o kontrolu postupu pri zadávaní podprahovej zákazky.
/zákazka s nízkou hodnotou 0,- do 10.000,- eur, podprahová zákazka 10.000,- do 40.000,- eur,
podlimitná zákazka 40.000,- do 200.000,- eur, nadlimitná zákazka – nad 200.000,- eur/
Následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní
a kontrola bola ukončená záznamom.
Ďalšou kontrolou bola kontrola uznesení mestského zastupiteľstva za rok
2012.V skúmanom období bolo MsZ prijatých 129 uznesení, celkovo bolo prijatých 131
uznesení, a to z dôvodu, že niektoré uznesenia sa skladali z viacerých častí. Predmetom
kontroly boli uznesenia ukladacieho charakteru. MsZ odhlasovalo jedno uznesenie, v ktorom
uložilo splnenie úlohy – toto uznesenie je v plnení z dôvodu dlhodobej PN osoby
zodpovednej za jeho splnenie. Ďalšie uznesenie bolo uznesenie, ktorým poverilo na výkon
určitej úlohy – toto uznesenie bolo splnené. Kontrola uznesení bola vykonávaná priebežne
a boli k nej predkladané písomné správy na zasadnutí každého mestského zastupiteľstva.
Následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného
nariadenia mesta. Kontrola bola ukončená záznamom.
Poslednou predloženou kontrolou bola kontrola vybavovania sťažností za rok 2012.
V roku 2012 bolo v centrálnej evidencii zaevidovaných celkovo 17 podaní. Po prešetrení boli
4 sťažnosti prešetrené ako opodstatnené, 3 sťažnosti ako čiastočne opodstatnené, 2 sťažnosti
ako neopodstatnené, 3 sťažnosti boli postúpené inému orgánu na prešetrenie a 5 sťažností
bolo odložených z dôvodu nedoplnenia chýbajúcich údajov. Následnou finančnou kontrolou
nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného nariadenia mesta. Kontrola bola
ukončená záznamom.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Hk-2012/02215
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Novej Bane č. 75/2012 zo dňa 27.06.2012
vykonala Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa
následnú finančnú kontrolu hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky v obchodnej
spoločnosti Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. za rok 2011.
Kontrolované obdobie:
Kontrolovaný subjekt:
Čas vykonania NFK:

rok 2011
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.
október 2012 - január 2013

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“)
- zákona č. 513/1991 Z.z. – Obchodný zákonník v z.n.p.
- zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v z.n.p.
- Opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich
v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „Opatrenie o postupoch účtovania“)
- Opatrenie MF SR z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky
a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „Opatrenie o účtovnej závierke“)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou. Zakladateľ spoločnosti Mestský bytový
podnik Nová Baňa, s.r.o., ktorým je mesto Nová Baňa, prijal dňa 15. 12. 2005 zakladateľskú
listinu, ktorá bola neskôr zmenená a doplnená dodatkom č. 1 zo dňa 31. 05. 2006 a dodatkom
č. 2 zo dňa 01. 02. 2007.
Mesto Nová Baňa je jediným spoločníkom tejto spoločnosti, teda má v nej 100% majetkovú
účasť.
Spoločnosť má tieto orgány: konateľ, valné zhromaždenie, dozorná rada. Spoločnosť má
jedného konateľa, ktorým je Anna Holá. Valné zhromaždenie – jediný spoločník Mesto Nová
Baňa.
Účelom následnej finančnej kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností
a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia,
a súčasne overiť, či bola účtovná závierka zostavená v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
Výsledok následnej finančnej kontroly
1.

Nesprávne použité účty pri výdavkových pokladničných dokladoch
VPD č. 27/2012 – kúpa diaľničnej známky – zaúčtované na účte 538 – Ostatné dane
a poplatky, správne mal byť použitý účet 518 – Ostatné služby.

VPD č. 28/2012 - služba parkovné – zaúčtované na účte 501 – Spotreba materiálu,
správne mal byť použitý účet 518 – Ostatné služby.
2.
Porušenie zákona o účtovníctve § 34 Oprava účtovného záznamu.
Pri účtovných dokladoch – došlé faktúry (DFA č. 40, 41, 98, 223, 240, 243), odoslané faktúry
nebola dodržaná formálna úprava – škrtanie, prepisovanie, bielenie pôvodných zápisov.
3.
Smernica o jednotnom postupe pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami – potrebné
aktualizovať. Smernica bola vyhotovená 15. 03. 2006. Odvtedy už bola novela
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Kontrolou zostavenia účtovnej závierky neboli zistené žiadne nedostatky, kontrolovaný
subjekt zostavil výkazy účtovnej závierky (súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky) v súlade
so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Záver
Kontrolný orgán na základe výsledkov kontroly, uvedených v správe o výsledku kontroly
uložil kontrolovanému subjektu povinnosť prijať v termíne do 15. 02. 2013 konkrétne
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, určiť zamestnancov
zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa
osobitných predpisov.
V Novej Bani, 27. 02. 2013
Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
Hk-2012/02632
Dňa 30. 11. 2012 bolo doručené hlavnej kontrolórke mesta Nová Baňa od Úradu pre verejné
obstarávanie – Postúpenie podnetu na vykonanie kontroly podľa zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Na základe doručeného podnetu vykonala hlavná kontrolórka v čase december 2012 – január
2013
Kontrolu správnosti postupu pri verejnom obstarávaní
„Monitorovací kamerový systém v meste Nová Baňa“.
Kontrolovaný subjekt:
Skúmané obdobie:
Skontrolované doklady:

Mesto Nová Baňa
rok 2012
kompletná dokumentácia týkajúca sa predmetu
zákazky „Monitorovací kamerový systém
v meste Nová Baňa“

Autor podnetu QUADRIQ, a.s. člen DIRICKX Groupe, Liptovský Mikuláš tvrdí, že verejný
obstarávateľ Mesto Nová Baňa nepostupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na
predmet zákazky „Monitorovací kamerový systém v meste Nová Baňa“ uverejnenom vo
vestníku verejného obstarávania č. 188/2012 dňa 28. 09. 2012 pod značkou 11409-WYT.
Na základe doručenia tohto podnetu bola dňa 03. 12. 2012 začatá následná finančná kontrola
správnosti postupu pri verejnom obstarávaní „Monitorovací kamerový systém v meste Nová
Baňa“.
Úrad pre verejné obstarávanie sa riadne zaoberal predmetným podaním a po posúdení obsahu
žiadosti dospel k záveru, že v predmetnom prípade ide o podprahovú zákazku. Podľa § 147
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní kontrolu postupu zadávania podprahových zákaziek
a kontrolou zákaziek s nízkymi hodnotami vykonáva orgán vnútornej kontroly.
Účelom následnej finančnej kontroly je overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností
a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Výsledok následnej finančnej kontroly
Dňa 28. 09. 2012 bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania č. 188/2012 pod
značkou 11409-WYT výzva na predkladanie ponúk na obstaranie podprahovej zákazky
(práce) „Monitorovací kamerový systém v meste Nová Baňa“.
Dňa 17. 10. 2012 o 14:00 hodine sa uskutočnilo otváranie ponúk z uvedenej výzvy. Otváranie
ponúk komisiou bolo v zmysle § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejné a bola umožnená
účasť všetkých uchádzačov za stanovených podmienok.
Zasadnutie komisie a vyhodnotenie splnenia podmienok sa konalo v dňoch 17. 10. 2012
o 15:00 hodine a 24. 10. 2012 o 14:00 hodine. Zasadnutie komisie bolo neverejné.
V súťažných podkladoch – „Monitorovací kamerový systém v meste Nová Baňa“, časť V.,
bod 28. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov je uvedené: „Splnenie podmienok
účasti uchádzačov v predmete zákazky sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa
požiadaviek, uvedených v kapitole E súťažných podkladov.“
Spoločnosť QUADRIQ, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš pri vyhodnocovaní
podmienok nesplnila podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti uchádzača.
V súťažných podkladoch pre uvedenú podprahovú zákazku bolo uvedené v kapitole E –
Podmienky účasti uchádzačov – týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
„- uchádzač v ponuke predloží doklad podľa § 28 ods. 1 písm. a) zoznam dodávok vrátane
inštalácie rovnakého alebo obdobného charakteru za predchádzajúce tri roky (2009, 2010,
2011) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov a s dôkazom o plnení podľa § 28 ods. 1
písm. a).“
Spoločnosť QUADRIQ, a.s. nepredložila referenciu za rok 2009.

„- uchádzač v ponuke predloží podľa § 28 ods. 1 písm. l) opisy, fotografie a technické
špecifikácie tovaru (postačujú kópie), ktorý je predmetom zákazky v takom rozsahu, aby
verejný obstarávateľ mohol posúdiť ponúkaný tovar s požadovanými parametrami. Doklad, že
na ponúkaný tovar je na území SR zabezpečený autorizovaný servis.“
Spoločnosť QUADRIQ, a.s. nedoložila predpísané opisy, fotografie a technické špecifikácie
tovaru, rovnako nepredložila ani doklad o tom, že na ponúkaný tovar je na území SR
zabezpečený autorizovaný servis.
Tým nesplnila podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti.
Dňa 30. 10. 2012 bolo zaslané spoločnosti QUADRIQ, a.s., Priemyselná 1, Liptovský
Mikuláš – Oznámenie o vylúčení z účasti na uvedenej podprahovej zákazke. Prevzatie
písomnosti bolo dňa 05. 11. 2012.
V uvedenom oznámení o vylúčení bolo uvedené aj poučenie.
„Uchádzač môže v zmysle § 136 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní podať
písomnú žiadosť o nápravu. Žiadosť o nápravu musí byť doručená verejnému obstarávateľovi
najneskôr do 10 dní od prevzatia tohto oznámenia.“
Mestu Nová Baňa ako verejnému obstarávateľovi nebola doručená v uvedenej lehote žiadna
písomná žiadosť o nápravu.
Záver
Spoločnosť QUADRIQ, a.s. Liptovský Mikuláš vo svojej sťažnosti na postup mesta Nová
Baňa pri verejnom obstarávaní uviedla: „Naša spoločnosť splnila všetky kritériá najnižšej
ceny v tomto verejnom obstarávaní. Ponuka bola kompletná. Zo súťaže sme boli protizákonne
vylúčený.“
Súťažné podklady pre podprahovú zákazku „Monitorovací kamerový systém v meste Nová
Baňa“ v časti V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk, body 27. – 29. jasne špecifikujú
podmienky postupu vyhodnotenia ponúk.
V prvom bode komisia preskúma predložené ponuky. Ak ponuka predložená uchádzačom
nebude spĺňať podmienky účasti, bude z verejného obstarávania vylúčená. Spoločnosť
QUADRIQ, a.s. nesplnila všetky podmienky účasti uchádzačov na verejnom obstarávaní,
a preto ani nemohla byť zaradená do hodnotenia ponúk uchádzačov, ktorí uvedené podmienky
(presne rozpísané v súťažných podkladoch) splnili.
Rovnako spoločnosť QUADRIQ a.s. nevyužila zákonnú možnosť podať žiadosť o nápravu
doručenú verejnému obstarávateľovi, ktorá mu zo zákona o verejnom obstarávaní vyplynula.
Následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní.
V Novej Bani, 27. 02. 2013
Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
Hk-2013/00384
Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová
Baňa na I. polrok 2013, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v
Novej Bani č. 118/2012 zo dňa 13.12.2012, vykonala hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa
kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2012.
Cieľom kontroly bolo zistiť stav plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom
v skúmanom období za rok 2012. V zmysle §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je hlavný kontrolór obce oprávnený v rozsahu kontrolnej
činnosti kontrolovať aj plnenie uznesení mestského zastupiteľstva.
V skúmanom období bolo mestským zastupiteľstvom prijatých 129 uznesení rôzneho druhu.
Celkovo však boli prijatých 131 uznesení, a to z toho dôvodu, že niektoré uznesenia sa
skladali z viacerých častí. Z toho bolo uzneseniami prijatých 10 všeobecne záväzných
nariadení.
Rozdelenie uznesení podľa výroku prijatých mestským zastupiteľstvom v roku 2012
1.
Schvaľuje
73
uznesení
2.
berie na vedomie
29
uznesení
3.
Ruší
2
uznesenia
4.
predbežne schvaľuje
3
uznesenia
5.
Ukladá
1
uznesenie
6.
Neschvaľuje
7
uznesení
7.
Poveruje
1
uznesenie
8.
Deleguje
1
uznesenie
9.
Súhlasí
12
uznesení
10.
Navrhuje
1
uznesenie
11.
Prerokovalo
1
uznesenie
Celkom
131
uznesení
Vzhľadom na charakter prijatých uznesení boli viaceré prijaté uznesenia splnené už
samotným prijatím uznesenia (berie na vedomie, predbežne schvaľuje,...). Predmetom
kontroly boli tak uznesenia ukladacieho charakteru. Mestské zastupiteľstvo v roku 2012
odhlasovalo 1 uznesenie, v ktorom uložilo splnenie úlohy (uznesenie je v plnení z dôvodu
dlhodobej PN osoby zodpovednej za jeho splnenie), 1 uznesenie, ktorým poverilo na výkon
určitej úlohy (uznesenie splnené).
Kontrola bola vykonávaná priebežne a boli k nej predkladané písomné správy na zasadnutí
každého mestského zastupiteľstva.
Následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného
nariadenia mesta.
V Novej Bani, 27. 02. 2013
Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
Hk-2013/00403
Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová
Baňa na I. polrok 2013, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v
Novej Bani č. 118/2012 zo dňa 13.12.2012, vykonala hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa
kontrolu vybavovania sťažností za rok 2012.
Cieľom následnej finančnej kontroly bola:
- kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení
neskorších predpisov a internej smernice č. Smernica č. 3/2010 o podávaní, prijímaní,
evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností v podmienkach mesta Nová Baňa,
- preveriť ako sa vedie centrálna evidencia sťažností a vykonávanie registrácie došlých
sťažností,
- preveriť ako sa postupuje pri prešetrovaní a vybavovaní sťažností, či sa dodržuje zákonom
stanovený postup pri vybavovaní sťažností, vrátane zabezpečenia, resp. vyhotovenia
predpísaných písomností, či sa dodržiava príslušnosť na vybavovanie sťažnosti z hľadiska
osôb, ktoré sťažnosti prešetrujú a vybavujú a zákonné lehoty na vybavovanie sťažností.
Výsledok následnej finančnej kontroly
Oblasť vybavovania sťažností v podmienkach mestského úradu sa v priebehu kontrolovaného
obdobia riadila zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a Smernicou č. 3/2010 o podávaní,
prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností v podmienkach mesta
Nová Baňa.
Centrálna evidencia sťažností je vedená u hlavnej kontrolórky. Evidencia obsahuje všetky
údaje predpísané platnými právnymi predpismi. Na zaregistrovanie do centrálnej evidencie sú
predkladané sťažnosti z podateľne Mestského úradu v Novej Bani.
V roku 2012 bolo v centrálnej evidencii zaevidovaných celkovo 17 podaní.
V rámci kontroly bol preverený obsah všetkých spisov. Sťažnosti boli po prešetrení
vyhodnotené takto:
- 4 sťažnosti ako opodstatnené,
- 3 sťažnosti ako čiastočne opodstatnené,
- 2 sťažnosti ako neopodstatnené,
- 3 sťažnosti postúpené inému orgánu na prešetrenie,
- 5 sťažností ako odložené, z dôvodu nedoplnenia chýbajúcich údajov, resp. neposkytnutia
spolupráce. Lehota na poskytnutie spolupráce sťažovateľa je 10 pracovných dní od doručenia
písomnej výzvy sťažovateľovi.
Následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného
nariadenia mesta.
V Novej Bani, 27. 02. 2013
Ing. Mgr. Eliška Vallová, v.r.
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa

J.Búry – Kontrola na verejné obstarávanie - malo to dopad na celkový priebeh, ak áno, aký
tam bol potom postup.
Ing.Mgr.E.Vallová - Nie, porušenie nebolo zistené a kontrola bola vykonaná už po
prebehnutí celého procesu. Bol len zaslaný záznam na úrad pre VO a sťažovateľovi.
U z n e s e n i e č. 2/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
1) Správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky
v obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. za rok 2011
2) Záznam z následnej finančnej kontroly správnosti postupu pri verejnom obstarávaní
„Monitorovací kamerový systém v meste Nová Baňa“
3) Záznam z následnej finančnej kontroly plnenia uznesení MsZ za rok 2012
4) Záznam z následnej finančnej kontroly vybavovania sťažností za rok 2012
Hlasovanie č. 4:
prítomní - 10
za - 10 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Ing. Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
– uznesenie bolo prijaté

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2012
Predkladateľkou a spracovateľkou daného bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná
kontrolórka mesta Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór obce predkladá obecnému zastupiteľstvu
najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho
roku.
Ing.Mgr.E.Vallová - V súlade so zákonom o obecnom zriadení vám predkladám
správu o kontrolnej činnosti za rok 2012. V roku 2012 bolo vykonaných 12 následných
finančných kontrol. Päť následných finančných kontrol bolo vykonaných na mestskom úrade,
päť následných finančných kontrol bolo v rozpočtových organizáciách mesta, 1 kontrola
v príspevkovej organizácii mesta a 1 kontrola bola v mestskej obchodnej spoločnosti.
Celkovo bolo 5 kontrol ukončených záznamom – tu zistené nedostatky neboli a 7 kontrol bolo
ukončených správou z dôvodu zistených nedostatkov.

Ďalšou z činností bolo vedenie centrálnej evidencie petícií a sťažností, čo bolo
predmetom samostatnej správy. V roku 2012 neboli na MsÚ doručené žiadne petície.
Okrem kontrol som podávala v roku 2012 aj odborné stanoviská, a to stanovisko
k návrhu záverečného účtu mesta Nová Baňa za rok 2011 a stanovisko k návrhu rozpočtu
mesta Nová Baňa na roky 2013, 2014 a 2015.

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa
za rok 2012
Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám mestskému
zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2012.
Kontrolný orgán v priebehu hodnoteného obdobia vykonával kontrolnú činnosť, pod
ktorou sa podľa § 18d zákona o obecnom zriadení rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami
obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola
dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha mestský úrad,
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má obec
majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obec alebo ktorým bol majetok
obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku a osoby, ktorým
boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či
nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito
prostriedkami.
Kontrolný orgán kontrolnú činnosť vykonával v súlade s plánmi kontrolnej činnosti na
1. polrok a 2. polrok 2012, ktoré boli schválené uzneseniami mestského zastupiteľstva.
Podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola činnosť hlavnej kontrolórky
za hodnotené obdobie zameraná na:
- výkon kontrolnej činnosti,
- vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií a vypracovanie správ o kontrole vybavovania
sťažností a kontrole vybavovania petícií (petície v roku 2012 neboli),
- výkon iných odborných činností, najmä spracovania odborných stanovísk v súlade so
zákonom o obecnom zriadení.
Výkon kontrolnej činnosti
V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2012 vykonaných 12 následných finančných
kontrol vo všetkých kontrolovaných subjektoch, ktoré sú pod kontrolnou pôsobnosťou
hlavnej kontrolórky mesta.

