Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 6. 7. 2017 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,
v Podnikateľskom centre na I. poschodí
Prítomní:
Poslanci Mestského zastupiteľstva:
Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing.
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová
PhD., Mgr. Adrian Zima
Ospravedlnený:

Mgr. Maroš Havran

Primátor mesta:
Vedúci oddelení:

Mgr. Ján Havran – ospravedlnený
Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Ľudmila Rajnohová,
Mgr. Iveta Lukáčová, Jaroslav Svetík
Ing. Mgr. Eliška Vallová - ospravedlnená
PhDr. Lenka Bieliková
Anna Tužinská, konateľka MsBP s.r.o. Nová Baňa,
Viťazoslav Chrappa, riaditeľ MsL, spol. s r.o.,Nová Baňa
František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa – osprav.
Mgr. Slavomíra Bagalová – riaditeľka ZŠ J. Zemana
Nová Baňa
Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa
PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ Nová Baňa neospravedlnená
Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ Nábrežná, Nová Baňa
Ing. Janka Šeclová, Daša Zigová, oddelenie VŽPaSM
na Mestskom úrade Nová Baňa

Hlavná kontrolórka:
Projektová manažérka:
Riaditelia mestských podnikov:

Riaditelia školských zariadení:

Prizvaní:

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva,
z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných 12 poslancov, zástupkyňa primátora mesta
Nová Baňa Natália Pinková vyhlásila zasadnutie za uznášania schopné. Rokovanie mestského
zastupiteľstva viedla zástupkyňa primátora mesta Natália Pinková, nakoľko primátor mesta
Nová Baňa bol z rokovania MsZ ospravedlnený.
Za zapisovateľku bola určená Marta Müllerová, poslanci zvolili za overovateľov
zápisnice Jozefa Barniaka a Ing. Tomáša Palaja. Do návrhovej komisie Jána Psotku, Ing.
Karola Tužinského a Mgr. Adriana Zimu. Do pracovného predsedníctva bol zvolený Ing.
Zdenko Král.
Na rokovanie bol predložený nasledovný program:
Otvorenie
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok
2017
3. VZN mesta Nová Baňa o rozpočtových pravidlách
4. 4. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2017

5. Žiadosť o NFP: Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani
6. Žiadosť o NFP: Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa
7. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
8. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa, s. r. o. za rok 2016
9. Správa o hospodárení za rok 2016 v Mestských lesoch spol. s r. o., Nová Baňa
10. Majetkové veci
11. Rôzne
12. Diskusia
Záver
Ing.K.Tužinský - Môj návrh je, aby sme sa dnes riadili programom, ktorý bol súčasťou
žiadosti o zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.,
ktorú predložila skupina 7 poslancov. Takže návrh je, aby program dnešného MsZ obsahoval
body:
1. VZN mesta Nová Baňa o rozpočtových pravidlách
2. 4. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2017
3. Rôzne
4. Diskusia
V rámci bodu č. 3 „Rôzne“ navrhujem, aby sme prerokovali nasledovné body:
• Žiadosť o NFP: Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej
Bani
• Žiadosť o NFP: Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa
• Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi.
N.Pinková - Ostatné body, kedy?
Ing.K.Tužinský – Ja som dal tento návrh, ktorý by bol v súvislosti s mimoriadnym MsZ.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som podporiť túto navrhovanú zmenu, pretože nám
boli materiály zaslané v pondelok, teda ani nie kompletné 3 dni pred MsZ. Rozmýšľala som
nad tým, keď som sem dnes išla a zatiaľ sa mi to nestalo, aby som si detailne nestihla
materiály vopred preštudovať, vždy som sem chodila pripravená a v pondelok večer sme
dostali 100 strán materiálov. Hoci sme počítali s tým, že bude mimoriadne MsZ a na
mimoriadne MsZ je možnosť poskytnúť materiály 3 dni vopred, tak sa z toho stalo, ako keby
klasické zasadnutie zvolané pánom primátorom. Chápem trebárs riaditeľov mestských
podnikov, že dnes v programe boli zahrnuté správy o hospodárení, ale buďte aj vy empatickí
voči nám, že my ako poslanci sme naozaj nemali možnosť sa pripraviť na dvanásť bodový
program. Myslím si, že najbohatší program, aký nám bol doteraz predložený. Z tohto dôvodu
sa tiež prikláňam k zúženiu bodov na štyri.

Hlasovanie o doplňujúcom návrhu na program MsZ:
Hlasovanie č. 1:
prítomní - 8
za - 5 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Maroš Marko, Ján Psotka, Ing. Viktória Valachovičová
PhD.)

proti - 1 (Natália Pinková)
zdržal sa - 2 (Ing. Zdenko Král, Ing. Tomáš Palaj)
nehlasoval - 1 (Ing. Karol Tužinský) - bolo prijaté
Program rokovania MsZ je nasledovný:
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o rozpočtových pravidlách
2. 4. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2017
3. Rôzne
4. Diskusia

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o rozpočtových pravidlách
Predkladateľom bodu je Peter Forgáč, poslanec MsZ a predseda finančnej komiksie pri
MsZ a spracovateľkou bodu je Ing. Viktória Valachovičová, PhD., poslankyňa MsZ.
K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

Dôvodová správa
Potreba promptných zmien rozpočtu z roku 2011 v súvislosti s projektom revitalizácie centra
mesta pominula, preto sa navrhuje zníženie sumy, do akej môže schvaľovať presun
rozpočtovaných prostriedkov a povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov
a finančných operácií primátor mesta vo svojej kompetencii na 5.000 eur. Návrh určuje
schvaľovanie presunov a povoleného prekročenia a viazania príjmov, výdavkov a finančných
operácií nad 5.000 eur mestskému zastupiteľstvu.
Zároveň finančná komisia pri MsZ mesta Nová Baňa zistila, že VZN č. 8/2011 zo dňa
25.8.2011 nie je v súlade s platnou legislatívou a predkladané znenie VZN rieši aj tento
problém - zahrňuje nové ustanovenia Zákona č. 583/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Znenie návrhu VZN:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. .../2017
zo dňa ............................ o rozpočtových pravidlách
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením §-u 6 a §-u 11 ods. 4 písm. b) a g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len VZN):
Článok I.
Účel VZN
Účelom tohto VZN je:
1) stanovenie podmienok realizácie rozpočtových opatrení v rozpočte mesta Nová Baňa,
2) určenie záväzných ukazovateľov pre rozpočtové a príspevkové organizácie mesta.