Z vykonaných kontrolných akcií kontrolný orgán spracúva záznam alebo správu.
Záznam sa vypracúva, ak kontrolný orgán nezistí nijaké nedostatky, správa v prípade, ak
kontrolný orgán nedostatky zistí.
Z dvanástich následných finančných kontrol bolo:
- 5 následných finančných kontrol ukončených záznamom,
- 7 následných finančných kontrol ukončených správou.
Prierezová štruktúra uskutočnených následných finančných kontrol (ďalej len
„kontrola“) bola nasledovná:
- 5 kontrol v rozpočtových organizáciách – 4 kontroly boli ukončené správou, 1 kontrola
bola ukončená záznamom,
- 1 kontrola v príspevkovej organizácii – kontrola bola ukončená správou,
- 1 kontrola v mestskej obchodnej spoločnosti – kontrola bola ukončená správou,
- 5 kontrol na mestskom úrade – 4 kontroly boli ukončené záznamom, 1 kontrola bola
ukončená správou.
V rozpočtových organizáciách boli vykonané nasledovné kontroly:
- kontrola príjmov a výdavkov za rok 2011 – Centrum voľného času, Nová Baňa,
- kontrola hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky – Základná škola Jána Zemana,
Nová Baňa,
- kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov – Základná škola Jána Zemana, Nová Baňa,
Základná umelecká škola, Nová Baňa, Materská škola, Nová Baňa, Centrum voľného času,
Nová Baňa,
- kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, príjmov a výdavkov pokladne za
I. polrok 2012 – Materská škola, Nová Baňa,
- kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, príjmov a výdavkov pokladne za
I. polrok 2012 – Základná umelecká škola, Nová Baňa.
V príspevkovej organizácii bola vykonaná nasledovná kontrola:
- kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, príjmov a výdavkov pokladne za
I. polrok 2012.
Z mestských obchodných spoločností bola vykonaná kontrola v Mestskom bytovom
podniku Nová Baňa, s.r.o. a to:
- kontrola hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky za rok 2011.
Na mestskom úrade boli vykonané následné kontroly:
- kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v oblasti hospodárenia
s pohľadávkami za nájom nebytových priestorov a pozemkov za rok 2011,
- kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2011,
- kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2011,
- kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania,
- kontrola správnosti postupu pri verejnom obstarávaní „Monitorovací kamerový systém
v meste Nová Baňa“.
Na základe výsledkov kontrol hlavná kontrolórka mesta uložila kontrolovaným
subjektom povinnosť prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich
príčin, predložiť správu o ich splnení a uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky
voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

Súčasťou práce hlavnej kontrolórky v uplynulom období bola taktiež:
- kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, ktorá bola predkladaná na jeho
zasadnutiach.
Vedenie centrálnej evidencie petícií a sťažností
Na základe uznesenia MsZ v Novej Bani č. 19/2004 hlavná kontrolórka vedie
evidenciu petícií a sťažností. Okrem vedenia a evidencie hlavná kontrolórka sleduje
a kontroluje vybavovanie sťažností a petícií. Vyhodnotenie úrovne stavu vybavovania
evidovaných sťažností a petícií je predmetom osobitnej správy.
Výkon iných odborných činností
V súlade so zákonom o obecnom zriadení hlavná kontrolórka mesta v hodnotiacom
období spracovala:
- Stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Nová Baňa za rok 2011
- Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa na roky
2013, 2014 a 2015
Hlavná kontrolórka spolupracuje s kontrolovanými subjektmi pri spracovaní opatrení
prijatých na odstránenie nedostatkov.
V rámci činností komisií činných pri MsZ sa hlavná kontrolórka na pozvanie predsedu
finančnej komisie zúčastňuje ich zasadnutia.
V oblasti vzdelávania a spolupráce s ostatnými kontrolnými orgánmi sa zúčastňuje
rokovaní Zasadnutia Pohronskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov a školení
v Regionálnom vzdelávacom centre Martin a Regionálnom vzdelávacom centre Nitra
v spolupráci s Asociáciou vzdelávania samosprávy.
Nová Baňa, 27. 02. 2013
Ing. Mgr. Eliška Vallová, v.r.
hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa
U z n e s e n i e č. 3/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2012
Hlasovanie č. 5:
prítomní - 10
za - 10 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
– uznesenie bolo prijaté

4. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2012
Predkladateľom a spracovateľom daného bodu je Jaroslav Svetík, náčelník Mestskej
polície v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Správa o činnosti MsP Nová Baňa za rok 2012
Organizácia mestskej polície
V roku 2012 pracovala mestská polícia v nezmenenom stave 7 príslušníkov vrátane náčelníka
a z toho jeden príslušník bol prednostne poverovaný zložitejším objasňovaním v spisoch.
Služby boli zabezpečované variabilne v zmysle nerovnomerne rozloženého pracovného času.
Mesačné plány zmien boli zostavované s prihliadnutím na známe a predpokladané problémy,
ktoré je potrebné riešiť. Napriek tomu nevyhnutne muselo dochádzať k dodatočným zmenám
služieb na základe novej situácie v meste, alebo v dôsledku práceneschopnosti niektorého
príslušníka.
V hodnotenom období bola na príslušníkov podaná jedna sťažnosť pre „neprimeranú“
telefonickú komunikáciu s občanom. Po zistení, že sťažujúci občan sa dovolal a komunikoval
s iným pracoviskom než je Mestská polícia v Novej Bani, bola sťažnosť vzatá späť. Za menej
závažné porušenie pracovnej disciplíny boli v hodnotenom roku uložené dve disciplinárne
opatrenia.
Hlavným riadiacim nástrojom bola osobná komunikácia a jeden krát za mesiac porada
náčelníka. Na pracovisku bol využívaný špeciálny PC program CENTRÁLA, ktorý umožňuje
evidenciu údajov, ich analytické spracovanie a automatické odosielanie určených záznamov
do Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra SR podľa zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov. Rovnako tento program automaticky odosiela
určené záznamy okresnému dopravnému inšpektorátu. Okrem toho boli na pracovisku
písomne spracovávané úradné záznamy o prejednaní priestupku a ostatná agenda podľa
zákona o priestupkoch, záznamy o použití donucovacích prostriedkov, záznamy o strate
a náleze veci, kniha služieb, kniha zbraní a kniha streliva, evidencia pokutových blokov,
evidencia výstrojných súčastí, evidencia pošty, evidencia odchytených psov, informatívne
mesačné správy, kniha výdajov. Raz v roku je tiež predkladaná analytická správa
Ministerstvu vnútra SR.
Priebežnou kontrolou záznamov o prejednaní priestupku boli v roku 2012 zistené dve
neúmyselné pochybenia v postupe zaznamenané v prvom polroku, čo viedlo k vráteniu
uloženej pokuty a nariadeniu iného postupu.
Materiálovo technické zabezpečenie
Príslušníci sú vybavení pištoľami zn. Glock 17 v počte 4 kusy, ktoré sú využívané k bežnému
výkonu služby. K dispozícii sú aj staré zbrane zn. CZ 83, ktoré môžu byť využité v prípade
nasadenia viacerých príslušníkov, pri cvičných sreľbách a streleckej súťaži poriadanej
mestom. Ich tlakové skúšky platia do roku 2014. S nákupom ďalších zbraní sa zatiaľ
neuvažuje. Pre krajné riešenie dopravnej situácie disponuje mestská polícia technickým
prostriedkom na zabránenie odjazdu motorového vozidla „papuča“. V rámci opatrení na
úseku chovu psov majú príslušníci dva koterce na umiestnenie odchytených túlavých psov
a jednu odchytovú pascu pre menšie zvieratá. Koterce sú umiestnené na Ul. Bernolákova č. 3.
Pracoviskom je používaná jedna základňová rádiostanica a k dispozícii sú tri prenosné, ktoré
sú využívané napr. pri usmerňovaní premávky. Mestská polícia má k dispozícii jeden mobilný

telefón a telefón s pevnou linkou, fotoaparát, dva PC s príručnou tlačiarňou prepojené na
databázu evidencie občanov a psov. Telefón pevnej linky bol od októbra vybavený aj službou
záznamov odkazov, čo doposiaľ využil len jeden občan na formálny odkaz. K preprave bolo
využívané vozidlo zn. SEAT Ibiza, ktorého technický stav je už náročný na údržbu a celkovú
spotrebu, čo spôsobilo nutnosť upravovať rozpočet MsP v priebehu roka.
Činnosť mestskej polície:
Mestská polícia na základe zákona o priestupkoch a zákona o obecnej polícii pôsobila pri
zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste
a plnila úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení zastupiteľstva
a rozhodnutí primátora mesta. Základným úkonom bola preventívna obchádzková služba
s cieľom vyhľadávať a riešiť priestupky, alebo cieľavedomá kontrola prostredia a javov.
V druhom polroku boli vykonávané aj kontroly v lesoch zamerané na zisťovanie možných
krádeží drevnej hmoty v lesoch. Niektoré boli plánované v spolupráci s mestskými lesmi tak,
že bol v hliadke jeden príslušník spolu so zamestnancom MsL. Okrem nich mestská polícia
vykonávala kontroly v lesoch aj samostatne. Kontrolami boli zistené len ojedinelé formálne
nedostatky, čo bolo ihneď konzultované s MsL. Aj keď konkrétna krádež nebola zistená,
opatrenia mali významný preventívny účinok a je predpoklad, že spolupráca s MsL sa bude
v tomto smere prehlbovať.
Verejný poriadok
Cestná premávka bola počas celého roka ovplyvnená predovšetkým rekonštrukciou
námestia a priľahlých ulíc. Pod jej vplyvom boli odstránené viaceré dopravné značky /zákaz
státia na Ul. A. Kmeťa, parkovanie na chodníku na Ul. Osvety a na Námestí slobody,
vodorovné dopravné značky zastávky autobusu na Námestí slobody, prechody pre chodcov/.
Táto situácia si pri riešení niektorých dopravných situácií vyžiadala citlivý a kompromisný
prístup. V hodnotenom roku bolo v cestnej premávke objasňovaných 443 priestupkov.
Porušenie zákazu zastavenia
Porušenie zákazu vjazdu
Porušenie zákazu státia
Vyhradené parkovanie
Státie v križovatke
Státie na verejnej zeleni
Státie na chodníku
Ostatné zákazy

18
78
124
48
26
28
100
21

Tak ako väčšina miest aj Nová Baňa má obmedzené možnosti v parkovaní. Podľa skúseností
mestskej polície najviac touto situáciou trpia bytové domy na Štúrovej ul. a na Školskej ul.
Niektorí vodiči sa preto snažili parkovať priamo pred vchodmi do bytových domov, čo
obmedzovalo chodcov. Takéto parkovanie ale zároveň tvorí vážnu prekážku pri poskytovaní
prvej pomoci alebo prekáža prípadnému protipožiarnemu zásahu. Napriek odporu takýchto
vodičov je preto potrebné v týchto opatreniach pokračovať a vstupy do bytoviek ako aj
verejnú zeleň ochraňovať. V dvoch prípadoch boli mestskou políciou vykonávané opatrenia
k vozidlám, ktoré nespĺňali podmienky na cestnú premávku a parkovali na Nábrežnej
a Školskej ul. Obe vozidlá boli následne z týchto verejných priestranstiev ich vlastníkmi
odstránené. V rámci rekonštrukcie námestia sa v cestnej premávke neosvedčili osadené
dekoratívne stĺpiky v križovatke Bernolákovej Ul. a Ul. Osvety oproti gymnáziu. Tieto boli

vodičmi v priebehu roka opakovane poškodené najmä pri cúvaní z parkovacích miest spred
gymnázia. V cestnej premávke je potrebné spomenúť aj situáciu v križovatke ul. Školská a
Kollárová pri reťazci Lídl. V niektorú dobu je z ul. Kollárová táto križovatka ťažko prejazdná,
a preto by bolo vhodné odborne ju posúdiť z hľadiska možných riešení aspoň z pohľadu
možnej zmeny prednosti v jazde alebo inteligentného svetelného zariadenia.
Okrem cestnej premávky venovali pozornosť príslušníci mestskej polície aj takým javom ako
je príchod detí do škôl, správanie detí na autobusových zastávkach, prejavy mládeže na
verejných priestranstvách počas nocí v meste a v okolí reštauračných zariadení, požívanie
alkoholu mládežou, dodržiavanie nočného kľudu ako takého, ochrane majetku mesta
a majetku občanov a ostatným porušeniam zákonov a iných všeobecne záväzných noriem
napr. v oblasti chovu psov alebo nakladania s odpadmi. V rámci jednotlivých opatrení
mestská polícia spolupracovala najmä s miestnym oddelením Policajného zboru, ale aj so
školami v rámci preventívnej práce, s materskými školami pri ochrane ich objektov, s HaZZ
zaisťovaním premávky pri zásahu alebo priamo pri zásahoch napr. k vypaľovaniu trávy, s
konkrétnymi občanmi pri ochrane majetku prostredníctvom signalizácie a pod..
V súvislosti s deťmi bol v hodnotenom roku objasňovaný jeden priestupok. Pravidelne bol
v ranných hodinách vykonávaný dozor pri prechode pre chodcov medzi základnými školami.
Cez obed boli často vykonávané kontroly priestorov okolo zastávok SAD na Námestí sv.
Alžbety vrátane parčíka, kde väčšinou deti trávia čas do príchodu autobusov a vo veľkej
miere využívajú jeho zariadenie. Preto na ňom dochádzalo k rýchlemu opotrebovaniu alebo
priamo k poškodeniu menej odolných konštrukčných častí. Aj keď sa nedá celkom vylúčiť
úmysel jednotlivca, možno by bolo vhodné vyberať do tohto prostredia zariadenie silnejšej
konštrukcie a priestor, keďže je určený deťom, v noci uzamkýnať tak ako aj cintorín.
Opatrenia k mládeži a k osobám blízkym ich veku súviseli najmä s konaním diskoték
a prevádzkovaním reštauračných zariadení. Táto skupina občanov je najviac zastúpená
v uliciach nášho mesta po dvadsiatej druhej hodine. V druhom polroku poklesla návštevnosť
nášho mesta mládežou z okolitých obcí a klesla tým aj návštevnosť najväčšieho zariadenia,
ktorým je miestny Diskobar. Vysokú návštevnosť naďalej vykazuje toto zariadenie najmä
počas sobôt, keď má do programu prizvanú známu osobnosť, alebo pripraví nezvyčajný
program, akým bol napr. striptíz. Priľahlé parkoviská sú v takéto noci úplne plné a bez
osvetlenia, čo značne sťažuje prácu policajtom. Poriadok v zariadení je zaisťovaný ich
vlastnými silami a o poriadok v jeho okolí sa stará najmä mestská polícia. Na zákrok do
vnútra reštaurácie je spravidla privolávaná hliadka OOPZ. Naopak, príslušníci mestskej
polície zas opakovane zakročili nadránom, pri rozchode účastníkov diskotéky. V hodnotenom
období bola mestskou políciou jedna vec postúpená na riešenie obvodnému úradu pre rušenie
nočného kľudu a znečisťovanie verejného priestranstva z terasy tohto zariadenia. K mládeži
bola pozornosť orientovaná aj vo vzťahu k zákazu požívania alkoholu v zmysle Zákona č.
219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a
prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Spoločnými silami mestskej polície
a obvodného oddelenia PZ boli vykonané niektoré kontroly na požívanie alkoholu mládežou
vo vytypovaných reštauračných zariadeniach, ale tieto skutky boli preukázané aj vlastnými
silami jedným aj druhým pracoviskom. Mestskou políciou bola takto prejednaná jedna
dospelá osoba za podanie alkoholu mladistvému a 7 mladistvých bolo postúpených na
riešenie v správnom konaní. Príslušníci OOPZ takto postúpili na správne konanie 12
mladistvých. Koncom roka bola medzi mestom a Policajným zborom SR na úrovni primátora
mesta a krajského riaditeľa PZ podpísaná dohoda o spolupráci pri ochrane verejného poriadku
a v obecných veciach verejného poriadku.
Iným negatívnym sprievodným javom nočného života v meste bolo rušenie nočného kľudu v
uliciach a prejavy vandalstva. Tie sa opakovane týkali najmä novej výsadby stromčekov.

V dvoch prípadoch boli pri nočných zákrokoch použité donucovacie prostriedky a v jenom
prípade príslušníci čelili útoku.
Osobitný prístup bol volený k osobám sociálne neprispôsobivým, ktoré sa cez deň schádzajú
v niektorých lokalitách len za účelom spoločného požívania alkoholu. Ukladanie sankcií
nemajetným osobám sa míňa účinku, a preto bolo snahou mestskej polície vytláčať ich
z frekventovaného prostredia najmä pre znečisťovanie a vyvolávanie verejného pohoršenia
vulgárnym správaním. Išlo o 5 až 8 osôb a z nich 3 osoby nemajú vyriešené bývanie. Koncom
roka musel byť jeden takýto občan opakovane vzatý do nemocničného ošetrenia pre omrzliny.
Počas jednej noci ho napríklad našla hliadka mestskej polície ležať na zemi pri mínusových
teplotách a v snahe predísť jeho zamrznutiu ho odviezla pod prístrešok, zaobstarala mu
prikrývky a každú hodinu ho chodila kontrolovať. Bolo by možno vhodné, keby malo mesto
k dispozícii pre takéto krízové situácie jednoduchý dočasný príbytok.
V rámci ochrany majetku príslušníci mestskej polície spolupracovali s príslušníkmi OOPZ
pri zadržaní páchateľov krádeže vlámaním do chalupy na Legionárskej ul. Týmto páchateľom
boli neskôr preukázané aj krádeže nafty z motorových vozidiel. V druhom polroku bol
hliadkou MsP zadržaný mladistvý občan nášho mesta s občanom zo Žiaru nad Hronom tesne
po vlámaní sa do rodinného domu na Školskej ul. V dvoch ruksakoch a v jednom vreci si
odnášali rôzne elektrické náradie a rôzne súčiastky. Obaja boli ihneď odovzdaní do rúk
príslušníkov Policajného zboru. Relatívne často sa venovala hliadka ochrane už spomenutých
stromčekov. K ich poškodzovaniu dochádzalo opakovane. Celkove sa pri tom podarilo
príslušníkom zadržať a usvedčiť 4 osoby. Na tomto úseku tiež objasňovali také skutky ako
úmyselné poškodzovanie vozidla, rozhadzovanie smetných košov, poškodzovanie zastávky
SAD, odcudzenie zvodových rúr, krádež mobilu.
Pri ochrane životného prostredia v meste využívali príslušníci MsP najmä zákon o odpadoch
a VZN o nakladaní s komunálnym odpadom. V hodnotenom roku sa podarilo na tomto úseku
usvedčiť páchateľov nelegálneho nakladania s odpadom na Sadovníckej ul. na Bukovine,
odloženie odpadu na Spodnej ul. alebo pri ceste vedúcej na Kostivrch. Naopak, doposiaľ sa
nepodarilo objasniť odkladanie odpadu na určitých miestach Prírodnej, alebo Kolibskej ul.,
ktoré sú úplne mimo verejnej kontroly. Na úseku nakladania s odpadom pretrvávajú niektoré
problémy na sídliskách. Tie spočívajú s ukladaním odpadu mimo zberných nádob, alebo
odkladaniu odpadu, ktorý je charakterizovaný ako veľkoobjemný. Pravidelne sú sídliskové
zberné nádoby prehľadávané niektorými občanmi so slabým sociálnym zázemím.
K nelegálnemu zbavovaniu sa odpadu je pomerne často využívaná aj stará cesta smer Rudno
nad Hronom, do ktorej vjazd bol v minulosti chránený zákazovou dopravnou značkou. Tá tam
ale už niekoľko rokov chýba napriek rôznej intervencii u správcu tejto komunikácie. Vozidlá
tam preto môžu jazdiť bez obmedzenia a bez verejnej kontroly sa tam zbavovať starého
nábytku alebo drobného stavebného odpadu. Čiastočne k tomu možno prispievajú aj otváracie
hodiny zberu odpadu v SITE, ktorá je na ul. Železničný rad aktívna len v čase od 07:00 do
15:00 hod. s obednou prestávkou.
V rámci problematiky chovu psov mestská polícia v hodnotenom roku objasňovala sedem
útokov voľne pohybujúcich sa psov. Jeden smeroval proti inému psovi na vodítku a ostatné
útoky boli vedené proti občanom. Z nich v dvoch prípadoch došlo k drobnému ublíženiu na
zdraví pohryzením. Opakované sa stali tri útoky na Partizánskej ul. V tomto prípade boli
opatrenia vykonávané aj v spolupráci s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
Chovatelia predmetného psa sa ho následne vzdali a bol daný do starostlivosti mimo nášho
mesta. Mestská polícia prevádzkovala karanténnu stanicu na dočasné prechovávanie
odchytených psov. V hodnotenom období bolo odchytených celkom 62 psov /v roku 2011
43/. Z nich bolo 42 vrátených majiteľom, 18 bolo osvojených a 2 boli z ohľadu na ich
zdravotný stav utratené veterinárnym lekárom. Z hľadiska prevádzky karanténnej stanice pre
psov je potrebné v tomto roku vykonať opravu výbehu. Koncom roka bolo v spolupráci

s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou posúdené využívanie našej karanténnej
stanice z pohľadu niektorých nových zákonných úprav. Na základe toho bola vypracovaná
nová žiadosť o schválenie jej prevádzky s celkovými konštrukčnými riešeniami a opisom
štandardizovaného postupu operácií. Celý materiál, aj s ostanými prílohami bol zaslaný na
schválenie. Na túto prácu vznikajú pre rok 2013 nové nároky. Tie spočívajú najmä v dĺžke
prechovávania odchytených psov a v povinnosti ich očkovania a čipovania. Predbežne bolo
odhadnuté, že nový postup si preto vyžiada nárast finančných nárokov o cca 300 eur ročne.
Okrem toho bude mať aj zvýšené nároky na formálny prístup príslušníkov k riešeniu týchto
problémov /komplikovanejšia agenda, väčšia starostlivosť o odchytených psov a pod./
Napriek tomu je tento postup nevyhnutný ak má mestská polícia riešiť túto problematiku aj
naďalej, uvedomujúc si, že táto služba je občanmi mesta jedna z najžiadanejších, lebo
v priebehu roka dostala mestská polícia zo 194 až 70 podnetov, ktoré sa týkali psov.