Článok II.
Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia mesta
Ak v priebehu rozpočtového, t.j. kalendárneho roka vznikne potreba úhrady výdavku,
ktorý nebol zahrnutý v rozpočte mesta, možno tento realizovať zmenou - rozpočtovým
opatrením.
Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov mesta schvaľujú orgány mesta, ktorými sú
mestské zastupiteľstvo (ďalej MsZ) alebo primátor mesta, s výnimkou účelovo určených
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a iných účelových prostriedkov.
Rozpočtovým opatrením je:
1) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Presun rozpočtovaných prostriedkov
v sume do 400 eur nie je potrebný. Použitie týchto prostriedkov sa nepovažuje za
porušenie rozpočtovej disciplíny.
2) Povolené prekročenie a viazanie príjmov.
3) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov.
4) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. Toto rozpočtové opatrenie
môže obec vykonať len do 31. augusta príslušného rozpočtového roka.
Presun rozpočtovaných prostriedkov a povolené prekročenie a viazanie príjmov,
výdavkov a finančných operácií schvaľuje do výšky 5.000 eur v jednotlivom prípade
primátor mesta. Presuny a povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných
operácií nad 5.000 eur schvaľuje MsZ.
Mesto vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných
v priebehu rozpočtového roka.
Článok III.
Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
Rozpočtová organizácia je právnická osoba mesta. Hospodári samostatne podľa
schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.
Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov. Pritom sa riadi
záväznými ukazovateľmi rozpočtu určenými zriaďovateľom.
Záväzné ukazovatele rozpočtu sú:
- príjmy od zriaďovateľa (transfery),
- príjmy z rozpočtovej činnosti organizácie,
- celkové bežné výdavky,
- kapitálové výdavky,
- mzdový limit,
- účelové prostriedky.
Rozpočtová organizácia je oprávnená v súlade so zákonom prekročiť bežné výdavky
neplánované v rozpočte o prostriedky prijaté na základe rôznych zmlúv, dohôd, dotácií
a grantov od právnických a fyzických osôb.
Príspevková organizácia je právnická osoba mesta, ktorej menej ako 50 %
výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom.

Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom – mestom v rámci jeho rozpočtu.
Hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet
zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, vlastné prostriedky a prostriedky prijaté od iných
subjektov. Príspevková organizácia je povinná dosahovať výnosy určené svojím rozpočtom.
Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený
záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom.
Záväzné ukazovatele sú:
- príspevok zriaďovateľa,
- vlastné príjmy,
- bežné výdavky,
- kapitálové výdavky,
- mzdový limit,
- limit na reprezentačné výdavky,
- účelové prostriedky.
Presuny rozpočtových prostriedkov
Ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v rozpočte rozpočtovej alebo
príspevkovej organizácie zabezpečené potrebné prostriedky, môže ich riaditeľ príslušnej
organizácie zabezpečiť predovšetkým presunom rozpočtových prostriedkov, v rámci svojho
rozpočtu
do
výšky
5.000
eur,
po predchádzajúcom schválení primátorom mesta a v spolupráci s vedúcimi finančného
a príslušného oddelenia MsÚ. Pri vykonávaní takýchto presunov rozpočtových prostriedkov
nemožno meniť záväzné ukazovatele.
Článok IV.
Zrušovacie ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ku dňu účinnosti tohto VZN ruší:
1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 8/2011 zo dňa 25.8.2011, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o rozpočtových pravidlách schválené uznesením MsZ
č.2/2009 zo dňa 29.1.2009.
2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č.1/2009 zo dňa 29.1.2009
o rozpočtových pravidlách.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 18.5.2017 do 6.7.2017.
VZN schválené uznesením MsZ č. .../2017 zo dňa 6.7.2017.
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od
............................... .
VZN nadobúda účinnosť dňa ............................ .

.............................