Štatistické ukazovatele.
Celkom bolo v roku 2012 objasňovaných 567 vecí pre podozrenie zo spáchania priestupkov.
Z nich bolo zistených vlastnou činnosťou 486 a oznámených občanmi 81.
Druhy priestupkov.
§ 22 - priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

443

§ 30 – podanie alkoholu mladistvému.

1

§ 24 - priestupky na úseku podnikania/podomový predaj/.

2

§ 47 - priestupky proti verejnému poriadku.

13

§ 48 – priest. proti VP-VZN a iné zákony (psy- 62, odpady-17, na ochranu
pred
alkoholizmom -7, ostatné- 1).

87

§ 49 – občianske spolunažívanie.

2

§ 50 - priestupky proti majetku.

19

Riešenie priestupkov.
Prejednaním bez pokuty.

312

Uložením blokovej pokuty.

210/1825 eur

Blokom na pokutu nezaplatenú na mieste.

1/10 eur

Uložením.

6

Odložením.

5

Správa o objasňovaní.

14

Odovzdaním príslušnému orgánu.

19

Rozdelenie priestupkov podľa času ich spáchania.
Od 00:00 do 06:00 hod.

23

Od 06:00 do 12:00 hod.

393

Od 12:00 do 18:00 hod.

120

Od 18:00 do 24:00 hod.

31

Iné pracovné úkony.
Zadržanie páchateľov bezprostredne po spáchaní trestného činu
Predvedené osoby.
Použité donucovacie prostriedky /hmaty, údery-3, putá 1, papuča1.
Zákrok proti osobám v opilosti.
Odchytené psy.
Kontrola podozrivých osôb.
Prevencia /prednáška 7 a články 5/.
Opatrenia k udalostiam a javom.
Prijaté podnety od občanov.
Doručovanie zásielok v prospech orgánov činných v trestnom konaní.

2
7
5
23
62
19
12
194
156
46

V hodnotenom období vykonali príslušníci povinné cvičné streľby v zmysle zákona o obecnej
polícii a v rámci týždňa športu pre všetkých usporiadali pretek O putovný pohár primátora
mesta v praktickej streľbe družstiev.
Na pracovisku bolo spracovaných 125 správ o povesti pre orgány činné v trestnom konaní.
V rámci poverenia na úseku civilnej ochrany boli priebežne aktualizované materiály v zmysle
pokynov obvodného úradu. Poverený pracovník sa zúčastnil školenia týkajúceho sa
mimoriadnych udalostí. V mesiaci jún bolo zabezpečené jedno virtuálne celodenné cvičenie
na tému vznik mimoriadnej udalosti v jadrovom zariadení Mochovce a na pracovisku bola
vykonaná jedna kontrola na dokumentáciu týkajúcu sa krízového štábu. Pre občanov
Bukoviny bola zabezpečená výmena profylaktík. Na nové podmienky bol prepracovaný celý
plán evakuácie, ktorý je v súčasnej dobe v pripomienkovom konaní obvodným úradom.

U z n e s e n i e č. 4/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu o činnosti mestskej polície za rok 2012
Hlasovanie č. 6:
prítomní - 10
za - 9 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko,
Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Ing. Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 1 (Peter Forgáč)
nehlasoval - 0
– uznesenie bolo prijaté

5. Majetkové veci
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a
spracovateľkou Mgr. Petra Gejdošová, referentka OVŽPaSM na Mestskom úrade v Novej
Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. K predmetným materiálom podala
komentár Mgr. Petra Gejdošová.
1. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 berie na vedomie
informáciu z vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky zámeru priameho predaja
nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa č. 3/2012, ktorý bol schválený uznesením mestského
zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 62/2012 dňa 27.6.2012.
Predmetom zverejnenia bol pozemok C KN parc.č. 6543/10 – trvalý trávny porast
o výmere 3292 m2, vedený Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa, za účelom využitia na poľnohospodárske účely.
Termín na predkladanie cenových ponúk bol stanovený do 15.12.2012 do 12,00 hod.
Minimálna kúpna cena pozemku bola stanovená vo výške po 2,30 eur/m2.
(Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 23/2012
vypracovaným Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová Baňa po 2,07 eur/m2.)
V stanovenom termíne bola k predmetnému zámeru doručená 1 cenová ponuka, a to
od:
Ludwig Lehmann, Töging am Inn, Heinrichstrasse 30, 845 13 Nemecko.
Záujemcom bola ponúknutá kúpna cena vo výške po 2,31 eur/m2.
Primátorom menovaná komisia pre vyhodnotenie predloženej cenovej ponuky
konštatovala, že cenová ponuka spĺňala predpísané náležitosti.
Podľa bodu 11) zámeru, kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk bola výška
kúpnej ceny za 1 m2 za pozemok.
Na základe uvedeného komisia odporučila predložiť Mestskému zastupiteľstvu mesta
Nová Baňa na schválenie predaj predmetného pozemku priamym predajom v zmysle
podmienok zverejneného zámeru v prospech:
Ludwig Lehmann, Töging am Inn, Heinrichstrasse 30, 845 13 Nemecko.
Dôvodová správa
Zámer mesta predať predmetný pozemok nachádzajúci sa v lokalite Matiašova chrasť
priamym predajom bol zverejnený podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V stanovenom termíne bola doručená 1 cenová
ponuka od Ludwiga Lehmanna. Záujemca splnil zámerom stanovené podmienky. Záznam
z vyhodnotenia cenovej ponuky zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Nová
Baňa č. 3/2012 sa zverejnil na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Nová Baňa.
Vyhodnotenie cenovej ponuky, ako aj schválenie predaja sú uvedené v návrhoch uznesení.

J.Búry – V rámci tejto parcely sa nachádzajú aj dreviny, ktoré sa ohodnocovali, alebo sa
platilo len za m2?
Mgr.P.Gejdošová – Pracovníci z mestských lesov nám dali informácie, koľko a aký druh
dreviny je tam, spravil sa znalecký posudok a stanovila sa cena.
U z n e s e n i e č. 5/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
informáciu z vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky zámeru priameho predaja
nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa č. 3/2012, ktorý bol schválený uznesením mestského
zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 62/2012 dňa 27.6.2012.
Predmetom zverejnenia bol pozemok C KN parc.č. 6543/10 – trvalý trávny porast
o výmere 3292 m2, vedený Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa, za účelom využitia na poľnohospodárske účely.
Termín na predkladanie cenových ponúk bol stanovený do 15.12.2012 do 12,00 hod.
Minimálna kúpna cena pozemku bola stanovená vo výške po 2,30 eur / m2.
(Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 23/2012
vypracovaným Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová Baňa po 2,07 eur/m2.)
V stanovenom termíne bola k predmetnému zámeru doručená 1 cenová ponuka, a to
od:
Ludwig Lehmann, Töging am Inn, Heinrichstrasse 30, 845 13 Nemecko.
Záujemcom bola ponúknutá kúpna cena vo výške po 2,31 eur / m2.
Primátorom menovaná komisia pre vyhodnotenie predloženej cenovej ponuky
konštatovala, že cenová ponuka spĺňala predpísané náležitosti.
Podľa bodu 11) zámeru, kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk bola výška
kúpnej ceny za 1 m2 za pozemok.
Na základe uvedeného komisia odporučila predložiť Mestskému zastupiteľstvu mesta
Nová Baňa na schválenie predaj predmetného pozemku priamym predajom v zmysle
podmienok zverejneného zámeru v prospech:
Ludwig Lehmann, Töging am Inn, Heinrichstrasse 30, 845 13 Nemecko.
Hlasovanie č. 7:
prítomní - 10
za - 7 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Ing.
Jozef Štrba, Ing. Karol Tužinský)
proti – 1 (Natália Pinková)
zdržal sa - 2 (Peter Forgáč, Katarína Štrbová)
nehlasoval - 0
– uznesenie bolo prijaté

2. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
predaj nehnuteľnosti v zmysle vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky zámeru
priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa č. 3/2012 a podľa § 9a, ods. 1c)
a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
pozemok C KN parc.č. 6543/10 – trvalý trávny porast o výmere 3292 m2, vedený
Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová
Baňa, s tým, že pozemok bude predaný s ťarchou už zriadeného vecného bremena
spočívajúceho v tom, že kupujúci bude trpieť na pozemku zabudované vodovodné potrubie
a právo vstupu na pozemok vo vyznačenej trase počas zabezpečovania údržby vodovodného
potrubia k C KN parc.č. 6537/2 pre rodinný dom súp. č. 403 na C KN parc.č. 1883/2 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2, vedený Správou katastra na LV č. 3345 pre
Jána Pajerského a Martu, rod. Polcovú a s ťarchou už zriadeného vecného bremena
spočívajúceho po jestvujúcej prístupovej ceste (poľnej) ceste – právo prechodu peši
a motorovým vozidlom pre vlastníka pozemku C KN parc.č. 1901/1 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1194 m2, vedeného Správou katastra na LV č. 4785, s vecným
bremenom práva prechodu peši a motorovým vozidlom po jestvujúcej prístupovej ceste
(poľnej) pre vlastníka pozemkov C KN parc.č. 6543/12 – trvalé trávne porasty o výmere
605 m2, C KN parc.č. 6543/11 – trvalé trávne porasty o výmere 3236 m2, vedených Správou
katastra Žarnovica na LV č. 6123,
pre Ludwiga Lehmanna, Töging am Inn, Heinrichstrasse 30, 845 13 Nemecko.
za účelom využitia na poľnohospodárske účely,
v kúpnej cene po 2,31 eur / m2, čo za výmeru 3292 m2 predstavuje čiastku 7604,52 eur
(slovom: sedemtisícšesťstoštyri eur 52 centov), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej
zmluve vyčíslená aj úhrada nákladov vzniknutých mestu zameraním pozemku v hodnote
262,00 eur a náklady za vypracovanie znaleckého posudku v hodnote 60,00 eur.
(Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 23/2012
vypracovaným Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová Baňa po 2,07 eur/m2.)

Dôvodová správa
Zámer mesta predať predmetný pozemok nachádzajúci sa v lokalite Matiašova chrasť
priamym predajom bol zverejnený podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Záznam z vyhodnotenia cenovej ponuky zámeru
priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa č. 3/2012 sa zverejnil na úradnej
tabuli a webovej stránke mesta Nová Baňa. Vyhodnotenie cenovej ponuky, ako aj schválenie
predaja je uvedené v návrhoch uznesení.

U z n e s e n i e č. 6/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
predaj nehnuteľnosti v zmysle vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky zámeru
priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa č. 3/2012 a podľa § 9a, ods. 1c)
a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
pozemok C KN parc.č. 6543/10 – trvalý trávny porast o výmere 3292 m2, vedený
Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová
Baňa, s tým, že pozemok bude predaný s ťarchou už zriadeného vecného bremena
spočívajúceho v tom, že kupujúci bude trpieť na pozemku zabudované vodovodné potrubie
a právo vstupu na pozemok vo vyznačenej trase počas zabezpečovania údržby vodovodného
potrubia k C KN parc.č. 6537/2 pre rodinný dom súp. č. 403 na C KN parc.č. 1883/2 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2, vedený Správou katastra na LV č. 3345 pre
Jána Pajerského a Martu, rod. Polcovú a s ťarchou už zriadeného vecného bremena
spočívajúceho po jestvujúcej prístupovej ceste (poľnej) ceste – právo prechodu peši
a motorovým vozidlom pre vlastníka pozemku C KN parc.č. 1901/1 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1194 m2, vedeného Správou katastra na LV č. 4785, s vecným
bremenom práva prechodu peši a motorovým vozidlom po jestvujúcej prístupovej ceste
(poľnej) pre vlastníka pozemkov C KN parc.č. 6543/12 – trvalé trávne porasty o výmere
605 m2, C KN parc.č. 6543/11 – trvalé trávne porasty o výmere 3236 m2, vedených Správou
katastra Žarnovica na LV č. 6123,
pre Ludwiga Lehmanna, Töging am Inn, Heinrichstrasse 30, 845 13 Nemecko.
za účelom využitia na poľnohospodárske účely,
v kúpnej cene po 2,31 eur / m2, čo za výmeru 3292 m2 predstavuje čiastku 7604,52 eur
(slovom: sedemtisícšesťstoštyri eur 52 centov), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej
zmluve vyčíslená aj úhrada nákladov vzniknutých mestu zameraním pozemku v hodnote
262,00 eur a náklady za vypracovanie znaleckého posudku v hodnote 60,00 eur.
(Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 23/2012
vypracovaným Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová Baňa po 2,07 eur/m2.)
Hlasovanie č. 8:
prítomní - 9
za - 7 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Ing.
Jozef Štrba, Ing. Karol Tužinský)
proti – 1 (Natália Pinková)
zdržal sa - 1 (Katarína Štrbová)
nehlasoval - 1 (Peter Forgáč)
– uznesenie bolo prijaté

3. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho v tom, že Ludwig
Lehmann, Töging am Inn, Heinrichstrasse 30, 845 13 Nemecko ako vlastník a povinný
z vecného bremena bude trpieť na pozemku:
C KN parc.č. 6543/10 – trvalý trávny porast o výmere 3292 m2, vedeného Správou
katastra na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, v trase podľa geometrického plánu vypracovaného
dňa 4.10.2010 geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa
č. 10935479-160/10, overeným dňa 11.10.2010 pod číslom 349/2010, po jestvujúcej
prístupovej (poľnej) ceste – právo prechodu peši a motorovým vozidlom,
v prospech vlastníka pozemku: C KN parc.č. 6543/11 – trvalý trávny porast o výmere
3236 m2 a C KN parc.č. 6543/12 – trvalý trávny porast o výmere 605 m2, vedených Správou
katastra Žarnovica na LV č. 6123, ako oprávneného z vecného bremena,
na dobu neurčitú a bezodplatne.
Dôvodová správa
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena, ktoré spočíva v tom, že Ludwig Lehmann ako nový vlastník (viď predchádzajúci
návrh uznesenia), bude na pozemku C KN parc.č. 6543/10, trpieť právo prechodu peši
a motorovým vozidlom po jestvujúcej prístupovej (poľnej) ceste, pre vlastníka pozemkov
C KN parc.č. 6543/11 a C KN parc.č. 6543/12. (V súčasnosti je vlastníkom pozemkov mesto
Nová Baňa. Mesto malo v zámere pozemky predať priamym predajom – zámer č. 4/2012, ale
neúspešne.) Zámer predať pozemok C KN parc.č. 6543/10 bol zverejnený s tým, že pozemok
bude vybranému záujemcovi predaný aj s ťarchou vecného bremena špecifikovanou v návrhu
na uznesenie – uznesenie MsZ č. 99/2012 zo dňa 31.10.2012. Z tohto dôvodu predkladáme
mestskému zastupiteľstvu na schválenie zriadenie vecného bremena na pozemok, ktorý je
predmetom predaja Ludwigovi Lehmannovi, v prospech mesta Nová Baňa.
U z n e s e n i e č. 7/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho v tom, že Ludwig
Lehmann, Töging am Inn, Heinrichstrasse 30, 845 13 Nemecko ako vlastník a povinný
z vecného bremena bude trpieť na pozemku:
C KN parc.č. 6543/10 – trvalý trávny porast o výmere 3292 m2, vedeného Správou
katastra na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, v trase podľa geometrického plánu vypracovaného
dňa 4.10.2010 geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa

č. 10935479-160/10, overeným dňa 11.10.2010 pod číslom 349/2010, po jestvujúcej
prístupovej (poľnej) ceste – právo prechodu peši a motorovým vozidlom,
v prospech vlastníka pozemku: C KN parc.č. 6543/11 – trvalý trávny porast o výmere
3236 m2 a C KN parc.č. 6543/12 – trvalý trávny porast o výmere 605 m2, vedených Správou
katastra Žarnovica na LV č. 6123, ako oprávneného z vecného bremena,
na dobu neurčitú a bezodplatne.
Hlasovanie č. 9:
prítomní - 10
za - 8 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Ing. Jozef Štrba, Ing. Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 2 (Natália Pinková, Katarína Štrbová)
nehlasoval - 0
– uznesenie bolo prijaté

4. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
predaj pozemkov vedených Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 v k.ú. Nová
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, a to:
• C KN parc.č. 6349/3 – trvalé trávne porasty o výmere 8806 m2,
• C KN parc.č. 6349/4 – ostatné plochy o výmere 590 m2,
• C KN parc.č. 6349/10 – ostatné plochy o výmere 78 m2,
pre Ing. Jána Stančíka, rod. Stančík, trvalé bydlisko Štúrova 791/19, 968 01 Nová
Baňa,
za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod skolaudovanou zrubovou
rekreačnou chatou a priľahlých pozemkov,
v kúpnej cene dohodou:
• za 1000 m2 po 1,16 eur / m2, čo predstavuje čiastku 1160,00 eur a
• za 8474 m2 po 0,66 eur / m2, čo predstavuje čiastku 5592,84 eur,
spolu v kúpnej cene 6752,84 eur (slovom: šesťtisícsedemstopäťdesiatdva eur 84 centov),
s tým, že kupujúci kúpnu cenu mestu Nová Baňa už uhradil v plnej výške bankovým
prevodom dňa 29.5.2009 v zmysle čl. 2 Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj
nehnuteľnosti č. 1/2009 zo dňa 27.5.2009 uzatvorenej medzi mestom Nová Baňa ako
budúcim predávajúcim a Ing. Jánom Stančíkom ako budúcim kupujúcim.
Dôvodová správa
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 47/2009/B1 zo dňa
22.5.2009 uzatvorilo mesto Nová Baňa s Ing. Jánom Stančíkom Zmluvu o budúcej kúpnej
zmluve na odpredaj nehnuteľnosti č. 1/2009, za účelom využitia pozemku na rekreačné účely

s využitím časti pozemku na výstavbu drevostavby rekreačnej chaty v lokalite ul. Viničná
cesta. V zmysle zmluvy mestu Nová Baňa dňa 29.5.2009 uhradil Ing. J. Stančík plnú výšku
kúpnej ceny 6752,84 eur (203.436,06 Sk). V zmysle čl. 5 zmluvy budúci kupujúci predložil
mestu Nová Baňa kolaudačné rozhodnutie, na základe ktorého sa mesto zaviazalo pozemky
budúcemu kupujúcemu predať. Žiadosť Ing. Stančíka o uzatvorenie kúpnej zmluvy bola
prerokovaná v komisii územného plánu a majetkovej. Komisia uzatvorenie kúpnej zmluvy na
predmetné pozemky spolu o výmere 9474 m2 berie na vedomie.