Mgr. Ján Havran
primátor mesta

do

P.Forgáč – Na základe uznesenia z minulého MsZ sme do komisie dostali za úlohu
vypracovať VZN o rozpočtových pravidlách. Na komisii sme v podstate riešili tie technické
veci k tomu. V dôvodovej správe sa spomína, že ide o úpravu v rozsahu takom, ako bola
v predchádzajúcom období, Keďže táto zmena bola vykonaná v čase, keď sa realizovala
revitalizácia námestia a bolo vtedy potrebné robiť opatrenia a operatívne reagovať. Vtedy sme
túto zmenu schválili. Teraz bol tento návrh a naša komisia pripravila materiál v tomto znení.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som popísať tvorbu tohto VZN-ka. Finančná
komisia riešila zníženie sumy zo 16.500 eur na 5.000 eur. No nakoniec sa z tohto znižovania
sumy, stalo prepracovanie tohto VZN, aby bolo v súlade so zákonom. Tu sa mi trošku zdá, že
zlyhala riadiaca aj kontrolná moc na mestskom úrade, pretože medzi úlohy kontrolórky, teraz
do tohto nového návrhu plánu kontrolnej činnosti to už nezaradila, ale patrila tam aj
spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov a VZN mesta. Toto ma veľmi mrzí, že ja som
miesto kontrolórky musela na úkor svojho voľného času a rodiny pripravovať a dávať do
súladu VZN. Zároveň ďakujem, že keď som sa spýtala, či je tam nutná takáto zmena, aby sme
nepredkladali materiál, ktorý by nebol v súlade so zákonom, tak mi vedúca finančného
oddelenia túto informáciu poskytla.
J.Barniak – Chcem sa vyjadriť k tomuto nebezpečnému precedensu, ktorý tu títo páni
a dáma, tzv. zlepenec, ja som nebol 3 krát na zasadnutí, odvtedy, ako sa neschválilo a pán
Gonda to odmietol tu stavať, keď počul od vás všetkých, čo tam sedíte na tej druhej strane, tie
všetky reči proti a petície a ohováračky. Teraz som zistil, že ste sa pekne spojili SDKU, KDH
+ falošní smeráci a vidím, že idete robiť napriek primátorovi, nie primátorovi, ale občanom
mesta Nová Baňa. To, čom som hovoril posledne na zastupiteľstve, odmietnuť taký celok,
ktorý chcel vypracovať pán Radovan Gonda pre občanov Novej Bane, vážení, to už nebude
nikdy, ani za tisíc rokov. Keď ste to odmietli a ste ho urážali, mali by ste to Vy postaviť. Vy
to postavte a bude to OK. Urážať niekoho je ľahké, podnikateľa, ktorý pracuje od rána do
večera. Vyjadril sa, že už nedá do mesta ani korunu, nech chodia za pani Valachovičovou,
nech dáva ona. Bol som za ním neskoršie a tam mi povedal o všetkých, kto sa ako vyjadroval.
Vážení, toto je už čistá politika, to je proti občanom Novej Bane. Keď si zoberieme pána
poslanca Forgáča, on sa s pánom primátorom hnevá asi mesiac alebo dva, tri, neviem,
predtým boli veľkí kamaráti, teraz robí napriek primátorovi a spolčil sa s tými, s ktorými sa
spojil. Znižovať kompetencie primátorovi mesta Novej Bane, dosiaľ mal 16.500 eur, to bolo
tých 500 tis. korún a my mu chceme znižovať kompetencie na 5 tis. eur. Je to veľká hanba, že
ste sa dopracovali až k takýmto veciam. Za chvíľu sa môže stať, že ten zlepenec spraví to, že
o 2 mesiace to už bude len 100 eur, alebo možno zlepenec povie, že primátor už nebude môcť
podpisovať. Bude to chodiť podpisovať len Peter Forgáč a Viktória Valachovičová. To je
nebezpečný, fašistický, doslova fašisticko-gardistické jednanie, to je absolútne proti
obyvateľom mesta Nová Baňa. Vážení, chceme zobrať kompetencie človeku, ktorý nespravil
nič voči zákonu. Do dnešného dňa, čo spravil s týmito kompetenciami, nič nebolo
protizákonné. Až bolo niečo protizákonné, tak poprosím predkladateľov a navrhovateľa, aby
povedali, že čo. Zatiaľ bolo všetko v norme voči zákonom. Vyhral voľby, ako primátor mesta,
mal najviac hlasov, dostal dôveru občanov, tak neviem, čo sa tu hráme. Toto je veľmi
nebezpečný precedens, ktorý ide proti občanom Novej Bane. My tu nehovoríme, čo chceme
a ako chceme robiť, len sa tu hráme na žabo-myšie vojny a politikárčime. Znovu sú narušené
poľovnícke vzťahy, to je katastrofa pre mesto a teraz sa to prejaví aj v našom mestskom
zastupiteľstve. Neriešime pre občanov, nehovoríme, čo ideme prednostne robiť, ale tu sa
hráme na žabo-myšie vojny a ideme primátorovi mesta znižovať kompetencie. Pokiaľ veľmi
dobre viem, primátor mesta je tu už 6 a pol roka, keď začal veľmi dobre vieme, ako to bolo
s peniazmi a ekonomickou stránkou u nás v Novej Bani. Peniaze v našom meste sa míňali,

súkromné skupiny, ďalšie skupiny okrádali toto mesto. Preto som sem išiel kandidovať, aby
sa zamedzilo takýmto veciam. Mal som to napísané aj v mojom prospekte, že budem bojovať
proti tomu, aby sa tu rozkrádalo mesto. Keď nastúpil pán primátor, jednoznačne robil
poriadok. Na technických službách, veľmi dobre vieme, čo tam bolo. Na mestských lesoch,
v ďalších inštitúciách, vieme dobre, poľovnícky zväz. Všetci poľovníci chodili za ním na úrad
na rozprávali mu, kto ako robí zle, nikto nehovoril na seba a hovorili na toho druhého. Narobil
poriadky aj v poľovnom revíry, všetci mu hovorili, ako sa šafári s mäsom, ako sa v noci
strieľa, cez deň, cez infražiariče atď. Toto bolo za pána Milana Tužinského. Primátor narobil
kus roboty, ako primátor mesta išiel v saku do vagónu, kde zistil, že je tam celkom iné drevo
napísané, nakradnuté a človek musel odísť hneď z fleku, prepustil ho. Ako hlavný kontrolór
naháňal štvorkolkou tých, čo tam kradli kamene. Tí sa mu potom vŕšili, niektorí mu
podpaľovali a písali hanlivé nápisy. Vážení, je to človek, ktorý išiel jednoznačne
transparentnou cestou a spravil tu veľký kus roboty. Teraz sme zistili, keď narobil tie
poriadky, ako nám tie peniaze pribúdajú, ako ich máme v kase. Ja som to vždy hovoril, že
sme veľmi silné mesto, keď sa tu spraví poriadok a budeme ťahať za jeden povraz, že to pôjde
na Novej Bani. Čo som povedal na začiatku, nie je to dobrá vec a žiadam Vás, aby ste
neškodili mestu a môžem Vás aj poprosiť, aby ste neškodili obyvateľom tohto mesta a aby
sme tento precedens stiahli. Ďakujem.
P.Forgáč - Ja zatiaľ nechodím po ľuďoch a neponúkam cesty, ani lampy, ani nič pred
zastupiteľstvom. Ja nie som žiadny zlepenec a mňa nenazývaj fašistom. Na rozdiel od Teba,
ja som pripravený, keď niečo predkladám, tak som pripravený. Vážení kolegovia, milí páni,
milé dámy, ja na rozdiel od pána poslanca, ktorý tu rozpráva, ako v škôlke detičkám, tak
poviem jednu vec. Ja tu držím jeden dokument z 25.8.2011, mimochodom je to návrh na VZN
č. 8, ktorého predkladateľom je pán primátor a je to VZN o rozpočtových pravidlách. Aby
som sa teda nikoho nedotkol a nikomu nič neubližujem, ja teda určite nie a nemám ani taký
záujem a to s kým mám aké vzťahy, to je moja osobná súkromná vec. Ty sa biješ po
mestskom úrade a nikto Ti to nevykrikuje, jeden deň sa bijete, druhý deň sa potom ľúbite. Ty
sa pozeraj na seba a nie na mňa, mňa nechaj na pokoji. Tu, Mgr. Havran, primátor mesta
Nová Baňa v dôvodovej správe k tomuto VZN, uznesenie č. 96/2011 povedal: „K tomuto
návrhu by som chcel uviesť, že súvisí s realizáciou projektu rekonštrukcie centra mesta. Je to
na verejné účely a nemám ambíciu zasahovať do kompetencií mestského zastupiteľstva. Suma
16.500 eur je nastavená preto, aby sme mohli v prípade nepredvídaných výdavkov reagovať
promptne na potreby, ktoré vzniknú a aby sme za týmto účelom nemuseli zakaždým zvolávať
MsZ a rozhodovať o zmene rozpočtovej potreby.“ Toto povedal pán primátor, pokračujem:
„Keď pominú tieto potreby, dáme návrh na zmenu VZN tak, ako bolo predtým.“ Takže to nie
je nič vymyslené, ja nechápem, prečo riešiš neviem aké ubližovanie. Dňa 25.8.2011 to sám
primátor tu povedal. Nič iné sa nedeje. Vôbec nechápem o čom sa tu teraz bavíte. Ja som to
predložil, ako predseda komisie a MsZ dalo uznesenie. Ja nikoho neatakujem a poprosím, aby
ste ma nezaťahovali do nejakých osobných vecí. Každý, kto osobné niečo chce, nech mi to
povie a ja mu poviem svoj názor na vec. Takže tu to je všetko napísané v dôvodovej správe, je
to verejný dokument, treba si to nájsť na internete, nie je to nič vymyslené.
Ing.Z.Král – Chcem sa len opýtať, ako komisia dospela k tej sume 5 tis. eur, keď v tom roku
2011 to bolo 7 tis. eur?
P.Forgáč – Komisia dospela na základe uznesenia. Bol si tu na minulom MsZ, keď sa o tom
hlasovalo? Tam bol návrh komisie, tá ho prejednala. Ja som na komisii požiadal, je tu pani
Ditteová, je tu pani zástupkyňa, aby neriešili sumy, lebo padali aj nižšie čísla. Ja som povedal,