U z n e s e n i e č. 8/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
predaj pozemkov vedených Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 v k.ú. Nová
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, a to:
• C KN parc.č. 6349/3 – trvalé trávne porasty o výmere 8806 m2,
• C KN parc.č. 6349/4 – ostatné plochy o výmere 590 m2,
• C KN parc.č. 6349/10 – ostatné plochy o výmere 78 m2,
pre Ing. Jána Stančíka, rod. Stančík, trvalé bydlisko Štúrova 791/19, 968 01 Nová
Baňa,
za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod skolaudovanou zrubovou
rekreačnou chatou a priľahlých pozemkov,
v kúpnej cene dohodou:
• za 1000 m2 po 1,16 eur / m2, čo predstavuje čiastku 1160,00 eur a
• za 8474 m2 po 0,66 eur / m2, čo predstavuje čiastku 5592,84 eur,
spolu v kúpnej cene 6752,84 eur (slovom: šesťtisícsedemstopäťdesiatdva eur 84 centov),
s tým, že kupujúci kúpnu cenu mestu Nová Baňa už uhradil v plnej výške bankovým
prevodom dňa 29.5.2009 v zmysle čl. 2 Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj
nehnuteľnosti č. 1/2009 zo dňa 27.5.2009 uzatvorenej medzi mestom Nová Baňa ako
budúcim predávajúcim a Ing. Jánom Stančíkom ako budúcim kupujúcim.
Hlasovanie č. 10:
prítomní - 9
za - 8 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália
Pinková, Ing. Jozef Štrba, Ing. Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 1 (Katarína Štrbová)
nehlasoval – 1 (Viera Hudecová)
– uznesenie bolo prijaté
O 14.38 hod. príchod poslanca Antona Tužinského.

5. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
a
predaj nasledovných nehnuteľností,
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
pozemky vedené Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa:
• E KN parc.č. 10154 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2,
• E KN parc.č. 10162 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2,
• E KN parc.č. 10163 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2,
• E KN parc.č. 10348 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1277 m2,
pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 919 001,
z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania stavby rýchlostnej cesty „R1 Nová Baňa –
obchvat“, číslo stavby 0726. NDS a.s., Bratislava je vlastníkom a správcom rýchlostnej cesty
„R1 Nová Baňa – obchvat,
v kúpnej cene po 11,65 eur / m2, čo za celkovú výmeru pozemkov 1436 m2
predstavuje čiastku 16729,40 eur (slovom šestnásťtisícsedemstodvadsaťdeväť eur a 40
centov), podľa znaleckého posudku č. 73/2012 zo dňa 29.09.2012 vypracovaného znalcom
z odboru „Stavebníctvo, odvetvie – Odhad hodnoty nehnuteľností“ Ing. Kolomanom
Kovalíkom, Tulská 28, 974 04 Banská Bystrica.
Dôvodová správa
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava požiadala mesto o uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj v návrhu citovaných pozemkov. Komisia po prerokovaní žiadosti
odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu a prevod predmetných
pozemkov podľa
§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa – majetkoprávne vysporiadanie
stavby rýchlostnej cesty „R1 Nová Baňa – obchvat“, číslo stavby 0726. NDS a.s., Bratislava
je vlastníkom a správcom rýchlostnej cesty „R1 Nová Baňa – obchvat; v kúpnej cene vo
výške všeobecnej hodnoty pozemkov určenej v návrhu na uznesenie citovaným znaleckým
posudkom.
U z n e s e n i e č. 9/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje

spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
a
predaj nasledovných nehnuteľností,
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
pozemky vedené Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa:
• E KN parc.č. 10154 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2,
• E KN parc.č. 10162 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2,
• E KN parc.č. 10163 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2,
• E KN parc.č. 10348 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1277 m2,
pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 919 001,
z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania stavby rýchlostnej cesty „R1 Nová Baňa –
obchvat“, číslo stavby 0726. NDS a.s., Bratislava je vlastníkom a správcom rýchlostnej cesty
„R1 Nová Baňa – obchvat,
v kúpnej cene po 11,65 eur/m2, čo za celkovú výmeru pozemkov 1436 m2 predstavuje
čiastku 16729,40 eur (slovom šestnásťtisícsedemstodvadsaťdeväť eur a 40 centov), podľa
znaleckého posudku č. 73/2012 zo dňa 29.09.2012 vypracovaného znalcom z odboru
„Stavebníctvo, odvetvie – Odhad hodnoty nehnuteľností“ Ing. Kolomanom Kovalíkom,
Tulská 28, 974 04 Banská Bystrica.
Hlasovanie č. 11:
prítomní - 11
za - 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing.
Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
– uznesenie bolo prijaté

6. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zverení správy nasledovného majetku mesta Nová Baňa
správcovi majetku:
Základnej škole Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 831 879,
dňom 28.02.2013:
multifunkčné ihrisko postavené v areáli ZŠ Jána Zemana v Novej Bani na pozemku
C KN parc.č. 4772/2 – ostatné plochy o výmere 607 m2, vedený Správou katastra Žarnovica
na LV č. 5911 v k.ú. Nová Baňa,

z vlastných prostriedkov mesta financované v sume

74.107,77 eur

za účelom spravovania majetku získaného realizáciou projektu „Multifunkčné ihrisko
pri ZŠ Jána Zemana v Novej Bani“ školou, ako správcom a užívania školou a verejnosťou.
Dôvodová správa
Na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 308/2012 zo dňa 31.8.2012, dodatku č. 1 zo dňa
18.12.2012 medzi Mestom Nová Baňa ako objednávateľom a Sport Service s.r.o., Diaková
103, 038 02 Diaková ako zhotoviteľom bola realizovaná novostavba multifunkčného ihriska
v areáli ZŠ Jána Zemana v Novej Bani o rozmeroch 33,00 x 18,00 m s výbehmi pre brány,
celková výmera 607 m2. Ihrisko bolo skolaudované a dané do užívania vrátane podmieňujúcej
investície – prekládka VN siete – zriadenie vecného bremena MsZ schválilo uznesením
č. 121/2012 zo dňa 13.12.2012). Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané Obcou Tekovská
Breznica, prot.č. 8/2013, KR-1/2013 zo dňa 28.1.2013, právoplatné dňa 4.2.2013. Akcia je
finančne vysporiadaná a na základe uvedeného sa predkladá mestskému zastupiteľstvu na
schválenie uzatvorenie zmluvy o zverení správy medzi Mestom Nová Baňa ako vlastníkom
majetku a Základnou školou Jána Zemana ako správcom majetku.

K.Štrbová – V dôvodovej správe je uvedená veta: „Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané
Obcou Tekovská Breznica“.
Mgr.J.Havran - Obecný úrad Tekovská Breznica je stavebným úradom pre mesto Nová
Baňa, to znamená, že mesto si nevydáva kolaudačné rozhodnutie samo pre seba. Bolo to
určené Krajským stavebným úradom.
U z n e s e n i e č. 10/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zverení správy nasledovného majetku mesta Nová Baňa
správcovi majetku:
Základnej škole Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 831 879,
dňom 28.02.2013:
multifunkčné ihrisko postavené v areáli ZŠ Jána Zemana v Novej Bani na pozemku
C KN parc.č. 4772/2 – ostatné plochy o výmere 607 m2, vedený Správou katastra Žarnovica
na LV č. 5911 v k.ú. Nová Baňa,
z vlastných prostriedkov mesta financované v sume

74.107,77 eur

za účelom spravovania majetku získaného realizáciou projektu „Multifunkčné ihrisko
pri ZŠ Jána Zemana v Novej Bani“ školou, ako správcom a užívania školou a verejnosťou.

Hlasovanie č. 12:
prítomní - 11
za - 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing.
Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
– uznesenie bolo prijaté

7. n á v r h n a u z n e s e n i e
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 E KN parc.č. 5161/1 – ostatné plochy o výmere 1619 m2 (časť C KN
parc.č. 1556/1), vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa, o výmere cca 225 m2, so zameraním od pozemkov: C KN
parc.č. 1649/2 – trvalé trávne porasty a C KN parc.č. 1649/4 – zastavané plochy a nádvoria,
ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky,
pre Ing. Zuzanu Sýkorovú, rod. Sýkorová, trvalé bydlisko Tekovská 2035/10, 953 01
Zlaté Moravce,
z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnosti – rozostavaný rodinný dom
postavený na pozemku C KN parc.č. 1649/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 280 m2,
vedený Správou katastra Žarnovica na LV č. 4762, čím sa dorovnajú hranice so susedným
pozemkom C KN parc.č. 1650/4, ktorý je v súkromnom vlastníctve, a to v kúpnej cene
minimálne vo výške znaleckého posudku.
Dôvodová správa
Ing. Zuzana Sýkorová, ako vlastníčka rozostavaného rodinného domu požiadala mesto Nová
Baňa o predaj časti v návrhu špecifikovaného pozemku o výmere cca 225 m2, v lokalite ul.
Kamenárska (Kňazove lúky). Komisia žiadosť prerokovala na svojom zasadnutí a odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob predaja časti pozemku uvedeného v návrhu na
uznesenie podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je uvedený v návrhu na
uznesenie, a to v kúpnej cene minimálne vo výške znaleckého posudku.

N.Pinková – Prečo zase predávame pozemok pri ceste? Čo keď budeme chcieť v budúcnosti
rozširovať túto komunikáciu? Bude potom mesto naspäť odkupovať tieto pozemky?
Ing.arch.J.Kôpka - Môžem k tomu povedať len toľko, že v minulosti tam bolo schválené
vecné bremeno, kvôli územnému rozhodnutiu a jedná sa o zabezpečenie prístupu. Určí sa
geometrickým plánom a mala by tu byť zachovaná dostatočná šírka na komunikáciu, aby tam
mohli prejsť nákladné autá aj dve vedľa seba. Takže rezerva tam určite bude.
Mgr.J.Havran – Jedná sa o komunikáciu, ktorá pri nasledujúcej nehnuteľnosti končí. Určite
sa tam ale nezmestia dve autá vedľa seba, lebo tá cesta je pomerne úzka. Odpredaj tejto
nehnuteľnosti zachová šírku nehnuteľnosti takú, aká bola aj predtým. Otázkou je, či v tomto
prípade nemal byť odpredaný vstup na pozemok? Predpokladám, že tam musí byť zachovaná
dostatočná šírka na komunikáciu, rigol a ďalšie veci, ktoré sú potrebné s cestou, takže
v takejto invencii to bude aj zamerané.

U z n e s e n i e č. 11/2013
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 E KN parc.č. 5161/1 – ostatné plochy o výmere 1619 m2 (časť C KN
parc.č. 1556/1), vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa, o výmere cca 225 m2, so zameraním od pozemkov: C KN
parc.č. 1649/2 – trvalé trávne porasty a C KN parc.č. 1649/4 – zastavané plochy a nádvoria,
ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky,
pre Ing. Zuzanu Sýkorovú, rod. Sýkorová, trvalé bydlisko Tekovská 2035/10, 953 01
Zlaté Moravce,
z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnosti – rozostavaný rodinný dom
postavený na pozemku C KN parc.č. 1649/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 280 m2,
vedený Správou katastra Žarnovica na LV č. 4762, čím sa dorovnajú hranice so susedným
pozemkom C KN parc.č. 1650/4, ktorý je v súkromnom vlastníctve, a to v kúpnej cene
minimálne vo výške znaleckého posudku.
Hlasovanie č. 13:
prítomní - 11
za - 10 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti – 1 (Natália Pinková)
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
– uznesenie bolo prijaté

8. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
prevod 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:
•

pozemok: diel „1“ o výmere 35 m2, ktorý vytvára časť pozemku C KN parc.č.
1473/5 – ostatná plocha o výmere 255 m2,
• pozemok: diel „2“ o výmere 20 m2, ktorý vytvára časť pozemku C KN parc.č.
1474/10 – záhrada o výmere 46 m2,
vytvorené z pozemku E KN parc.č. 2061/4 – ostatná plocha o výmere 4418 m2,
vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, geometrickým
plánom č. 12606103-35/2012 vypracovaným dňa 2.1.2013 geodetom Jurajom Peniažkom,
Geoslužba, Hrádza 49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 8.1.2013 pod číslom 5/2013,
pre Petra Zimana, rod. Ziman a manželku Janu Zimanovú, rod. Pittnerová, trvalé
bydlisko Starohutská 421/128, 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov –
pozemok E KN parc.č. 2072/1 – orná pôda o výmere 117 m2 a pozemok E KN parc.č. 2072/2
– trvalé trávne porasty o výmere 2364 m2, vedených Správou katastra Žarnovica na
LV č. 8983 v k.ú. Nová Baňa. Žiadatelia plánujú v tejto lokalite výstavbu rodinného domu.
Pre mesto je pozemok prebytočný a mestom nevyužiteľný,
v kúpnej cene po 7,12 eur / m2, čo za výmeru 55 m2 predstavuje čiastku 391,60 eur,
zaokrúhlene 390,00 eur (slovom: tristodeväťdesiat eur), s ktorou bude zároveň na úhradu
v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej
hodnoty pozemkov vo výške 60,00 eur.
Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 31.10.2012 uznesením č. 94/2012
spôsob prevodu, v návrhu na uznesenie uvedenej časti pozemku, ako prípad hodný osobitného
zreteľa. Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva sa predmetná časť pozemku
geometricky zamerala a následne bol vypracovaný znalecký posudok pre určenie všeobecnej
hodnoty majetku. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod v kúpnej cene
vo výške určenej znaleckým posudkom, t.j. po 7,12 eur / m2.
U z n e s e n i e č. 12/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje

prevod 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:
•

pozemok: diel „1“ o výmere 35 m2, ktorý vytvára časť pozemku C KN parc.č.
1473/5 – ostatná plocha o výmere 255 m2,
• pozemok: diel „2“ o výmere 20 m2, ktorý vytvára časť pozemku C KN parc.č.
1474/10 – záhrada o výmere 46 m2,
vytvorené z pozemku E KN parc.č. 2061/4 – ostatná plocha o výmere 4418 m2,
vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, geometrickým
plánom č. 12606103-35/2012 vypracovaným dňa 2.1.2013 geodetom Jurajom Peniažkom,
Geoslužba, Hrádza 49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 8.1.2013 pod číslom 5/2013,
pre Petra Zimana, rod. Ziman a manželku Janu Zimanovú, rod. Pittnerová, trvalé
bydlisko Starohutská 421/128, 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov –
pozemok E KN parc.č. 2072/1 – orná pôda o výmere 117 m2 a pozemok E KN parc.č. 2072/2
– trvalé trávne porasty o výmere 2364 m2, vedených Správou katastra Žarnovica na
LV č. 8983 v k.ú. Nová Baňa. Žiadatelia plánujú v tejto lokalite výstavbu rodinného domu.
Pre mesto je pozemok prebytočný a mestom nevyužiteľný,
v kúpnej cene po 7,12 eur/m2, čo za výmeru 55 m2 predstavuje čiastku 391,60 eur,
zaokrúhlene 390,00 eur (slovom: tristodeväťdesiat eur), s ktorou bude zároveň na úhradu
v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej
hodnoty pozemkov vo výške 60,00 eur.
Hlasovanie č. 14:
prítomní - 10
za - 10 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Maroš Marko, Natália
Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 1 (Ing. arch. Ján Kôpka)
– uznesenie bolo prijaté

6. Rôzne
V rámci tohto bodu je predložený návrh na uznesenie – vyradenie hnuteľného majetku
mesta v správe Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. a to osobného automobilu
Škoda Felícia 136 L x i, Combi. Predkladateľkou a spracovateľkou je Anna Holá, konateľka
Mestského bytového podniku v Novej Bani. Spracovateľkou predmetného materiálu je aj
Anna Trnkusová, ekonómka spoločnosti MsBP, s.r.o., Nová Baňa. K danému bodu boli
materiály zaslané vopred.

Dôvodová

správa

V zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Oddielu III. Článku 2, bodu
1, písmena k/ podávame návrh na vyradenie hnuteľného majetku mesta a to z nasledovného
dôvodu:
Na základe rozhodnutia jediného spoločníka a dozornej rady pre malú využiteľnosť
osobného auta.
A.Holá – Na poslednom zasadnutí valného zhromaždenia a dozornej rady bola
prehodnocovaná aj doprava v našej spoločnosti. Vlastníme dve autá, jedno dodávkové a jedno
osobné. Bolo skonštatované, že osobné auto je málo využívané, preto predkladáme návrh na
vyradenie s tým, že auto má 17 rokov a najazdených 60 tis. km, nie je v zlom stave a preto
auto navrhujeme po vyradení predať.
U z n e s e n i e č. 13/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
podľa Oddielu III. Článku 2, bod 1, písmena k/ platných Zásad hospodárenia s majetkom
mesta
schvaľuje
a) Vyradenie hnuteľného majetku mesta v správe Mestského bytového podniku Nová
Baňa, s.r.o. – osobný automobil Škoda Felícia 136 L x i, Combi, nadobudnutý
vkladom do spoločnosti 01.01.2006, ktorého vstupná cena je 4 258,18 eur, zostatková
cena 0,
b) Naloženie s vyradeným majetkom – odpredaj.
Hlasovanie č. 15:
prítomní - 11
za - 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing.
Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
– uznesenie bolo prijaté

Následne boli predložené návrhy na uznesenia – schválenie poskytnutia dotácií pre
športové kluby, ktorých čiastka je vyššia ako 1.660 eur, preto je pre ich poskytnutie potrebný
súhlas MsZ. Predkladateľkou je Katarína Štrbová, poslankyňa MsZ a predsedníčka komisie
kultúry, vzdelávania, mládeže a športu. Spracovateľkou predmetného materiálu je Eva
Mikušková, zapisovateľka komisie a referentka na OKI, na Mestskom úrade v Novej Bani.
K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

K.Štrbová – Podľa platného VZN č. 7/2011 o poskytovaní dotácií, sme v stanovenom
termíne obdržali 20 žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta. Z toho boli 4 žiadosti o dotáciu
z kapitoly kultúra a 16 žiadostí o dotáciu z kapitoly šport. Žiadatelia žiadajú spolu o finančnú
čiastku vo výške 68.978,- eur. Podľa schváleného rozpočtu máme k dispozícii pre kapitolu
šport 40 tis. eur a pre kapitolu kultúra 2.800 eur. Na komisii sme prerozdelili čiastku 38.750,eur a ešte sme si nechali rezervu.

Dôvodová správa
Hokejový klub Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č.7/2011 o poskytovaní dotácií
o dotáciu na rok 2013 vo výške 5.000 EUR. Na rok 2013 im komisia odporučila prideliť
dotáciu 2.000 EUR, účel použitia dotácie – prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne
v Leviciach, doprava autobusom. Dotácia im bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi
zúčtovania do 30.6.2013 a do 30.11.2013.
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 9. 1. 2013 žiadosť
prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 2.000 EUR.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ.

U z n e s e n i e č. 14/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
poskytnutie dotácie pre Hokejový klub Nová Baňa vo výške 2.000 eur na financovanie
výdavkov na prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne v Leviciach, doprava autobusom
Hlasovanie č. 16:
prítomní - 11
za - 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing.
Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
– uznesenie bolo prijaté

Dôvodová správa
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN
č.7/2011 o poskytovaní dotácií o dotáciu na rok 2013 vo výške 3.000 EUR na štartovné,
cestovné, ubytovanie, látky, kostýmy, externého trénera, CD nosiče, medaile, diplomy,
propagačný materiál.
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 9. 1. 2013
žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 2.350 EUR. na úhradu

štartovného, cestovného, ubytovania, látok a drobného materiálu na zdobenie kostýmov, CD
nosičov, tanečnú obuv.
Dotácia im bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.6.2013
a do 30.11.2013.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ.

U z n e s e n i e č. 15/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
poskytnutie dotácie pre Tanečno-športový klub Nová Baňa vo výške 2.350 eur na úhradu
štartovného, cestovného, ubytovania, látok a drobného materiálu na zdobenie kostýmov, CD
nosičov, tanečnú obuv
Hlasovanie č. 17:
prítomní - 11
za - 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing.
Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
– uznesenie bolo prijaté

Dôvodová správa
Stolnotenisový klub Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011
o poskytovaní dotácií o dotáciu na rok 2013 vo výške 4.000 EUR. Komisia kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 9. 1. 2013 žiadosť prehodnotila
a odporučila schváliť dotáciu vo výške 3.000 EUR na financovanie výdavkov na úhradu
cestovného, štartovného (dlhodobé súťaže družstiev mládeže, Slovenský pohár mládeže,
regionálne bodovacie turnaje), športový materiál, náklady na trénera mládeže. Dotácia im
bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.6.2013 a do 30.11.2013.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ.

U z n e s e n i e č. 16/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
poskytnutie dotácie pre Stolnotenisový klub Nová Baňa vo výške 3.000 eur na úhradu
cestovného, štartovného (dlhodobé súťaže družstiev mládeže, Slovenský pohár mládeže,
regionálne bodovacie turnaje), športový materiál, náklady na trénera mládeže.

Hlasovanie č. 18:
prítomní - 11
za - 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing.
Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
– uznesenie bolo prijaté
Dôvodová správa
Mestský futbalový klub Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011
o poskytovaní dotácií o dotáciu na rok 2013 vo výške 31.500 EUR na realizáciu a skvalitnenie
športovej činnosti mládeže a detí v MFK v Novej Bani. Komisia kultúry, vzdelávania,
mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 9. 1. 2013 žiadosť prehodnotila a odporučila
schváliť dotáciu vo výške 20.000 EUR na financovanie výdavkov žiackych a dorasteneckých
družstiev na prepravu na súťažné futbalové zápasy, náklady na rozhodcov a delegátov
zápasov, náklady na príspevky na činnosť licenčných trénerov, nákup športového materiálu
a výstroje, jednorázové prenájmy športovísk k činnosti, náklady na športové poplatky za
vykonanie matričných úkonov riadiaceho orgánu v rámci elektronického systému futbalu
„ISSF“ a zabezpečenie prevádzky predpísaného klubového internetu.
Dotácia im bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.6.2013 a do
30.11.2013.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ.

U z n e s e n i e č. 17/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
poskytnutie dotácie pre Mestský futbalový klub Nová Baňa vo výške 20.000 eur na
financovanie výdavkov žiackych a dorasteneckých družstiev na prepravu na súťažné
futbalové zápasy, náklady na rozhodcov a delegátov zápasov, náklady na príspevky na
činnosť licenčných trénerov, nákup športového materiálu a výstroje, jednorázové prenájmy
športovísk k činnosti, náklady na športové poplatky za vykonanie matričných úkonov
riadiaceho orgánu v rámci elektronického systému futbalu „ISSF“ a zabezpečenie prevádzky
predpísaného klubového internetu
Hlasovanie č. 19:
prítomní - 11
za - 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing.
Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0

Dôvodová správa
Športový klub KARATE Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č.7/2011
o poskytovaní dotácií o dotáciu na rok 2013 vo výške 11.000 EUR na zabezpečenie
celoročnej športovej činnosti mládeže a detí v klube. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže
a športu na svojom zasadnutí dňa 9. 1. 2013 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť
dotáciu vo výške 7.000 EUR na materiálno-technické zabezpečenie činnosti klubu, štartovné,
cestovné, ubytovanie, sústredenia, športové oblečenie s označením mesta.
Dotácia im bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.6.2013 a do
30.11.2013.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ.

U z n e s e n i e č. 18/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
poskytnutie dotácie pre Športový klub KARATE Nová Baňa vo výške 7.000 eur na
materiálno-technické zabezpečenie činnosti klubu, štartovné, cestovné, ubytovanie,
sústredenia, športové oblečenie s označením mesta

Hlasovanie č. 20:
prítomní - 11
za - 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing.
Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
– uznesenie bolo prijaté

Ďalšie dva návrhy na uznesenie sú vzdanie sa členstva v komisii cestovného ruchu
Romana Holého a vzdanie sa členstva v komisii kultúry, vzdelávania, mládeže a športu Mgr.
Martina Mikušku. Predkladateľom je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a
spracovateľkou predmetného materiálu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho
oddelenia, na Mestskom úrade v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred
a priložený je aj prehľad o účasti členov jednotlivých komisií pracujúcich pri mestskom
zastupiteľstva za roky 2011 a 2012.

Dôvodová

správa

Dňa 4. januára 2013 sa písomne vzdal Roman Holý členstva v komisii cestovného
ruchu bez uvedenia dôvodu. Členmi komisie sú poslanci Natália Pinková, Ing. arch. Ján
Kôpka, Juraj Búry a členovia z radov občanov Branislav Medveď, Mgr. Ľubica Hollá, Igor
Gladiš, Ing. Jozef Koperdák a Igor Moško.
V prílohe predkladáme prehľad o termínoch zasadnutí vo všetkých komisiách
zriadených mestským zastupiteľstvom a dozorných radách obchodných spoločností
založených mestom v rokoch 2011, 2012, ako aj prehľad o účasti jednotlivých členov na ich
zasadnutiach.

Dôvodová

správa

Dňa 2. januára 2013 sa písomne vzdal Mgr. Martin Mikuška členstva v komisii
kultúry, vzdelávania, mládeže a športu z rodinných dôvodov. Členmi komisie sú poslanci
Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak a členovia z radov občanov PaedDr.
Tatiana Polcová, Peter Hudec, Maroš Toma, Ján Pastier, Mgr. Vanda Prandorfyová a Ing.
Vincent Štuller.

Prehľad o účasti členov Komisie územného plánu, životného prostredia a majetkovej v rokoch 2011 a 2012
Ing. arch
Ján
Kôpka

Ing.
Karol
Tužinský

Maroš
Marko

Ing.
Michal
Motyka

Ing.
Iveta
Pallerová

Jozef
Holý

Gregor
Galeta

Jolana
Barborová

členovia komisie
1.

24.2.2011

prít.

prít.

prít.

2.

6.4.2011

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

3.

10.5.2011

prít.

prít.

prít.

ospr.

prít.

prít.

prít.

4.

7.6.2011

prít.

ospr.

prít.

prít.

ospr.

prít.

prít.

5.

2.8.2011

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

ospr.

6.

9.9.2011

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

7.

13.10.2011

prít.

prít.

ospr.

ospr.

prít.

prít.

prít.

ospr.

8.

28.11.2011

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

9.

2.12.2011

prít.

prít.

prít.

prít.

ospr.

prít.

ospr.

prít.

10.

17.1.2012

prít.

ospr.

prít.

prít.

prít.

prít.

ospr.

prít.

11.

31.1.2012

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

12.

9.2.2012

prít.

prít.

prít.

ospr.

prít.

prít.

prít.

prít.

13.

13.3.2012

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

14.

13.4.2012

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

ospr.

prít.

15.

8.6.2012

prít.

ospr.

prít.

prít.

ospr.

prít.

prít.

ospr.

16.

4.9.2012

prít.

ospr.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

17.

6.11.2012

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

ospr.

prít.

18.

4.12.2012

prít.

prít.

prít.

ospr.

prít.

prít.

prít.

prít.

Prehľad o účasti členov Komisie rozvoja, sociálno - bytovej rokoch 2011 a 2012
Ing. Jozef
Štrba

Ing.
Svetozár
Gavora

Marián
Hudec

Viera
Hudecová

Mgr.
Sidonia
Kureková

Anton
Tužinský

členovia komisie
1.

18.2.2011

prít.

2.

24.3.2011

prít.

prít.

prít.

prít.

neosp.

prít.

3.

28.4.2011

prít.

neosp.

prít.

neosp.

neosp.

prít.

4.

9.6.2011

prít.

neosp.

prít.

neosp.

neosp.

prít.

5.

21.7.2011

prít.

neosp.

prít.

prít.

ospr.

prít.

6.

25.8.2011

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

7.

21.9.2011

prít.

neosp.

prít.

ospr.

prít.

neosp.

8.

10.11.2011

prít.

neosp.

neosp.

prít.

prít.

prít.

9.

14.12.2011

prít.

neosp.

ospr.

prít.

ospr.

prít.

10.

26.1.2012

prít.

neosp.

prít.

prít.

prít.

prít.

11.

23.2.2012

prít.

neosp.

prít.

prít.

prít.

prít.

12.

29.3.2012

prít.

neosp.

prít.

prít.

prít.

prít.

13.

26.4.2012

prít.

neosp.

prít.

prít.

ospr.

prít.

14.

23.5.2012

prít.

neosp.

prít.

prít.

prít.

prít.

15.

27.8.2012

prít.

neosp.

prít.

prít.

prít.

prít.

16.

16.10.2012

prít.

neosp.

ospr.

prít.

prít.

prít.

17.

28.11.2012

prít.

neosp.

ospr.

prít.

ospr.

prít.

18.

13.12.2012

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

ospr.

prít.

prít.

Prehľad o účasti členov Finančnej komisie na zasadnutiach v rokoch 2011 a 2012

Mgr.
Branislav
Pirháč

Natália
Pinková

Peter
Forgáč

Juraj
Búry

Ing. Mária
Kasanová

Mária
Adriana
Ing.
Zuzana
Pažítková Jančeková
Kováčová

členovia komisie
1.

17.2.2011

prít.

prít.

prít.

prít.

2.

20.4.2011

prít.

prít.

prít.

prít.

3.

14.6.2011

prít.

prít.

prít.

prít.

4.

23.8.2011

prít.

prít.

prít.

prít.

5.

8.11.2011

prít.

prít.

prít.

ospr.

prít.

prít.

prít.

prít.

6.

12.12.2011

prít.

ospr.

prít.

ospr.

prít.

prít.

prít.

prít.

7.

24.1.2012

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

ospr.

prít.

8.

26.3.2012

prít.

prít.

prít.

ospr.

prít.

prít.

prít.

ospr.

9.

23.4.2012

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

10.

25.6.2012

komisia

sa

nekonala

11.

24.8.2012

prít.

ospr.

prít.

prít.

prít.

ospr.

ospr.

ospr.

12.

29.10.2012

prít.

prít.

prít.

ospr.

ospr.

ospr.

neosp.

prít.

13.

10.12.2012

prít.

prít.

neosp.

prít.

ospr.

ospr.

ospr.

ospr.

Prehľad o účasti členov Komisie cestovného ruchu na zasadnutiach v rokoch 2011 a 2012

Natália
Pinková

Ing. Arch. Juraj Búry
Ján Kôpka

Jozef
Šipikal

Roman
Holý

Branislav
Medveď

Mgr.
Ľubica
Hollá

Igor
Gladiš

Ing. Jozef
Koperdák

Igor
Moško

členovia komisie
1.

11.4.2011

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Prít.

Ospr.

Prít.

Neosp.

2.

17.5.2011

Prít.

Prít.

Ospr.

Neosp.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Neosp.

3.

14.6.2011

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Prít.

4.

18.10.2011

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Prít.

Ospr.

Neosp.

Prít.

Ospr.

Neosp.

5.

14.11.2011

Prít.

Ospr.

Ospr.

Neosp.

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Prít.

Prít.

6.

13.12.2011

Prít.

Prít.

Prít.

Neosp.

Neosp.

Prít.

Prít.

Prít.

Neosp.

Prít.

7.

25.1.2012

Prít.

Prít.

Ospr.

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Prít.

Prít.

8.

22.2.2012

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Neosp.

9.

3.4.2012

Prít.

Prít.

Ospr.

Ospr.

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Prít.

10.

25.4.2012

Prít.

Neosp.

Neosp.

Ospr.

Ospr.

Neosp.

Prít.

Prít.

Neosp.

11.

26.6.2012

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Neosp.

12.

19.9.2012

Prít.

Prít.

Prít.

Neosp.

Ospr.

Ospr.

Prít.

Prít.

Ospr.

13.

12.11.2012

Prít.

Neosp.

Ospr.

Ospr.

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Neosp.

Prehľad o účasti členov Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu v rokoch 2011 a 2012

1.

23.3.2011

Prít.

Mgr.
Alica
Bindová
Prít.

2.

13.4.2011

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

3.

18.5.2011

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Prít.

Prít.

Prít.

Neosp.

4.

8.6.2011

Prít.

Prít.

Ospr.

Prít.

Ospr.

Prít.

Ospr.

Prít.

Prít.

Neosp.

5.

17.6.2011

Prít.

Prít.

Prít.

Neosp.

Prít.

Neosp.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

6.

17.8.2011

Prít.

Prít.

Prít.

Neosp.

Prít.

Neosp.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

7.

14.9.2011

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Ospr.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

8.

12.10.2011

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

9.

16.11.2011

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

10.

8.12.2011

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

11.

11.1.2012

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Neosp.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

12.

15.2.2012

Prít.

Prít.

Prít.

Neosp.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Neosp.

13.

14.3.2012

Prít.

Neosp.

Prít.

Neosp.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Neosp.

14.

11.4.2012

Prít.

Prít.

Ospr.

Prít.

Ospr.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

15.

9.5.2012

Prít.

Prít.

Prít.

Neosp.

prít

Neosp.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

16.

13.6.2012

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Prít

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

17.

13.9.2012

Prít.

Neosp.

Ospr.

Neosp.

Neosp.

Ospr.

Prít.

Ospr.

Prít.

Prít.

18.

10.10.2012

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Prít.

19.

4.11.2012

Prít.

Prít.

Ospr.

Ospr.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Ospr.

20.

3.12.2012

Prít.

Prít.

Ospr.

Prít.

Prít.

Prít.

Prít.

Ospr.

Ospr.

Prít.

členovia komisie

Katarína
Štrbová

Jozef
Barniak

Peter
Hudec

Maroš
Toma

Ján
Pastier

Mgr. Vanda
Prandorfyová

Prít.

PaedDr.
Tatiana
Polcová
Prít.

Ospr.

Prít.

Prít.

Prít.

Mgr.
Ing.
Martin Vincent
Mikuška Štuller
Prít.
Prít.

Prehľad o účasti členov
na zasadnutiach dozornej rady Mestského bytového podniku NB s.r.o. v rokoch 2011 a 2012

1.

členovia rady
4.3.2011

Juraj
Búry
prít.

Anton
Tužinský
prít.

Viera
Hudecová
prít.

2.

17.5.2011

prít.

prít.

prít.

3.

7.12.2011

prít.

prít.

prít.

4.

14.5.2012

prít.

prít.

prít.

5.

11.12.2012

prít.

prít.

ospr.

Vysvetlivky skratiek:
prít.

– člen bol prítomný na zasadnutí komisie

ospr.

– člen bol ospravedlnený na zasadnutí komisie

neosp.

– člen nebol ospravedlnený na zasadnutí komisie

Prehľad o účasti členov
na zasadnutiach dozornej rady Mestských lesov s.r.o. NB v rokoch 2011 a 2012

Ing. Karol Ing. Jozef Miloš Šály
Tužinský
Štrba
prít.
prít.
prít.

Maroš
Marko
prít.

Peter
Forgáč
prít.

1.

členovia rady
14.4.2011

2.

6.5.2011

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

3.

20.5.2011

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

4.

8.6.2011

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

5.

21.7.2011

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

6.

18.8.2011

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

7.

8.12.2011

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

8.

29.2.2012

prít.

prít.

prít.

prít.

prít.

9.

10.5.2012

ospr.

ospr.

prít.

prít.

prít.

10.

26.7.2012

prít.

ospr.

prít.

prít.

prít.

11.

17.12.2012

ospr.

prít.

prít.

prít.

prít.

Vysvetlivky skratiek:
prít.

– člen bol prítomný na zasadnutí komisie

ospr.

– člen bol ospravedlnený na zasadnutí komisie

neosp.