dajte tú vec technicky do poriadku, nech to je slušné, nič iné. Pre mňa je 5 tis. eur suma, ktorú
ja podporím, nemám s tým žiadny problém a nemyslím si, že je to málo.
J.Barniak - Vážení, za pravdu sa treba biť.
N.Pinková – Skôr ako pristúpime k uzneseniu, mám dve veci. Chcem vám predstaviť novú
pani riaditeľku, ktorá do svojej funkcie nastúpila 1. 6. 2017 a je to riaditeľka ZŠ J. Zemana
v Novej Bani Mgr. Slavomíra Bagalová a prajem jej v novej funkcii veľa úspechov a nech sa
jej darí. Zabudla som dať schváliť členov návrhovej komisie, pracovného predsedníctva
a overovateľov zápisnice. Prosím vás, keby ste to dodatočne urobili. Ďakujem.

Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice a pracovnom predsedníctve:
Hlasovanie č. 2:
prítomní - 11
za – 11 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing.
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová
PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) - bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 47/2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č.... zo dňa 6. júla 2017 o rozpočtových
pravidlách mesta Nová Baňa
Hlasovanie č. 3:
prítomní - 11
za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 1 (Natália Pinková)
zdržal sa - 2 (Ing. Zdenko Král, Mgr. Adrian Zima)
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté

2. 4. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2017
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a
spracovateľkou bodu je Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia na Mestskom
úrade v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

4. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2017
Povolené prekročenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Program

Kód

Funkčná

Podprog.

zdroja klasifik.

Ekonom.

Príjmy

klasifik.

Text

Projekt

Výdavky

3.

+

4.

3.

+

4.

zmena

-

zmena

zmena

-

zmena

Bežný rozpočet
Bežné príjmy
111

312001 Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu

4 500

-500

4 000

111

312001 Transfer z MK SR na Ochranu knižnič. Fondu

2 700

-2 700

0

111

312001 Transfer z MK SR na Modernizáciu knižn.služieb

2 200

-200

2 000

111

312001 Transfer z MK SR - FPU na 10.stretnutie ban.miest

0

2 000

2 000

111

312001 Transfer z ÚPSVaR na zamestnanosť

3 541

5 114

8 655

Spolu kód zdroja 111:
72c

311 Dar na oslavy

72c

315 Dotácia od Dobrovoľnej PO SR

3 714
0

100

100

2 000

1 000

3 000

Spolu kód zdroja 72c:
11H

312008 Transfer z BBSK na Týždeň športu

1 100
0

Spolu kód zdroja 11H:
41

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve

41

212003 Z prenajatých priestorov počas osláv

41

292009 Príjmy z odvodu TS

1 280

1 280

1 280
2 367 117

109 949 2 477 066

0

22 500

22 500

22 099

5 688

27 787

Spolu kód zdroja 41:

138 137

Základná škola Jána Zemana

22 512

0

22 512

Základná umelecká škola

29 921

0

29 921

7 400

2 400

9 800

37 303

0

37 303

Centrum voľného času
Materská škola Nábrežná
Spolu školstvo:
Bežné príjmy spolu:

2 400
146 631

Bežné výdavky
1.3.3.

111

01.1.1.

Praxou k zamestnaniu

0

5 114

5 114

10.2.2. 111

08.2.0.

Doplnenie knižničného fondu

4 500

-500

4 000

10.2.3. 111

08.2.0.

Ochrana knižničného fondu

2 700

-2 700

0

10.2.4. 111

08.2.0.

Modernizácia knižničných služieb

2 200

-200

2 000

10.8.2. 111

08.2.0.

10.stretnutie banských miest a obcí

0

2 000

2 000

Spolu kód zdroja 111:
3.4.

72c

10.8.2. 72

3 714

03.2.0.

Dobrovoľná PO SR

2 000

1 000

3 000

08.2.0.

10.stretnutie banských miest a obcí

0

100

100

Spolu kód zdroja 72c:
9.2.

11H

08.1.0.

Šport

1 100
0

Spolu kód zdroja 11H:

1 280

1 280

1 280

Mestský úrad
1.1.

41

01.1.1.

Správa mesta

458 833

22 960

481 793

1.2.

41

01.1.1.

Stavebný úrad

8 972

865

9 837

1.3.3.

41

01.1.1.

Praxou k zamestnaniu

0

1 108

1 108

2.1.

41

01.3.3.

Matrika

4 014

406

4 420

3.2.

41

03.1.0.

Mestská polícia represia

105 480

4 495

109 975

3.3.

41

04.2.1.3.

Veterinárna oblasť

810

200

1 010

3.4.

41

03.2.0.

Požiarna ochrana

4 980

0

4 980

4.1.

41

04.7.3.

Propagácia a prezentácia mesta

12 553

1 839

14 392

10.2.1. 41

08.2.0.

Knižnica

36 724

1 953

38 677

10.2.3. 41

08.2.0.