– člen nebol ospravedlnený na zasadnutí komisie

N.Pinková – Ja by som chcela povedať, že v dôvodovej správe je uvedené, že Roman Holý sa
vzdal členstva bez uvedenia dôvodu. Nie je to tak celkom pravda, možno do žiadosti to
napísal, ale na komisii sa vyjadril, že dostal také pracovné zákazky, že mu to nedovoľuje
zúčastňovať sa našej komisie. Touto cestou by som sa mu chcela veľmi poďakovať za to, čo
od za jeden a pol roka pre našu komisiu a pre mesto urobil. Vyjadril sa, že čokoľvek budeme
potrebovať, určite pomôže. Myslím si, že to je jeden z mála mladých patriotov nášho mesta.
K.Štrbová – My to rešpektujeme, nakoľko členstvo je dobrovoľné a takisto Martin Mikuška
bol aktívnym členom komisie. Komisia stráca člena, ktorý bol tiež zanietený pre oblasť
kultúry, športu a prácu s mládežou. V tomto pléne chcem takisto poďakovať Mgr. Martinovi
Mikuškovi za prácu v komisii a pevne verím, že bude s nami aj naďalej spolupracovať.
P.Forgáč – Chcel by som sa spýtať, kto pripravil tento materiál?
Mgr.J.Havran - Je to tam napísané, spracovateľkou materiálu je pani vedúca správneho
oddelenia Mgr. Rajnohová.
P.Forgáč - Chcem sa spýtať predsedu komisie rozvoja, bytovej a sociálnej – podľa Vás je
úplne v poriadku, keď sa niekto z 18 sedení komisie 15 krát neospravedlní? Ľudia sa ma na to
pýtajú, či je za to nejaký postih, chcem sa spýtať, aký máte na to Vy názor?
Ing.J.Štrba – Priznám sa, že aj mňa toľko neúčastí zaskočilo. O členoch komisií rozhodne
mestské zastupiteľstvo, ktoré môže členov aj odvolávať. Dnes sme sa tým zaoberali aj na
komisii, ale my nie sme na to, aby sme niekoho z komisie vylučovali. Nepodarilo sa mi s ním
na túto tému rozprávať. Môžem predložiť nejaké riešenie, ktoré sa navrhne v komisii, ale je to
vecou mestského zastupiteľstva a mojím právom nie je niekoho z tej komisie vylučovať.
Musím povedať, že ja som to až tak podrobne nesledoval, aká je účasť.
P.Forgáč – Podrobné skúmanie určite nebude potrebné. Nebolo by namieste od Vás zjednať
nejakú nápravu, veď ste predsedom tej komisie. Vám, ako predsedovi komisie nevadí, že
niekto sa z 18 sedení komisie 15 krát neospravedlní?
Ing.J.Štrba – Členstvo v komisii je dobrovoľná záležitosť a to, že sa niekto nezúčastní, ja
nemám na to „páky“, ako ich k tomu prinútiť. Je tam jediné riešenie, spýtať sa ich na to a ak
nesúhlasia s členstvom, tak ich potom vylúčiť. Neviem, ako si Vy predstavujete, ako ich treba
motivovať. Človek je riadne na komisiu pozvaný a keď sa nezúčastní, ako by ste ich Vy
motivovali, čo by ste spravili?
P.Forgáč - Ja, keby som bol predseda komisie a niekto mi z 18 sedení 15 krát nepríde, asi by
som zjednal nápravu. Dajte to do pléna, nech sa o tom hlasuje. Je to komisia a táto komisia by
mala pracovať pre toto mesto, pre toto zastupiteľstvo. To Vám vôbec nevadí, že tam takýto
ľudia sedia resp. nesedia?
N.Pinková – S pánom poslancom Štrbom sme asi rovnako dlho poslanci MsZ a viem, že
predtým bola taká zásada, že keď sa niekto 3 krát za sebou neospravedlnil z komisie, najskôr
sa hlasovalo v komisii o jeho odvolaní a následne sa dal návrh na jeho odvolanie mestskému
zastupiteľstvu. Každý jeden, čo súhlasil s členstvom v komisii, by sa ich mal aj zúčastňovať.
Pokiaľ viem, pán Gavora nemá také pracovné zaradenie, že by sa raz začas nemohol komisie
zúčastniť. Vy ste tu tiež viacerí živnostníci a viete si to zariadiť, že sa zúčastňujete aj komisií
aj mestského zastupiteľstva. Takže dnes môžeme dať návrh na odvolanie člena komisie,

vzhľadom na tom, že toľkokrát sa komisie nezúčastnil, to už potom nie je člen komisie. Na
facebooku vie vystupovať, ale komisií sa nezúčastňuje.
P.Forgáč - Občanov to zaujíma a pozerajú aj na nás, ako chodíme na mestské zastupiteľstvá
a komisie. Ja si myslím, že by ste mali k tomu zaujať stanovisko ako predseda komisie.
J.Barniak - Keď si pozerám túto účasť, tak je to obrovský výsmech pre tých, ktorí ho dali do
tej komisii a ktorí ho volili. Je to strašné, keď sa toľkokrát neospravedlní. Ten pán si robí
„srandičky“ zo slušných ľudí, ktorí žijú v meste Nová Baňa a takýto pán tam nemá čo robiť.
Ak toto niekto nepochopí, tak tu nemá čo sedieť. Ďakujem pekne.
Ing.J.Štrba – Môj postup bude asi taký, oslovím pána Gavoru a zistím, prečo sa
nezúčastňuje komisií a na budúce mestské zastupiteľstvo potom predložím návrh. Určite to
nebudem robiť bez toho, aby sa on mohol k tomu vyjadriť. Potom poviem jeho vyjadrenie.
P.Forgáč - Môj názor je, že toto by takto nemalo fungovať a je to výsmech občanom.
Mgr.J.Havran - Na margo prác v komisiách chcem zdôrazniť poslancom mestského
zastupiteľstva, nepamätám si, ako je to presne citované v zákone o obecnom zriadení, ale
komisie zriadené pri MsZ sú vašimi pracovnými, poradnými a iniciatívnymi orgánmi, ktoré
ste si zriadili sami. Navrhli ste si tam ľudí, ktorí by vám mali byť nápomocní pri prijímaní
rozhodnutí v rámci mestského zastupiteľstva. To znamená, že je vo vašom záujme, aby ste
dohliadli na to, aby tam tí ľudia pracovali a boli vám nápomocní. Pokiaľ ale Vy neviete, čo
treba v takomto prípade spraviť, tak ja viem. Dovolil by som si navrhnúť MsZ vyradiť túto
osobu z komisie, vzhľadom na to, že trvalo sa jej nezúčastňuje. To je návrh a poprosím
návrhovú komisiu, aby na záver tohto bodu dala o ňom hlasovať. Nepotrebujem vedieť jeho
dôvod, vôbec ma to nezaujíma. Myslím si, že 15 neospravedlnených neúčastí je dostatočný
dôvod, aby bol z tej komisie vylúčený a nahradený ďalšou osobou, ktorá má záujem v tejto
komisii pracovať. V tejto veci viac nepotrebujem vedieť.
P.Forgáč - Chcel by som sa ešte vrátiť ku finančnej komisii, ktorej som členom. Veľmi ma
mrzí, že tu dnes nie je pán kolega Pirháč. Podľa môjho názoru finančná komisia je jedna
z najdôležitejších, ak nie najdôležitejšia komisia pracujúca pri MsZ. Čo ma zaráža na tejto
komisii je to, že sa dostáva do situácií, kedy je nefunkčná. Údaje v predloženej tabuľke sú zle
pripravené, lebo sa nestotožňujú so zápisnicami z tých komisií. Ďalšia zarážajúca vec je, že na
komisii, na ktorej boli účastní 7 členovia, boli pri hlasovaní 7 za a 2 proti. To ma zaráža, že to
takto funguje. Ďalej komisia dávala hlasovať aj v prípade, keď nebola uznášania schopná.
Chcel by som apelovať na všetkých, ktorí sú za to zodpovední a hlavne na pani vedúcu
finančného oddelenia, keďže má pod patronátom financie v tomto meste, lebo fyzicky
vykonáva úhrady, aby sme sa dopracovali ku konkrétnemu číslu, koľko financií bolo
vyplatených za neuznášania schopné komisie. To znamená, koľko peňazí bolo vyplatených
členom komisie, vrátane zapisovateľky a požiadame ich, aby ich vrátili späť, keďže komisia
bola neuznášania schopná. Pozrel som si zápisnice z komisie a je to až podivné, že ani jedna
za dva roky nie jej podpísaná predsedom. Apelujem na všetkých poslancov, že by sme sa
mali zamyslieť nad tým, ako tieto komisie fungujú, lebo výsledkom toho je potom to, že sú tu
ľudia, ktorí na komisiu ani vôbec nechodia. Vo finančnej komisii sú ľudia podpísaní na
prezenčnej listine a nie sú zapísaní v zápisnici v dochádzke a nie sú ani zapísaní, že tam boli
toho účastní, čiže tie údaje nie sú správne. Bavíme sa tu teraz o finančnej komisii.

Mgr.Ľ.Rajnohová – Zapisovateľky jednotlivých komisií a dozorných rád mi predložili
podklady – tabuľky so zapísaním účasti, neúčasti, ospravedlnením a neospravedlnením
jednotlivých členov komisií.
P.Forgáč - Chcem poprosiť, že keď nám predkladáte materiály, aby sa čo najviac zhodovali
so skutočnosťou, prípadne by boli úplne presné.
Mgr.J.Havran- Pripravíme podklady tak, ako majú byť pripravené a preveríme ich
správnosť. Okrem predsedu komisie za priebeh komisie zodpovedá aj zapisovateľka, ktorá ho
má upozorniť na skutočnosť, že komisia nie je uznášania schopná.
J.Barniak - Chcem sa spýtať, koľko budeme tolerovať neospravedlnených účastí?
Dohodnime sa, lebo 15 je strašne veľa, potom nemá význam, aby tam tí ľudia chodili.
Dohodnime sa na čo najmenšom počte, ospravedlniť sa je elementárna slušnosť. Ale aj veľa
ospravedlnení, tiež nie je dobrá cesta. Najlepšie by bolo, keby sa sami zdali členstva. Keď sa
budú pripravovať tieto materiály, bolo by dobré tam stanoviť, koľko krát budeme trpieť
ospravedlnení a neúčasť.
Mgr.J.Havran - Ďakujem a myslím si, že takéto pravidlá je potrebné si stanoviť. Je na
poslancoch, aby prácu v každej jednej komisii kontrolovali, vnímali jej funkčnosť a význam
pre samotné MsZ. Takže je to aj na vás, aby ste sa týmito vecami zaoberali, pri každom
jednom zasadnutí MsZ. Do nasledujúceho MsZ s touto vecou zjednáme nápravu.

Hlasovanie o návrhu na uznesenie vo veci odvolania Ing. Svetozára Gavoru z funkcie
člena komisie rozvoja, bytovej a sociálnej:

U z n e s e n i e č. 19/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
odvolanie Ing. Svetozára Gavoru z funkcie člena komisie rozvoja, bytovej a sociálnej
Hlasovanie č. 21:
prítomní - 11
za - 6 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing.
Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa – 5 (Juraj Búry, Ing. arch. Ján Kôpka, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton
Tužinský)
nehlasoval - 0
– uznesenie bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 20/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
vzdanie sa členstva v komisii cestovného ruchu Romana Holého, bytom Nová Baňa, M. R.
Štefánika č. 13
Hlasovanie č. 22:
prítomní - 11
za - 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, 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. 21/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
vzdanie sa členstva v komisii kultúry, vzdelávania, mládeže a športu Mgr. Martina Mikušku,
bytom Nová Baňa, Nábrežná č. 9
Hlasovanie č. 23:
prítomní - 11
za - 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing.
Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
– uznesenie bolo prijaté

7. Diskusia
Ing.J.Kôpka – Ja len takú technickú poznámku k odvolaniu pána Gavoru, k návrhu na
uznesenie bola diskusia? Viac-menej, že pán Gavora si neplní nejaké záväzky, to je jedna vec.
Druhá vec je, že ja by som od neho tiež rád počul názor. Nejakým spôsobom tu bola
spochybnená dôveryhodnosť týchto tabuliek, tak kvôli tomuto som sa zdržal hlasovania.
Mgr.J.Havran - Ja si myslím, že sa v tejto veci diskutovalo aj keď pri iných bodoch a bol
priestor, aby sa každý k tej veci vyjadril. Môžem zodpovedne povedať, že preveríme

pravdivosť tabuliek a po mojom skontrolovaní ich opätovne zverejníme. Predpokladám, že
v tomto prípade sme sa určite nepomýlili.
P.Forgáč - Pán poslanec Kôpka, k tejto veci by som povedal len toľko, ja som spochybnil
tabuľku finančnej komisie a poukázal som tam na nejaké technické nedostatky, to je jedna
vec. Spochybnil som uznášania schopnosť komisie, ako takej a nie tabuľky. Ubezpečujem Ťa,
že pokiaľ sa stala chyba a dotyčný pán sa komisie 15 x zúčastnil, tak ja zahlasujem za jeho
opätovné prijatie.
M.Marko – Ľudia ma zastavujú a pýtajú, čo sa bude robiť s výtlkmi na ul. Školskej.
Každému vysvetľujem, že to nie je naša cesta, ale chcem sa spýtať, či by si primátor nevedel
vyzvať cestárov, aby to vyfrézovali. Je to frekventovaný úsek a je fakt v dosť kritickom stave.
Mgr.J.Havran - V rámci diskusie som chcel v tejto veci vystúpiť. Z mojej pozície som
oslovil kompetentných, zástupcov samosprávneho kraja, Regionálnej správy ciest, ktorí sa
osobne boli pozrieť na stav tejto komunikácie. Vzhľadom na poveternostné podmienky tam
nebolo možné zatiaľ realizovať opatrenia a bolo mi prisľúbené, že v momente, keď to
poveternostné podmienky umožnia budú zjednané nápravy. Dnes som požiadal príslušníkov
mestskej polície a nášho informatika, aby z tohto stavu spravili video dokumentáciu a
fotodokumentáciu. Tento týždeň plánujem navštíviť pána riaditeľa Banskobystrickej
regionálnej správy ciest a hodlám ho sem aj doviesť, aby sa prešiel po tejto ceste a videl po
akej ceste chodíme. Myslím si, že v krátkej dobe bude zjednaná náprava. Počas tej zimy sa
toho až tak veľa spraviť nedalo, sypali tam nejakú zmes, ktorá tam vydržala týždeň a potom
tam sypali štrk, ktorý tam vydržal asi deň. Myslím si, že tá cesta je rozpadnutá kompletne,
pokiaľ ju niekto neopraví súvisle, tak budúci rok máme pred sebou to isté. Toto ale nie je len
cesta pri ZŠ, je to aj cesta na Dlhej lúke, pri štadióne, pri TS, cesta na Veľké Pole, na Veľkú
Lehotu a cesta na Hodrušu – Hámre. Stav ciest, ktoré má na starosti regionálna správa ciest je
vo všeobecnosti katastrofálny. Banskobystrický samosprávy kraj minulý rok schválil 10 mil.
eur úver, ktorý si berie na opravu komunikácií, ktoré sú v havarijnom stave. V rámci toho
bude v meste Nová Baňa súvisle opravený úsek od farmy Boroš po Hrbatý most, cca 1 km
úsek. Myslím si, že tak ako aj naše technické služby, tak aj regionálna správa ciest minula
enormné finančné prostriedky na zimnú údržbu. Tie ale budú chýbať aj na letnú údržbu. Ešte
by som sa vrátil k tomu úveru, VÚC si zobralo 10 mil. eur úver, aby mohlo byť opravených
81 km komunikácií a 3 mosty. Banskobystrický samosprávny kraj spravuje komunikácie v
dĺžke 2560 km, okrem týchto komunikácii má ešte 1090 mostov, z ktorých je drvivá väčšina
v havarijnom stave. Uvažuje sa, že zoberú ďalší 20 mil. eur úver na opravu ciest, potom bude
opravených 240 km komunikácií a 23 mostov, ale to bude stále len zlomkom toho všetkého.
Budem sa snažiť, aby ten úsek komunikácie od ZŠ minimálne po odbočku pri LIDL-i a na ul.
Štúrova bol kompletne opravený a to isté aby bolo urobené aj na Dlhej lúke. Stav komunikácii
máme zadokumentovaný a ja mám prísľub, že to čo najrýchlejšie opravia.
J.Barniak - Vlani som to hovoril na novembrovom mestskom zastupiteľstve, že všetky
výtlky v meste Nová Baňa sú hotové. Rozprával som sa s pánom riaditeľom technických
služieb a ten povedal, že všetky výtlky v Novej Bani sú na 99,9 % hotové. Hovoril som
s pánom Forgáčom z RSC a ten povedal tiež, že všetky výtlky sú na 99,9 % hotové, ale ak
treba niečo opraviť, treba to povedať, vrátia sa ešte k tomu. Teraz som prekvapený, koľko je
tu zrazu výtlkov. Teraz ale neviem, či sú to iné výtlky, alebo tie, čo sa opravovali. Určite sa
budem rozprávať aj s pánom Forgáčom a budem apelovať na tú kvalitu.

A.Tužinský – Chcel by som sa spýtať na Hrošovu cestu, nebola zahrnutá do zimnej údržby,
lebo tam nikto nebýval. Nasťahovali sa tam dve mladé rodiny, ktoré tam celoročne bývajú
a pýtali sa ma, ako by sa ten úsek dal zahrnúť do zimnej údržby, aby sa tam tiež odhŕňal sneh.
Opravili si tam domčeky po starých rodičoch a pán Tužinský im teraz odhrnul sneh, ale za
úhradu. Tiež sú občania tohto mesta, ako sa to dá riešiť?
Mgr.J.Havran – V tomto meste chýba aj pasport miestnych komunikácií, čiastočne je
spracovaný. Otázkou je, či tá komunikácia je účelová alebo miestna. Musíme preveriť, kde sa
to nachádza a rozhodnúť sa, akým spôsobom budeme v tej veci postupovať. Takýchto lokalít
v našom meste je ale obrovské množstvo a myslím si, že 10 eur, čo zaplatia za daň
z nehnuteľností nepokryje čo len jeden výjazd traktora. Nechcem k tomu ale dopredu zaujať
stanovisko, preveríme kde to je a pôjdeme to pozrieť.
K.Štrbová – Chcela by som sa spýtať pána primátora na Domov sociálnych služieb na
Hrabinách, bol nejaký článok v novinách, ale informácie sa rôznia. Posledné zastupiteľstvo
v Banskej Bystrici bolo 21.2.2013, takže zo zastupiteľstva budú k tomu najnovšie informácie.
Vážení prítomní všetkých by som vás chcela pozvať na Jarnú kvapku krvi, urobiť humánny
skutok a bude sa konať dňa 18.3.2013.
Mgr.J.Havran – Do najbližšieho čísla Novobanských novín sa chystám napísať článok, kde
vysvetlím určité skutočnosti a zaujmem k tomu postoj. Na poslednom zastupiteľstve BBSK
boli nejaké body, ktoré reagovali na vzniknutú situáciu. V dávnejšej dobe bol v rámci
zastupiteľstva BBSK prijatý zámer na deinštitucionalizáciu. V zmysle stratégie, ktorá bola
prijatá na národnej úrovni bol stanovený podporný program v rámci európskych prostriedkov
na to, aby sa deinštitucionalizovali inštitúcie typu Hrabiny, teda domovy sociálnych služieb.
Za týmto účelom tam bolo elokovaných 20 mil. eur a stratégiou je budovanie menších
zariadení s menšou kapacitou. Zastupiteľstvo BBSK prijalo zámer, ktorým odsúhlasilo 5 zo
zariadení, ktoré by mohli predmetom tejto deinštitucionalizácie. V čase, keď sme schvaľovali
tento zámer bolo prezentované, že to je predbežné schválenie, vzhľadom na to, že nie je
známa výzva, nie sú známe podmienky a o tej veci bude ďalej rokované. Neskôr sa ukázalo,
že tak, ako to bolo prezentované, to nie je až takou úplnou skutočnosťou. Proces
deinštitucionalizácie skutočne začal a na zastupiteľstve 30.8.2012 som interpeloval pána
predsedu, aby mi vysvetlil, v akom štádiu je proces v Hrabinách, na základe akých analýz
k tomu pristúpili a aké to bude mať dôsledky. Bolo mi na to písomne odpovedané, na základe
čoho som potom informoval pracovníkov, či už samotného Domova sociálnych služieb alebo
špeciálnej školy na Hrabinách. Tak, ako som predniesol na poslednom zastupiteľstve, ja
nepodporujem proces deinštitucionalizácie a myslím si, že Hrabiny nie sú subjektom, ktorý je
na to vhodný. Tento proces znamená, že z jednej inštitúcie by sa malo stať viacej malých
zariadení. Organizačne by spadali pod jednu organizáciu, len by bolo viacej domov a deti by
bývali v menších skupinách. Podľa môjho názoru by to bol krok späť, pretože samotná
koncentrácia vo väčšom zariadení je na prospech veci. Teraz výhodou celého tohto zariadenia
je, že špeciálne poradenstvo, rehabilitácia a škola je všetko na jednom mieste a deti z toho
majú prospech. Odmietol som to, že deti sú v našom meste segregované, pretože my tu
s týmito ľuďmi žijeme a zvykli sme si, že sú súčasťou nášho mesta. Viacero detí poznám
osobne, poznám ich po menách. Športoval som s nimi, bol som na tvorivých dielňach, kde
sme spolu plietli košíky. Nemyslím si, že by boli odlúčené i napriek tomu, že žijú 3 - 4 km od
tohto mesta. Myslím si, že to prostredie je na výhodu pre nich všetkých a hlavne si myslím, že
koncentrácia služieb je pre nich výhodou a nie nevýhodou. Neviem si predstaviť, ako by deti
potom dochádzali do školy, na rehabilitácie. Treba si uvedomiť, že tieto deti majú aj
viacnásobné postihnutia, sú absolútne nesamostatné a potrebujú naraz viacnásobnú asistenciu.

Keby to takýmto spôsobom rozdelili, to sa dá spraviť určite len pre časť z týchto detí.
Otázkou je, čo bude potom s tým zvyšným zariadením. Na poslednom zastupiteľstve BBSK
boli 2 návrhy – jeden návrh, ku ktorému som sa pridal aj ja, a o to som požiadal aj poslancov
nášho klubu, aby za to hlasovali. Nakoniec sa to ale neuskutočnilo, a bol to návrh, aby
Hrabiny zo zámeru úplne vypadli. Tento návrh podal pán starosta zo Slaskej, ale nebol
podporený. Dnes je taká situácia, že Hrabiny sú v zámere stále, aj keď bol schválený ďalší
návrh, ktorý hovorí o tom, že sa nezapájajú do výzvy. Negatívne to formulovalo
zastupiteľstvo na návrh predsedníčky sociálnej komisie pani Kováčovej, že sa nezapája do
konkrétnej výzvy. Absolvoval som jedno stretnutie so zamestnancami DSS a špeciálnej školy,
ktorého sa zúčastnil aj pán riaditeľ úradu BBSK Ing. Štefan Šulek, pani poslankyňa NR SR
Mgr. Viera Šedivcová, pán primátor a poslanec BBSK Kamil Danko, pani poslankyňa BBSK
a predsedníčka komisie sociálnych vecí a marginalizovaných skupín BBSK Ing. Božena
Kováčová, vedúci odboru sociálnych politík PhDr. Pavel Červienka a riaditeľ DSS Hrabiny
Ing. Jozef Mravec, kde boli od týchto ľudí viacnásobne ubezpečení, že Hrabiny nejdú do
výzvy, ktorá bola v decembri zverejnená, pretože sa nehodia na túto výzvu a z nejakých
dôvodov nespĺňajú stanovené podmienky. Keď som sa na poslednom zastupiteľstve BBSK
opýtal na to riaditeľa odboru, povedal mi, že to nie je pravda, pretože spĺňajú podmienky na
100 % a pre tento prípad do toho nejdu. Takže ľudia boli zavedení a nič iné sa tam nestalo,
len sa to v tomto prípade oddiali. To je môj názor na celú vec a budem ho prezentovať, aj keď
sú o tom rôzne dezinformácie. Zarazila ma jedna vec, keď som interpeloval predsedu a to, že
vedenie tejto inštitúcie je stotožnené s deinštitucionalizáciou. Navštívil som pána riaditeľa
a ten mi to potvrdil. Ťažko sa bude bojovať za zachovanie inštitúcie, keď s tým nie je
stotožnené vedenie.
K.Štrbová - Ďakujem za vysvetlenie a ja reagujem na to, čo si povedal na začiatku, naozaj to rezonuje
v meste a je dobré o tom informovať aj v Novobanských novinách.

P.Forgáč - Táto vec medzi ľuďmi veľmi zarezonovala a chcem sa poďakovať Tebe, ako
primátorovi mesta Nová Baňa, že vyvíjaš takú iniciatívu a úsilie na to, aby sa tu zachoval
aspoň charakter tejto prevádzky. Osobne si tiež myslím, že Hrabiny sú výrazným
zamestnávateľom a myslím si, že patria k Novej Bani. Takto by mal každý poslanec bojovať za ten
svoj región.

Mgr.J.Havran – Verejne som dostal na zastupiteľstve BBSK prísľub od pána predsedu, že
pokiaľ my – poslanci z tohto regiónu nebudeme stotožnený s tým spôsobom, tak to nebude
uskutočnené.

J.Barniak – Vážení prítomní, samozrejme ako poslanec sa stretávam s občanmi tohto mesta
a niektorí mi hovoria, že za 2 roky ste tu nič nespravili a ďalší hovoria, že sme spravili málo,
ďalší, že sme spravili toho dosť. Dal som si vytiahnuť plán rozvoja, investícií a údržby, ktoré
sa spravili v roku 2012. Dovolím si to tu prečítať, aby to vedelo prakticky celé mesto. V roku
2012 sa v Novej Bani spravilo:
- zmena kúrenia MŠ Kolibská cesta, technické služby mesta Nová Baňa, CVČ, MŠ Nábrežná,
rozvody tepla, kotolňa v budove mestského úradu, kompletná rekonštrukcia kúrenia v KD
Bukovina za 105 tis. eur ,
- výmena okien a dverí v MŠ Kolibská, MŠ Štúrova: 27 tis. eur,
- oprava budovy Bernolákova č. 3 (bývalá verterina): 12 tis. eur,
- cyklo-korčuliarsky okruh Tajch: 80 tis. eur,
- multifunkčné ihrisko pri ZŠ J. Zemana: 70 tis. eur,
- športovisko ul. Štúrova a Pod sekvojou: 60 tis. eur,
- detské ihrisko ul. Štúrova a Pod sekvojou: 25 tis. eur,

- oprava sociálnej budovy na futbalovom štadióne + čiastočne tribúny: 60 tis. eur,
- kamerový systém: 20 tis. eur,
- stĺpový informačný systém: 8 tis. eur,
- verejné osvetlenie – aj keď nie všetko je len naša zásluha: 230 tis. eur,
- chodník na ul. Pod sekvojou: 80 tis. eur,
- realizácia rekonštrukcie chodníkov + dofinancovanie: 150 tis. eur,
- reštaurácia malieb panovníkov v múzeu: 12 tis. eur,
- založenie Denného centra seniorov LIPA + oprava budovy: 8 tis. eur,
- projektové dokumentácie na zateplenie, výmenu okien budovy podnikateľského centra, budovy
mestského úradu, MŠ Nábrežná: 10 tis. eur,
- vypracovanie štúdie a PD kultúrneho centra: 7 tis. eur,
- reštaurátorský prieskum svätej trojice: 5 tis. eur,
- časť kanalizácie Tajch: 9 tis. eur,
- dokončenie amfiteátra na Tajchu + oplotenie, dlažba, výsadba zelene, prípojka na el. energiu: 10 tis.
eur,
- mesto dofinancuje autobusy na Bukovinu, Ílend, Kútovce: 30 tis. eur,
- nákup lavičiek a košov, kvetináčov na stĺpy VO: 10 tis. eur – všetko spolu viac ako 1 mil. eur.
Žiadne mesto nespravilo takýto čin za dva roky, ako tu v tomto meste. Musím sa jednoznačne
poďakovať primátorovi mesta, že išiel do boja a peniaze našiel so svojimi riaditeľmi a vedúcimi
oddelení. Tie peniaze sa ale museli nájsť. Pán primátor spravil poriadky v samotnom meste, na
mestskom úrade, v mestských lesoch a na technických službách. Trošku to aj „bolelo“, ale ináč sa to
nedá spraviť. Výsledok je ale jasný, toto všetko, čo som prečítal, je jasný argument. V NN je uvedená
jedna otázka: Čo argumentoval predchádzajúci riaditeľ MsL spolu s valným zhromaždením
a dozornou radou? V Dozornej rade mestských lesov sedia ešte ľudia, ktorí to dozorovali v období,
keď boli ešte také malé výnosy. Pán Jozef Štrba, ty si stále v DR a Ty sa tieto veci bojíš povedať do
očí. Ešte tam sedí druhý pán, ktorý bol aj predtým v DR Mestských lesov Nová Baňa. Musíme sa na to
pozrieť, títo páni by tam už nemali čo robiť. Predtým tam boli takéto mizerné výsledky a oni tam stále
ešte sedia. Nerozumiem tomu. Pán predseda DR MsL, pozri sa prosím Ťa na to a s týmito pánmi sa
treba porozprávať. Ďalej ZŠ J. Zemana, je naša a nie štátna. Vážení prítomní, vidíte tu tie rozbroje, čo
sa na Novej Bani robia. Mne sa to nepáči, ako sa tu delíme na nejaké strany. Aj my poslanci máme
jediný smer a to pomáhať tomuto mestu a nie robiť proti tomuto mestu. Musím to povedať otvorene,
veľká skupina ľudí, ktorí robia proti mestu sa zdržiavajú okolo nášho kňaza pána Mišíka. Môžem tých
ľudí aj menovať, boli tu v dozorných radách a vo veľkých funkciách, keď sa robilo proti mestu. To
musím povedať otvorene, nech aj on zakope vojnovú sekeru, nech sa robí pre mesto a nech ideme
všetci rovným smerom. Voľakedy bol pán novobanský kňaz za pani Mihálikovou a urobil všetko
preto, aby bola pani Miháliková, však všetko v poriadku. Teraz bol za pána Zimu, tiež vieme všetci, že
keby bol pán Zima primátor, tak som sa pýtal, že „Aďo je tiež dobrý chlapec, ale on by to nezvládol.
Ale čoby, však to bude Vincent Štuller riadiť aj s ešte neviem kým z SDKÚ a KDH.“ Toto je vrchol
a pán novobanský kňaz bol za tohto pána tiež. Tak mi to vychádza tak, že je na strane tých, ktorí robia
proti tomuto mestu. Apelujem na pána Petra Mišíka, aby zakopal vojnovú sekeru a mesto nech ide
jedným smerom. Začnime všetci od seba, čo sme spravili pre toto mesto a potom môžeme kritizovať
druhých. Čaká náš ťažký rok a jedine toto nám pomôže, hľadajme argumenty a nie výhovorky, ako sa
to nedá. Čaká nás 3 a 4 rok nášho zvolenia, preto musíme spraviť kus tvrdej poctivej roboty.
Ing.arch.J.Kôpka – Najskôr musím pochváliť pána Barniaka za celý prehľad a vymenovanie
všetkých akcií, ktoré mesto realizovalo. Bolo by dobré, keby sa tieto veci zverejnili aj na internetovej
stránke, lebo na stránke mesta nie je nič napísané ohľadne akcií, ktoré v meste robíme. Mohla by tam
byť fotodokumentácia, projektová dokumentácia.
M.Marko – Pán Šály bol v minulosti členom Dozornej rady mestských lesov a je ním aj teraz
a myslím si, že je platným členom, je odborníkom vo svojom odbore a myslím si, že to potvrdí aj pán
konateľ mestských lesov. Ak si myslíš niečo iné, je to tvoj názor a toto je môj.

P.Forgáč – Budem reagovať na p. Barniaka, čo sa týka mestských lesov. Musím povedať jednu
zásadnú vec, apel na predchádzajúceho predsedu DR som aj ja vyslovil a povedal som to na oslavách

okrúhleho výročia mestských lesov. Keby som bol ja členom DR mestských lesov, ktorá mala
takýto chabý výsledok, ja by som odstúpil. Treba sa poďakovať novému vedeniu, novému
konateľovi mestských lesov, ktorý vstúpil do boja za zvyšovanie efektívnosti mestských
lesov. Na terajšieho predsedu DR tiež nemôžem povedať nič kritické, lebo sa naozaj
pravidelne stretávame a prebiehajú tam aktívne debaty a takisto primátor mesta, ako valné
zhromaždenie, do toho aktívne vstupuje. A minimálne terajší 3 noví členovia DR by nikdy
nepristúpili a boli by sme odišli, keby sa tam dialo to, čo v minulosti. Som o tom
presvedčený. A to, že niekomu chýba štipka sebareflexie, to je už na každom z nás. Aj v tejto
ťažkej dobe chcem vyjadriť podporu konateľovi mestských lesov.
O 16.17 odchod poslankyne Viery Hudecovej.
J.Búry - Musím reagovať na niektoré poznámky pána Barniaka. Za prvé pán dekan Mišík tu
nie je, ľahko sa na neho vystupuje. Viac krát som bol doslova osočený kolegami, že som pod
nátlakom a vplyvom pána dekana. Vyše dvoch rokov som poslancom tohto mesta a za tieto
dva roky sme sa s pánom dekanom ešte o mestských problémoch nerozprávali. Druhá vec,
keď sme ho aj vyzvali na nejaký názor, on sa od tých vecí dištancuje. Ďalšou vecou je, že
spravil kopu vecí pre mesto a tie si z tohto mesta nezoberie a mesto budú skrášľovať ďalej. Ja
som poslanec nezávislý, ja som len nominant KDH, ktoré ma oslovilo, či by som nešiel do
tohto zastupiteľstva a to som prijal. Takže nemám politickú príslušnosť, ani som nikdy nemal
a ani nehodlám mať. Takže ma to veľmi sklame, keď sa niekto vyjadrí, že „pán farárko“ škodí
tomuto mestu. Je to dekan a je to tiež hodnosť a ja si myslím a verím, že tomu verí aj viac
ľudí v tomto meste, že on tomuto mestu nie škodí, ale veľa pomáha a prináša kopu vecí, ktoré
skrášľujú toto mesto. To, že dvíha ľudí po náboženskej stránke, to je povinný robiť a na to tu
je. Zoberte si, koľko sa za jeho pôsobenia opravilo budov a preinvestovalo peňazí.
Ing.J.Štrba – Keď sa hovorí o činnosti DR mestských lesov v minulom volebnom období,
predovšetkým sa hovorí o roku 2009. Myslím si pán Forgáč, že narážate práve na toto
obdobie. Bolo to obdobie, ktoré bolo prvým rokom vážnej hospodárskej krízy v našej
republike, to je jedna vec. Druhá vec je, že to bolo obdobie, kedy na trhu bolo väčšie
množstvo dreva, ako bol záujem. Ceny išli rapídne dolu a nebolo možné robiť nejaké
výberové konania, lebo na trhu bolo viac dreva, ako bol záujem. Treba sa pozrieť na to, ako
predávali štátne lesy a či bol dôvod na to, aby niekto kupoval drahšie drevo na Novej Bani,
keď dreva bol dostatok a štátne lesy ho predávali za nízku cenu. Takto to skutočne bolo. Iste
útočíte na to, že v tomto období bolo vyťažených asi 16 tis. kubíkov, keď cena bola pomerne
nízka. Bola to otázka toho, že nebola ochota znižovať plán mestských lesov, to je jedna vec.
Keby ste sa pozreli do zápisníc DR, tak by ste tam určite našli, že DR ukladala konateľovi
tejto spoločnosti, aby sa ťažilo prestárlé drevo. Ak som, ako člen DR porušil nejaký zákon,
treba konať a treba ma za to potrestať. Ja som túto prácu robil najlepšie, ako som vedel
a nemám vedomosť, že by som bol pochybil. Na tú dobu sa treba pozerať tak, že aká to bola
doba. Bola to doba veľmi ťažká a vstupovali do toho aj určité kalamity. Toto je vec, ktorá je
na takú hlbšiu analýzu a ja ak to mám pán Barniak od Teba považovať za to, že mám odstúpiť
z DR, že tam nemám fungovať, že nemáš voči mne dôveru, tak to treba tak povedať. Aspoň ja
som to tak pochopil. Samozrejme je to vecou mestského zastupiteľstva, aby sa v tejto veci
vyjadrilo. Neviem, či je to úplne spravodlivé o tom takýmto spôsobom hovoriť, lebo bola
snaha urobiť to čo najlepšie. Ja osobne sa necítim na to, že by som bol nejakým spôsobom
konal proti tomuto mestu a hovoriť o mne, ako o človeku, ktorý koná proti tomuto mestu,
neviem, či je to namieste.

P.Forgáč – Pán Štrba, bavíme sa o období, keď ste Vy boli predsedom DR a bavíme sa
o roku 2009, ktorý ste nazvali najväčšou hospodárskou krízou. Treba sa pozrieť na to, že pre
mesto je najdôležitejší výnos z podielových daní. To je ukazovateľ krízy – platenie daní, obrat
tovaru a peňazí v tomto štáte. Ja netvrdím, že by bol výnos z podielových daní v tom roku
najvyšší, ale pochybujem, že by bol až taký najnižší. Ďalšie roky ukázali, že prepad na
podielových daniach bol tiež veľký, ale my sme nešli cestou ťažiť „do nemoty“ 16 tis. a viac
kubíkov hmoty. Lebo v tom období, ako ste sám povedali, bola cena hmoty nízka. Vy ste ale
pre to neurobili nič, aby sa to neťažilo. Tým, že ste zotrvali v DR, ste sa stotožnili s tým
stavom, ktorý tam bol. Toto sú tie alibistické veci niektorých ľudí, že sa oháňame niekto so
zákonom a neviem čím. Zákon je jedna vec, slušnosť a zásady narábania s cudzím majetkom,
je vec druhá. To si treba úplne na rovinu povedať. Neviem či by ste to dovolili tak ťažiť, keby
bola tá hora vaša a rozpredávali drevo za takú cenu, aká vtedy bola. To by som chcel vedieť,
čo by ste vtedy urobili. Lebo všetci sa tu oháňate tým, že nie ste si toho vedomí. Pozrite sa, za
čo dnes predávajú drevo štátne lesy a za koľko novobanské mestské lesy. Veď ste člen DR, to
by ste mali vedieť. My sa nedívame na štátne lesy, my si robíme svoju cenovú politiku
a konateľ mestský lesov za to bojuje. To je rozdiel medzi Vami a mnou, že mne na tom záleží
a chovám sa tak, ako keby to bol môj les. Keby som bol vtedy ja v DR a niekto píli 16 tis.
kubíkov a predávam drevo za takú sumu, tak ja by som tam nikdy neostal. Vy sa tvárite, že
ste nikomu neublížili – no ublížili. Vy ste boli v tých lesoch a Vy ste boli toho členom,
dokonca ste chodili poľovať a využívali všetky možné benefity tohto mesta a dívali sa na to,
ako tam niekto píli drevo a predáva ho za zlomkovú cenu. To je môj názor a to je aj
podložená skutočnosť. Pozrite sa na ten plán, čo tam robil predchádzajúci konateľ, veď to bol
výsmech tomuto mestu.
Ing.J.Štrba – Dozorná rada, ako taká má určité možnosti, ale nemôže zmeniť plán. Na to je
valné zhromaždenie. My sme prijímali určité stanoviská a návrhy. Keď sme hovorili o ťažbe
16. tis. kubíkov, hovorili sme, že treba ťažiť v takých lokalitách, kde je drevo vo svojich
jadrách čierne. Dozorná rada, ale toto zastaviť nemôže, na to ja valná hromada a tak ďalej.
Treba sa pozrieť aj na to, aké má dozorná rada možnosti v tejto veci konať.
Mgr.J.Havran - Nechcel som reagovať, lebo ja som už dosť povedal aj v novinách, ale pre
vysvetlenie asi treba k tomu zaujať nejaké stanovisko. Bolo povedané, že nebolo možné robiť
výberové konania v tom roku, keď nás zasiahla kríza a že nebol dostatočný dopyt po drevnej
hmote a tým automaticky klesala cena. Touto záležitosťou som sa dosť zaoberal a čo si
pamätám v roku 2009, cena drevnej hmoty, za ktorú sme my predávali bola 36,19 eur. Iné
firmy už v tom čase predávali drevnú hmotu po 40 eur alebo 41 eur. Tu hovoríme o rozdiele,
ktoré sú na úrovni 150 tis. eur. Vyžiadal som si zápisnicu a tak isto aj záznam z rokovania,
keď sa prejednávala Správa o hospodárení mestských lesov za rok 2009, dodnes si ho
pamätám, bol som v tom období hlavným kontrolórom mesta. Tiež nie som o tom
presvedčený, že dozorná rada má zásadný vplyv na hospodárenie a chod tej organizácie. DR
môže vyjadriť svoj názor na vec, zaujať postoj, urobiť nejaké rozhodnutia, ale v konečnom
dôsledku za hospodárenie zodpovedá konateľ spoločnosti a valné zhromaždenie, ktoré
schvaľuje aj plán hospodárenia, plán nákladov a výnosov a v konečnom dôsledku rozhodne,
koľko bude vyťažené. Vôbec by som sa ale referenčne neprikláňal k tomu, ako predávajú
štátne lesy, toto nie je náš cieľ ani náš vzor. Štátne lesy majú uzavreté dlhodobé nevýhodné
zmluvy s podnikmi, ktoré sú preferované, či už je to Ružomberok, alebo ďalšie inštitúcie.
Toto nie je to, s čím by sme sa mali porovnávať, lebo tam sa dlhodobo predáva drevo pod
cenu. Dnes mestské lesy predávajú drevo transparentne, pretože o každý kvartál sa súťaží
medzi odberateľmi drevnej hmoty. Máme 5 maximálne 6 stabilných odberateľov, ktorí sú
ochotní platiť dopredu, dokážu zabezpečiť odbyt a odvoz dreva pravidelne a načas. Je