Ochrana knižničného fondu

300

-300

0

10.3.

08.2.0.

Kultúrne služby

107 301

34 063

141 364

41

10.8.2. 41

08.2.0.

10.stretnutie banských miest a obcí

15 008

10 729

25 737

12.2.1. 41

10.2.0.

Denné centrum seniorov LIPA

8 822

550

9 372

12.2.2. 41

10.2.0.

Opatrovateľská služba

82 404

2 499

84 903

Spolu výdavky MsÚ kód zdroja 41:

5.2.1.
5.2.3.
6.1.1.
8.1.
8.5.
8.7.2.
8.8.1.
8.9.
8.10
9.4.

11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

04.5.1.
04.5.1.
05.1.0.
04.1.1.
06.2.0.
06.4.0.
06.6.0.
08.4.0.
08.1.0.
08.1.0.

Technické služby
Údržba MK
Ostatné výdavky na dopravu
Nakladanie s KO
Spoločná správa TS
Verejná zeleň
Verejné osvetlenie
Verejné WC + tržnica
Pohrebníctvo
Rekreačné a športové služby Tajch
Ihriská a športoviská
Spolu výdavky TS kód zdroja 41:
Školstvo
Základná škola Jána Zemana
Základná umelecká škola
Centrum voľného času
Materská škola Nábrežná
Spolu školstvo:
Bežné výdavky spolu:
Rozdiel bežného rozpočtu:

81 367

75 583
61 827
117 935
132 707
56 628
50 510
23 704
8 320
7 524
900

133 869
2 068
1 744
14 502
1 225
309
714
13 309
149
5 000
172 889

209 452
63 895
119 679
147 209
57 853
50 819
24 418
21 629
7 673
5 900

885 077
371 705
86 210
594 707

1 748
0
2 694
0
4 442
264 792

886 825
371 705
88 904
594 707

-118 161

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy spolu:
Kapitálové výdavky MsÚ
5.9.

46 04.5.1.

Rekonštrukcia schodov Štangelír

0

20 000

20 000

7.1.

46 06.6.0.

Výdavky na nebytové priestory

0

336

336

8.7.1.

46 06.4.0.

Verejné osvetlenie

0

6 000

6 000

8.10

46 08.1.0.

Vybudovanie oplotenia časti pozemku

0

2 500

2 500

11.1.3.

46 09.5.0.2.

Centrum voľného času - oplotenie

0

4 500

4 500

11.1.4.

46 09.1.1.1.

MŠ Nábrežná ET Štúrova PD detské ihrisko

0

50

50

Kapitálové výdavky MsÚ spolu:

33 386

Kapitálové výdavky TS
2.3.

46 08.3.0.

Údržba mestského rozhlasu - rozšírenie VISO Tajch

0

3 500

3 500

5.2.1.

46 04.5.1.

Vybudovanie odstavnej plochy ul. Nábrežná

0

13 400

13 400

8.1.

46 04.1.1..

Rekonštrukcia dvora TS - asfaltovanie, kanalizácia

0

31 800

31 800

46

Kapitálové výdavky TS spolu:

48 700

Kapitálové výdavky spolu:

82 086

Rozdiel kapitálového rozpočtu:
454001 Prevod z rezervného fondu

-82 086
179 710

Finančné operácie spolu:
Dopad na rozpočet mesta:

346 878

V Novej Bani, 3.7.2017

Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová, v. r.

- 118 161

Schválil: Mgr. Ján Havran, v. r.

Komentár k 4. zmene rozpočtu mesta v roku 2017
V 4. zmene rozpočtu mesta je zapracované povolené prekročenie príjmov aj výdavkov a
presun rozpočtovaných prostriedkov. Zároveň sa realizuje aj zapojenie finančných operácií –
použitie zdrojov rezervného fondu na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu.
Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Transfery kód 111
Transfer z MK SR na Doplnenie knižničného fondu – v pôvodnom rozpočte je čiastka
4 500 eur. Rozpočet sa znižuje o 500 eur. Projekt bol podporený sumou 4 000 eur.
Transfer z MK SR na Ochranu knižničného fondu – v pôvodnom rozpočte je čiastka 2 700
eur. Projekt nebol podporený, rozpočet sa znižuje o 2 700 eur.
Transfer z MK SR na Modernizáciu knižničných služieb - v pôvodnom rozpočte je čiastka
2 200 eur. Rozpočet sa znižuje o 200 eur. Projekt bol podporený sumou 2 000 eur.
Transfer z MK SR – FPU - na 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska - rozpočet
príjmov zvyšujeme o 2 000 eur. Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov zo ŠR prostredníctvom Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 2 000 eur.
Transfer z ÚPSVaR na zamestnanosť- ÚPSVaR uzatvorilo s mestom dohodu o poskytnutí
finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci
národného projektu „Praxou k zamestnaniu“. Vytvorené bude 1 pracovné miesto na celý
pracovný úväzok najmenej na 9 mesiacov. Na základe žiadosti o úhradu platby časti celkovej
ceny práce sa budú mesačne predkladať požadované doklady a po ich odsúhlasení bude úrad
práce preplácať časť nevyhnutných nákladov na celkovú cenu práce plus príspevok na
mentorovanie a náklady súvisiace s praxou. Výška finančného príspevku na celý projekt je
maximálne 5 854 eur. Nakoľko pracovné miesto bolo vytvorené v máji, projekt bude
realizovaný do februára 2018. Do rozpočtu sa zapája predpokladaná alikvotná výška príjmov
5 114 eur.
Transfery zo štátneho rozpočtu spolu – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 3 714 eur.

Granty – kód 72c
Dar na oslavy – do rozpočtu sa zapája 100 eur, ktoré boli poskytnuté na 10. Stretnutie
banských miest a obcí Slovenska.
Dotácia od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR – na základe zmluvy bude mestu
poskytnutých 3 000 eur z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Dotácia je určená
pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta na zabezpečenie materiálno - technického vybavenia, na
osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov
a zabezpečenie servisu na techniku a požiarne motorové vozidlá. V pôvodnom rozpočte je už
plánovaná výška 2 000 eur, rozpočet sa zvyšuje o 1 000 eur.
Dary a dotácie kód 72 spolu – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 1 100 eur.
Transfer od ostatných subjektov verejnej správy – kód 11H
Transfer z BBSK na Týždeň športu – rozpočet príjmov zvyšujeme o 1 280 eur. Na základe
uzatvorenej zmluvy s BBSK o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 na Týždeň športu pre
všetkých, bola poskytnutá čiastka 1 280 eur.
Transfer od ostatných subjektov verejnej správy spolu – rozpočet sa zvyšuje o 1 280 eur.

Vlastné príjmy – kód 41
Výnos dane poukázaný samospráve – pri tvorbe rozpočtu MF SR ešte nezverejnilo
východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2017. Do rozpočtu bola
navrhnutá výška o 5,8 % vyššia ako v roku 2016, t.j. 2 345 578 eur. Zo zverejnených údajov
vyplýva pre mesto Nová Baňa čiastka 2 519 572 eur, čo je o 173 994 eur viac, ako je
v rozpočte mesta. Z tejto čiastky bolo 21 539 eur zapojených do rozpočtu mesta v 2. zmene
a 109 949 eur sa zapája v tejto zmene rozpočtu. Je to rozdiel potrebný na pokrytie bežných
výdavkov. Rozpočet príjmov na výnose dane sa zvyšuje o 109 949 eur.
Príjmy z prenajatých priestorov počas 10. Stretnutia banských miest a obcí Slovenska –
rozpočet príjmov sa zvyšuje o 22 500 eur, ktoré boli získané z prenájmu priestorov počas
osláv.
Príjmy z odvodu TS – príspevková organizácia TS vykonala po uplynutí roka zúčtovanie
finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa a vrátila na účet mesta neminutý príspevok vo
výške 27 787 eur. V 1. zmene rozpočtu bola z neho použitá čiastka 11 211 eur, v 3. zmene
rozpočtu čiastka 10 888 eur a teraz ho zapájame v zostávajúcej výške 5 688 eur do príjmov
na použitie.
Vlastné bežné príjmy spolu sa touto zmenou zvyšujú o 138 137 eur.
Školstvo - rozpočet právnych subjektov:
Centrum voľného času - rozpočet príjmov sa zvyšuje o sumu 2 400 eur z dotácie zo štátneho
rozpočtu z MV SR na projekt „Prevencia kriminality očami detí“. Finančné prostriedky boli
poskytnuté priamo Centru voľného času.
Školstvo – rozpočet vlastných príjmov sa zvyšuje o 2 400 eur.
Bežné príjmy spolu sa zvyšujú o 146 631 eur, z toho 3 714 eur transfery zo strany štátu,
1 100 eur z daru a dotácie, 1 280 eur transfer z BBSK, 138 137 eur vlastné príjmy mesta a
2 400 eur vlastné príjmy školských zariadení.
Bežné výdavky
Kód zdroja 111 – transfery zo ŠR
Projekt 1.3.3. Praxou k zamestnaniu – na základe uzatvorenej zmluvy s ÚPSVaR na
mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Praxou
k zamestnaniu“ mesto vytvorilo 1 pracovné miesto na celý pracovný úväzok na 9 mesiacov.
Výdavky sú na mzdy, odvody, všeobecný materiál a odmenu na mentorovanie v súlade so
zmluvou. Uhrádzané budú z vlastných zdrojov mesta a po refundácii predložených
vydokladovaných nákladov budú následne mestu preplatené vo výške určenej v zmluve, ktorá
je nižšia ako 95 % celkovej ceny práce.
Predpokladané náklady na celý projekt sú vo výške 6 900 eur, z toho výška finančného
príspevku na celý projekt je maximálne 5 854 eur. Nakoľko pracovné miesto bolo vytvorené
v máji, projekt bude realizovaný do februára 2018. Do rozpočtu sa zapája predpokladaná
alikvotná časť výdavkov z transferu vo výške 5 114 eur.
Projekt 10.2.2 Doplnenie knižničného fondu - bol podporený sumou 4000 eur. Žiadaná
a rozpočtovaná suma bola 4500 eur. Rozpočet sa znižuje o 500 eur.
Projekt 10.2.3. Ochrana knižničného fondu – rozpočtovaný vo výške 2 700 eur podporený
nebol, rozpočet sa znižuje o 2 700 eur.
Projekt 10.2.4 Modernizácia knižničných služieb - bol podporený sumou 2000 eur. Žiadaná
a rozpočtovaná suma bola 2200 eur, rozpočet sa znižuje o 200 eur.
Podprogram 10.8. Oslavy, projekt 10.8.2. 10.stretnutie banských miest a obcí Slovenska
- na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR prostredníctvom

Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky bola mestu
poskytnutá dotácia vo výške 2 000 eur určená na prenájom techniky na realizáciu projektu.
Bežné výdavky MsÚ kód zdroja 111 - rozpočet výdavkov sa zvyšuje o 3 714 eur.

Kód zdroja 72 dary, dotácie
Podprogram 3.4. Dobrovoľná PO SR – rozpočet výdavkov sa zvyšuje o 1 000 eur
z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. V pôvodnom rozpočte je už plánovaná
výška 2 000 eur, rozpočet sa zvyšuje o 1 000 eur. Dotácia bude použitá pre Dobrovoľný
hasičský zbor mesta na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO.
Projekt 10.8.2. 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska – do rozpočtu sa zapája 100
eur, ktoré boli poskytnuté ako dar na 10. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska.
Dary a dotácie kód 72 spolu – rozpočet výdavkov sa zvyšuje o 1 100 eur.
Kód zdroja 11H – Transfer od ostatných subjektov verejnej správy
Podprogram 9.2. Šport – rozpočet sa zvyšuje o 1 280 eur na honoráre, súťaže a občerstvenie
na 14. ročník Týždňa športu pre všetkých. Zdroje sú poskytnuté z BBSK.
Transfer od ostatných subjektov verejnej správy spolu – rozpočet výdavkov sa zvyšuje
o 1 280 eur.
Kód zdroja 41 – vlastné prostriedky
V súvislosti s prijatím novely zákona č. 533/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme došlo k navýšeniu platov zamestnancov
o 4 %. Nariadením vlády č. 366/2016 Z. z. sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Toto nariadenie vlády nadobudlo
účinnosť od 1.1.2017.
Okrem správy mesta sa mzdy upravujú aj na stavebnom úrade, matrike, mestskej polícii,
knižnici, kultúre, opatrovateľkám, ale aj zamestnancom na Technických službách
a v školských zariadeniach originálne kompetencie.
Mestský úrad
Podprogram 1.1. Správa mesta – rozpočet sa zvyšuje o 22 960 eur. Z toho:
Mzdy o 8 546 eur – v súvislosti s prijatím novely zákona č. 533/2003 Z. z. o 4 %, odmeny
o 4 070 eur z dôvodu pridelenia odmien zamestnancom za 1. polrok. S tým súvisí aj zvýšenie
povinných odvodov zamestnávateľa za zamestnancov o 2 986 eur.
Interiérové vybavenie – zakúpenie interiérových stoličiek do malej zasadačky a zakúpenie
sedačky, stolov a skriniek do kancelárie primátora mesta spolu za 1 730 eur.
Výpočtová technika – zakúpenie 2 kusov počítačov za 1 240 eur na finančné oddelenie
z dôvodu poruchy.
Prevádzkové prístroje – zakúpenie projektoru Epson EB 955WH so zabudovanou wifi do
veľkej zasadačky MsÚ za 650 eur.
Softvér a licencie – zvýšenie rozpočtu o 1 306 eur z dôvodu poruchy 6 ročného
dochádzkového systému zamestnancov FINGERA. Bolo zakúpené nové modernejšie
zariadenie.
Servis, údržba, opravy – zvýšenie rozpočtu je o 380 eur z dôvodu odstránenia poruchy na aute
Škoda Felícia.
Údržba budov – výmena 6 kusov dverí na 1. poschodí budovy MsÚ za 1 544 eur.
Všeobecné služby – rámovanie obrazov za 450 eur.
Odchodné – rozpočet sa upravuje o 58 eur.