vyhlásená súťaž, pričom obálky sa otvoria na dozornej rade, spoločne s konateľom mestských
lesov a za účasti predsedu DR. Kto dá najviac, dostane drevo, tak to jednoducho funguje dnes
na mestských lesoch. Škoda, že to nefungovalo tak aj predtým, pretože viackrát ma navštívili
odberatelia, ktorí ešte keď fungoval predchádzajúci riaditeľ mi povedali, že keď chceli
rokovať o cene a množstve dreva sa k tomu ani nedostali, pretože pán riaditeľ ich odbil s tým,
že my máme stabilných odberateľov dreva. Tým sa v konečnom dôsledku nedostali
k zásadným otázkam a podľa mňa je to neprijateľné konanie v tomto smere. Okrem toho, že
sa teraz podarilo zvýšiť tržby za predaj dreva, podarilo sa ušetriť prostriedky na mzdových
nákladoch, tak ako je to uvedené v tabuľke. Pretože dnes na mestských lesoch nepracuje 9
ľudí, ale 6 ľudí, nie je tam 67 článková kolektívna zmluva, ktorá garantuje 13. a 14. plat pri
dodržaní pozitívneho hospodárskeho výsledku a to si myslím, že bol v roku 2009 hlavný
dôvod preťaženia a vyťaženie takého množstva dreva (16 tis. kubíkov). Pretože dnes vieme
o tom, že primerané ročné množstvo ťažby je zhruba okolo 10 tis. až 11 tis. kubíkov a už
vôbec nie 16 tis. kubíkov. To znamená, že v budúcnosti budeme musieť znížiť ťažbu
a výnosy, ale každopádne sa budeme snažiť hospodáriť efektívne a nájsť iné spôsoby
a možnosti. Verím tomu, že v mestských lesoch sa urobilo veľa, či už sa zapájame do výzvy
o finančné prostriedky z európskej únie, alebo do iných programov. Táto inštitúcia už smeruje
úplne niekde inde a tie čísla o tom hovoria. Tieto čísla tu ale nebudú naveky. Hospodárenie je
komplexné, spolu aj s ťažbou a predajom dreva je tam aj obnova a výchova lesných porastov.
Hlavnou úlohou je, aby sme zabezpečili trvalú udržateľnosť rozvoja nášho lesa. Namiesto
ťažby 16 tis. kubíkov my dnes ťažíme 11 800 kubíkov ročne. Predpokladám, že ďalšie roky to
bude ďaleko menej a nemôžeme sa natrvalo spoľahnúť na výnosy, ktoré nám prinášajú
mestské lesy. Myslím si, že roky predtým, kedy sa dovoľovalo minúť 50 tis. eur na mzdové
prostriedky a ďalšie záležitosti, sú už dávno preč. Myslím si, že hlavný podiel na rozhodovaní
a kompetencie nastaviť smerovanie a obchodnú stratégiu firmy by mal konateľ spoločnosti
a valné zhromaždenie, ktorým bola v tom čase primátorka mesta. To znamená, že DR mohla
vyjadriť svoj názor, stanovisko, ale v konečnom dôsledku rozhodnutie prijali ďalší ľudia.
Myslím si, že je dôležite zamerať sa na to, čo bude v budúcnosti. Verím tomu, že mestské lesy
budú prosperovať.
P.Forgáč – Súhlasím s tým, čo si povedal, aj keď osobne si myslím, že sa dá v DR prejaviť
nesúhlas na vec aj aktívnejšie. Chcem povedať jedno, že sme mali možnosti ako poslanci, keď
sme chceli navodiť zmenu MsL a vy pán Štrba ste sa na tej zmene vôbec nepodieľali. Myslím
si, že sa nemalo pristúpiť na ťažbu 16 tis. kubíkov a v tomto období sa podľa mňa ťažilo
veľké množstvo a kvalitnej hmoty.
Mgr.J.Havran - Tragédiou celej veci bolo v podstate to, že keď nám klesli výnosy, nemali
sme pristúpiť na zvýšenie ťažby, aby nám stúpli výnosy, ale jednoznačne sme mali znížiť
náklady. Mali sa urobiť opatrenia, aby mzdové náklady neboli na úrovni 1067 eur priemerná hrubá mzda. V tom čase som sa pýtal pána riaditeľa MsL, čo spravil preto, aby sa
zvýšili výnosy a znížili náklady, tak povedal, že nič. Treba si to pozrieť do zápisnice, ako sa
v tej veci jednalo.
Ing.J.Štrba - Na poslednom mestskom zastupiteľstve bol daný prísľub, že sa bude zisťovať,
aké sú možnosti výstavby nových bytov v Novej Bani. Chcel som sa spýtať, či sa niečo v tejto
veci robilo?
Mgr.J.Havran - Touto vecou sme sa zaoberali a v tejto veci nás kontaktovali viaceré firmy,
ktoré majú v našom meste záujem realizovať bytovky. V dnešnej dobe existujú 2 základné
formy, ktoré umožňujú prostredníctvom úveru z Fondu rozvoja bývania stavbu realizovať.

Väčšina výstavieb bytoviek dnes funguje tak, že vybraná firma vybuduje bytovku podľa
podmienok, ktoré vyhovujú fondu Štátnemu fondu rozvoja bývania, uzavrie sa zmluva
o budúcej zmluve s mestom alebo obcou. Potom, ako bude pridelená dotácia a úver zo
Štátneho fondu rozvoja bývania dôjde k odkúpeniu. Sú tam stanovené podmienky, parametre
zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa musia dodržať. V dnešnej dobe je to najrýchlejší
spôsob, ako sa dopracovať k výstavbe bytovky. Sú tam stanovené termíny na podanie
žiadostí, na vypracovanie PD. Od viacerých firiem mám doručené viaceré vizualizácie,
technické riešenia a ponuky, aby sme prostredníctvom poslancov MsZ navštívili postavené
bytové domy. Myslím si, že sa k tomu môžeme stretnúť a zaoberať aj na komisii a dohodnúť
sa na ďalšom postupe. Čo so pamätám, tak najskôr by sa mohlo začať s výstavbou bytovky
v marci 2014. Dnes je priestor na to, aby sme sa do konca roka dohodli, akým spôsobom to
urobíme a aby do 15.1.2014 mohla byť na Štátnom fonde rozvoja bývania podaná žiadosť.
Myslím si, že bytovka v tomto meste je potrebná. Po dohode s investorom a jeho
projektantom by sme sa dohodli, aké byty by to mali byť. V priemere by tie byty mali mať
cca 55 m2. Informácie vám poskytnem najskôr e-mail a potom sa k tomu môžeme stretnúť.
N.Pinková – Nerezonovalo tu zrušenie Daňového úradu v Novej Bani. Niečo o tom viem, tak
by som povedala, aby sme vedeli o čo sa zhruba jedná. Daňový úrad, ako taký má zaniknúť
k 31.3.2013. Má tu zostať len vysunuté pracovisko, kde bude 1 zamestnanec, ktorý bude
odoberať daňové tlačivá a mal by vydávať aj potvrdenia. Na túto tému som sa rozprávala aj
s poslankyňou NR SR Mgr. Šedivcovou, ktorá potvrdila, že táto zmena je nezvratná
a ministerstvo financií vraj začína s úsporami od seba. Daňové úradu budú postupne zanikať
a teraz všetci zamestnanci z Banskej Štiavnice, z Novej Bane sa presúvajú do Žiaru nad
Hronom. Vzhľadom k tomu, že budova daňového úradu je štátna, my sme chceli, aby sa
pošta, ktorá je taktiež štátna presunula do týchto priestorov a možno by sa tu podarilo zostať
viacerým. Jednania už boli ale tak ďaleko, že sa určilo, že ten jeden zamestnanec sa presunie
na poštu, kde je cez obed hodinová prestávka. Budeme sa musieť prispôsobiť otváracím
a zatváracím dobám pošty a budova daňového úradu bude predaná.
Mgr.J.Havran – Táto reforma je záležitosť celého Slovenska a toto je už druhá vlna, lebo
v médiách predtým prebehli informácie, že daňové úrady už boli zrušené aj v oveľa väčších
mestách. Čo si ja pamätám napr. daňový úrad bol zrušený v Seredi a presunutý do Galanty.
Povedal by som, že tieto zmeny sa budú diať vo viacerých oblastiach.
Ing.arch.J.Kôpka - Chcem sa opýtať na podnet občanov zo Záhrbu vo veci umiestnenia
poštových schránok. Ako to vlastne prebehlo, lebo majú pocit, že boli obídení ohľadom
jednania súhlasu alebo nesúhlasu. Kto to povolil a kto to schvaľoval?
Mgr.J.Havran – Túto záležitosť rieši pošta SR. Ja som sa stretol s pani riaditeľkou pošty
a informovala ma o tom, že takýto zámer sa realizuje a takúto zmenu musí schváli Poštový
úrad SR, ktorý rozhoduje na základe určitých pravidiel. V tomto prípade boli podané návrhy,
ktoré boli sčasti akceptované. Otázkou zostáva, či tam bude doručovanie do schránok alebo
obmedzované doručovanie – 1 alebo 2 x do týždňa. Dôvodili to veľkou vzdialenosťou medzi
konkrétnymi RD, pretože majú parametre na vzdialenosť medzi prvým a ďalším domom a tá
by mala byť minimálna. Môžem povedať, že takýchto miest je na Slovensku aj v Novej Bani
dosť. Dôvodili to aj bezpečnosťou osôb, ktoré sa pohybujú v teréne s finančnou hotovosťou.
Myslím si, že pokiaľ bude vyhlásený nesúhlas osôb, ktorým to má byť takýmto spôsobom
doručované, tak si myslím, že to nepresadia. Boli tam vybudované schránky, ale pani poštárka
spomínala, že ľudia s tým nesúhlasia a zrejme sa to vráti naspäť. Každopádne pošta nemôže
konať svojvoľne a Poštový úrad by mal posúdiť každú jednu zmenu, ktorá sa má v teréne

uskutočniť a aj jej opodstatnenosť. Toto by mali požadovať od pošty, aby im preukázali, či
o tom bolo rozhodnuté a ako sa k tomu postavil poštový úrad a uviesť, že naďalej požadujú,
aby im bola pošta doručovaná takým spôsobom, ako doteraz.
P.Forgáč – Chcel by som sa spýtať na účasť riaditeľov mestských škôl, MŠ a riaditeľov
ostatných inštitúcií na mestskom zastupiteľstve, lebo tu nevidím zastupujúcu riaditeľku CVČ,
riaditeľku ZUŠ, aj keď je tu jej zástupca. Myslím si ale, že nemáme zastupiteľstvo každý
týždeň. Chcel by som apelovať na vedúcich zamestnancov týchto inštitúcií, že mnohokrát
jednáme o nich aj v bode „Rôzne“ , aby sa aktívne zúčastňovali mestských zastupiteľstiev.
Mgr.J.Havran - Taký apel tu bol a chcem povedať, že pani riaditeľka Urdová sa
ospravedlnila, pretože je na dovolenke celý týždeň a poslala svojho zástupcu. Prítomné sú tu
pani riaditeľka ZŠ J. Zemana a materských škôl. Pani riaditeľka CVČ, už nie zastupujúca, ale
už pani riaditeľka CVČ, tu nie je prítomná. Bol tu prítomný pán Plachý, ktorý tu už nie je
prítomný. Ostatní sú tu za inštitúcie, ktoré sú v našej pôsobnosti.
V.Chrappa - Chcel by som sa poďakovať za dôveru, ktorú máme na mestských lesoch a aj
našim zamestnancom. Je pravda, že ťažba, ktorá bola prekročená bude chýbať, nechcem tu
teraz nikoho haniť, ale realita je taká. Lesný hospodársky plán v mestských lesoch bol
postavený na rok 2008 – 2017 to znamená, že aj tento rok máme v pláne vyťažiť cca 11 800
tis. kubíkov dreva. Dali sme si cieľ kúpiť z eurofondov dopravný prostriedok s tým, že 50 %
budeme hradiť z našich prostriedkov. Tieto posledné roky 2014 – 2017 môže byť skutočne
problém s ťažbami, hľadáme alternatívne zdroje, čo by sme mali ďalej urobiť. Dnes som
posielal list na Poľnohospodársku platobnú agentúru, ktorá nám poslala ponuku ďalej
spolupracovať, čo sa týka ochrany biotopov chránených území. Predtým sme od nich získali
10 tis. eur, 7 tis. a 5 tis. euro a oslovili nás, či sa chceme do tohto programu zapojiť aj na roky
2014 – 2020, tak sme to samozrejme potvrdili. To znamená, že aj takéto formy chceme ďalej
využívať. Ubezpečil som aj, že viac budeme spolupracovať s ministerstvom
pôdohospodárstva, aby sme získavali ďalšie peniaze. To znamená, že vieme kde máme
rezervy – v lesných cestách, v lesných zvážniciach. Minulý rok sme začali pracovať na
plantáži na Šarvízi. Musím pochváliť aj určitých členov DR, ktorí vyvíjajú iniciatívu a to
pána Forgáča, pána Marka. S pánom primátorom bežne riešime všetko, ako najvyšším
orgánom spoločnosti, lebo tam skutočne vidím záujem a myšlienky ísť ďalej. Myšlienka pána
primátora bola pomôcť aj sociálne slabším občanom, poskytnúť im bezplatne drevnú hmotu –
štiepku. Keď vidíme tú snahu a záujem, to je pre nás taký záväzok, aby sme išli ďalej a tvorili
mladé lesné porasty. Keď si zoberieme, že lesy v kráľovskom meste Nová Baňa nám vydržali
po dnešok, máme zodpovednosť a povinnosť, aby sme lesy udržali a zveľaďovali.
Mgr.J.Havran - Ministerstvo životného prostredia, z ktorého sme získali finančné
prostriedky nás požiadalo, aby sme uhradili 5 % korekciu, nakoľko pri ich kontrole zistili, že
sme porušili zákon o verejnom obstarávaní. Napísali nám, že bol potenciálne porušený princíp
VO a žiadali 5 % korekciu, ktorá bola na úrovni 37 tis. eur. Odmietol som im to uhradiť. Tiež
nám dlhujú úhradu 5 %, ktoré nám majú zaplatiť ako záverečnú platbu, ktorú zdržiavali
z tohto dôvodu. Pracovníci ministerstva ma aj vo viacerých telefonátoch utvrdzovali a dávali
mi rady, aby sme to zaplatili a keď to dajú na Úrad verejného obstarávania, tak to môže byť aj
10 % alebo aj 15 %. Nátlak bol skutočne veľký. My sme si neboli vedomí pochybenia a tým,
že som bol predtým hlavný kontrolór som nepristal na to, že som potenciálne niečo porušil.
Buď mi niekto napíše konkrétny § a povie, že toto ustanovenie som porušil, potom sa s tým
môžem zaoberať. Podpísali sme zmenu, že nebudeme platiť nič a automaticky to postúpili na
Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý skonštatoval záznamom, že sa žiadne porušenie zákona

o VO nekonalo. To znamená, že peniaze platiť nemusíme. Predpokladám, že v krátkej dobe
by nám mali zaplatiť zvyšných 5 %. Nanešťastie všetkého je to, že podmienky poskytnutia
nenávratného finančného príspevku sú také, že my ich nemôžeme žalovať, aby nám zaplatili
úroky z omeškania, pretože oni na to majú právo podržať finančné prostriedky pri určitej
pochybnosti a oni to využili. Zmenil sa systém financovania škôl a školských zariadení
v tomto štáte, čo enormným spôsobom zasiahlo financie tohto mesta. Z dôvodu zmeny
podmienok financovania nám chýba na školstvo približne 150 tis. eur. To je suma, s ktorou
sa budeme musieť v krátkej dobe vysporiadať a rozhodnúť sa aké opatrenia prijmeme. Tiež
som sa tomu v predchádzajúcom období dosť venoval, aby som mal úplné informácie a mohol
vám ich postúpiť. K týmto veciam sa musíme viackrát stretnúť a požiadal som aj pána
predsedu finančnej komisie, aby sa touto vecou komisia zaoberala. Sme na rozhraní, aby sme
sa rozhodli, akým spôsobom budeme vykonávať v tomto meste vzdelávanie a výchovu
v školstve. V tejto veci som vystupoval aj na regionálnom ZMOS-e a chystám sa vystúpiť
a vyjadriť svoj názor aj na celoslovenskom ZMOS-e. Potom sa budem dožadovať stretnutia aj
s ministrom, aby som mu povedal, ako to financovanie dopadlo na toto mesto. Myslím si, že
je veľa miest, ktoré na tom stratili, ale sú aj mestá, ktoré na tom získali. Je to systém, ktorý
znevýhodňuje školy s malým počtom detí a takých, ktorí sa intenzívne venujú práci
s mládežou, tí sú potrestaní týmto systémom.
Ing.arch.J.Kôpka - Dnes tu veľmi veľa odznelo o mestských lesoch, ale mám jednu otázku,
lebo ma zarazil článok v novinách. Pán primátor písal, že v novobanských lesoch sa už
nekradne. Neviem si to vysvetliť a chcem sa opýtať pána konateľa, DR a primátora, ako to
bolo myslené.
Mgr.J.Havran - To sa musíš pýtať mňa, pretože ja som to písal. Myslel som to tak, ako to je
napísané. Nie v novobanských lesoch, ale ja som písal v mestských lesoch. Som presvedčený
o tom, že sa nekradne.
Nakoľko už do diskusie neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján
Havran poďakoval za účasť a o 17.00 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva ukončil.
Prílohu zápisnice tvorí aj zvukový záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva
v Novej Bani.
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