Podprogram 1.2. Stavebný úrad – zvýšenie miezd o 4 %, t.j. o 320 eur, odvodov o 113 eur
a školenia o 432 eur – 3 dňové pracovné stretnutie pre zamestnancov stavebného úradu
v Grand hoteli Jasná., spolu o 865 eur.
Projekt 1.3.3. Praxou k zamestnaniu – na základe uzatvorenej zmluvy s ÚPSVaR na
projekt „Praxou k zamestnaniu“ mesto bude hradiť časť výdavkov na mzdy, odvody,
všeobecný materiál, odmenu na mentorovanie v súlade so zmluvou. Okrem toho mesto hradí
stravovanie a prídel do sociálneho fondu z vlastných zdrojov. Pracovné miesto bolo vytvorené
v máji, projekt bude realizovaný do februára 2018, a preto sa do rozpočtu zapája
predpokladaná alikvotná časť výdavkov z vlastných zdrojov mesta vo výške 1 108 eur.
Podprogram 2.1. Matrika - zvýšenie miezd o 4 %, t.j. o 325 eur a odvodov o 81 eur, spolu
o 406 eur.
Podprogram 3.2. Mestská polícia represia - zvýšenie miezd o 4 %, t.j. o 1 842 eur, odmeny
o 1 310 eur, odvody o 643 eur. Okrem toho mestská polícia vylepšuje mestský kamerový
systém zakúpením jednej kamery a záznamového zariadenia. Toto zariadenie bolo v záujme
jeho efektívneho chodu umiestnené v serverovni, kde je konštantná teplota. Jeho obsluha musí
byť v takom prípade zabezpečená cez počítač umiestnený na pracovisku MsP. Tento postup
bol zvolený preto, aby mestský kamerový systém nemohol byť prístupný a zneužitý zvonku.
To znamená, že nebol napojený na internetovú sieť. Spolu sa rozpočet mestskej polície
zvyšuje o 4 495 eur.
Podprogram 3.3.Veterinárna oblasť - mestská polícia navrhuje zvýšiť rozpočet v oblasti
veterinárne služby o 200 eur na zabezpečenie spotrebného materiálu pre prevádzkovanie
karanténnej stanice. V súčasnej dobe sa ukazuje, že bude potrebné dokúpiť známky pre psov.
Podprogram 4.1. Propagácia - zvýšenie miezd o 4 %, t.j. o 180 eur, odmien o 100 eur
a odvodov o 62 eur, spolu o 242 eur. Rozpočet sa zvyšuje ešte o 1 497 eur na zakúpenie
a propagáciu mesta v turistickej mape Štiavnické vrchy, ktorá pôvodne nebola plánovaná.
Spolu o 1 839 eur.
Podprogram Mestská knižnica, Projekt 10.2.1 Knižnica – rozpočet sa zvyšuje o 1 953 eur
- zvýšenie miezd o 4 %, t.j. o 521 eur, odmien o 250 eur, odvodov o 182 eur. Okrem toho sa
rozpočet zvyšuje o 300 eur – presun vlastných zdrojov z nepodporeného projektu 10.2.3.
Ochrana knižničného fondu. Prostriedky sú na zakúpenie samolepiacich fólií. Do rozpočtu sa
pridáva 100 eur na honoráre, súťaže: zatiaľ boli usporiadané dve platené besedy spolu v sume
300 eur. Nakoľko je plánovaná na jeseň ešte jedna beseda – s moderátorom Patrikom
Hermanom, ktorá bude platená, je potrebné navýšenie rozpočtu sumu 100 eur čo predstavuje
honorár pre besedujúceho.
Rozpočet sa upravuje o 600 eur na údržbu - výmenou svetiel sa zistilo, že je iný rozsah
svietivosti. Je omnoho lepšia svetelnosť, ale na menšom úseku, preto je potrebné dokúpenie
ešte 4 svietidiel. Svietidlo je vo forme led svetielok čiže je omnoho jasnejšie oproti pôvodným
neónovým svietidlám. Výmenou svietidiel za led svetlá bude aj znížená spotreba za elektrickú
energiu.
Projekt 10.2.3. Ochrana knižničného fondu – rozpočtovaný vo výške 300 eur ako
spoluúčasť – projekt podporený nebol, čiastka sa presúva do knižnice za zakúpenie fólií tak,
ako bola určená.
Podprogram 10.3. Kultúrne služby – rozpočet sa zvyšuje o 34 063 eur - zvýšenie miezd o 4
%, t.j. o 1 091eur, odmien o 690 eur a odvodov o 382 eur. V rámci interiérového vybavenia
budú za 1 000 eur zakúpené banketové stoly, ktoré budú používané na kultúrnych
a spoločenských podujatiach organizovaných mestom Nová Baňa. Doteraz boli
zapožičiavané. Čiastka 1 500 eur je určená na zakúpenie dataprojektoru s notebookom,
nakoľko doteraz na kultúrne programy, videoprojekcie bol kvalitnejší dataprojektor
zapožičiavaný. Čiastka 3 771 eur je na zakúpenie a doplnenie zvukovej techniky (kvalitné
mikrofóny a pod.), nakoľko technika, ktorá je v súčasnosti k dispozícii je veľmi poruchová,

čo vo veľkej miere negatívne ovplyvňuje priebeh a celkovú kvalitu kultúrnych podujatí.
Rozpočet na položke všeobecný materiál sa zvyšuje o 6 000 eur a to na nákup 4 ks
reklamných áčok, používaných na propagáciu jednotlivých podujatí, zakúpenie obrusov,
inventára, 50 ks plastových stoličiek, 40 ks pivných setov, ktoré boli taktiež zapožičiavané
z okolitých miest a obcí a 40 ks reflexných tričiek pre organizátorov podujatí. Všetky
zakúpené predmety budú využívané na podujatia organizované mestom, čím bude
zefektívnená činnosť a priamo aj zvýšená kvalita a úroveň podujatí. Budú zakúpené z príjmov
z nájomného počas osláv.
Ďalej sa do rozpočtu dopĺňa čiastka 18 000 eur na opravu strechy kultúrneho domu na
Bukovine. Strecha je v havarijnom stave, čo zhoršuje aj celkový stav budovy (zatekanie do
vnútorných priestorov, poškodzovanie krovu...). Oprava je nutná z dôvodu zamedzenia
ďalšieho poškodzovania. Predpokladaná suma 18 000 eur zahŕňa materiál a práce: zloženie
starej krytiny Onduline, natiahnutie fólie/parozábrany, nové latovanie, položenie plechovej
strešnej krytiny, oplechovanie 2 komínov, inštalácia nových žľabov, zvodov a bleskozvodu.
Podprogram 10.8. Oslavy, Projekt 10.8.2. 10. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska
– do rozpočtu sa pridáva 10 729 eur na zabezpečenie osláv. Výdavky sú v plnej miere pokryté
z príjmov z prenajatých priestorov počas osláv. Určené sú na:
2 214 eur na všeobecný materiál – turistický sprievodca venovaný podujatiu, igelitky, krígle,
obrusy, bannery, informačné brožúry, odznaky, nálepky, razidlá, farby, toaletný papier,
lepidlá, farebný papier, kramličky, pripínačky, džbány, šnúrky na krk, plátno, podnosy, kvety,
odpadkové koše, termosky, poháre, stuhy, celofán, plagáty A2, spreje, plány mesta,
sťahovacie pásky, papier, fixy, laminovacie fólie,
195 eur na reprezentačné – občerstvenie a ubytovanie pre vzácnych hostí,
3 760 eur na výdavky spojené s realizáciou podujatia na zabezpečenie kvalitnej,
profesionálnej tribúny s ozvučením a osvetlením, kultúrneho programu rôzneho žánru,
slávnostného ohňostroja, voľného vstupu do múzea pre registrovaných hostí, odmena autorovi
knihy o Potterovom stroji.
884 eur na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby na mieste podujatia, zabezpečenie
revízií a jazykových prekladov, knihu Atmosferický stroj Isaaca Pottera,
975 eur na vypracovanie loga podujatia,
3 250 eur na odmeny – podujatie bolo časovo náročné, na jeho prípravách pracovali
zamestnanci všetkých oddelení MsÚ.
Zároveň sa rozpočtované výdavky znižujú o 287 eur na odvodoch, o 50 eur na prepravnom,
o 100 eur na stravovaní, o 112 eur na odmenách na dohody.
Podprogram 12.2. Staroba, Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA – rozpočet sa
zvyšuje o 550 eur na interiérové vybavenie – zakúpenie stoličiek, stolov do Denného centra
seniorov LIPA a zakúpenie plastových stoličiek a stolov do záhrady DSC Lipa.
Podprogram 12.2. Staroba, Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba - zvýšenie miezd o 4
%, t.j. o 1 851 eur a odvodov o 648 eur, spolu o 2 499 eur.
Bežné výdavky MsÚ kód zdroja 41 spolu sú vo výške 81 367 eur.
Technické služby
Bežné príjmy a výdavky
Výdavky vo výške 16 139 eur sa týkajú navýšenia miezd o 4% v zmysle zákona č.553/2003
Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Nariadením vlády č. 366/2016 Z. z. sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Toto nariadenie vlády nadobudlo
účinnosť od 1.1.2017. V súvislosti s týmto navyšujeme o 150 eur vlastné príjmy, ktorými
budeme kryť navýšenie miezd na projekte 8.8.2. Správa trhoviska. Všetky výdavky tohto
strediska kryjeme vlastnými príjmami.

Okrem toho navyšujeme vlastné príjmy na podprograme 8.9. Pohrebníctvo o sumu 5 010 eur.
Týmito prostriedkami budeme kryť výdavky vo výške 250 eur na zakúpenie 6 ks kontajnerov
na triedený odpad v cintoríne, 2 ks dvojkrídlových informačných vitrín v sume 890 eur
a opravu chladiacej miestnosti dodávateľsky v celkovej výške 3 870 eur.
Bežné účelové výdavky
Projekt 5.2.1. Údržba MK
- Asfaltovanie vjazdov dodávateľsky – jedná sa o verejné priestranstvá pri bytových
domoch č. 12, 16, 32, 34, 36, 38 (vstupy č. 1-5) na ul. Cintorínska. Navýšenie
o 26 110 eur je na základe prieskumu trhu.
- Asfaltovanie odstavných plôch dodávateľsky (parkovisko pri cintoríne, parkovisko
škôlka, ul. Nábrežná) – jedná sa o vyasfaltovanie existujúcich parkovísk na cintoríne,
parkovisko škôlka na ul. Nábrežná a parkovisko na ul. Nábrežná pri bloku B.
Asfaltovanie bude vykonané dodávateľsky. Suma vo výške 29 700 eur je na základe
prieskumu trhu.
- Údržba MK súvislým asfaltovaním dodávateľsky – výdavky vo výške 50 000 eur sú
určené na opravy MK asfaltovaním dodávateľsky na vybratých uliciach: ul. Hrádza
a ul. Kamenárska. Na ul. Hrádza bude opravený úsek v dĺžke 204 m, v šírke 5 m,
v celkovej výmere 1020 m2. Na ul. Kamenárska bude opravený úsek v dĺžke 212 m
a šírke 5 m, v celkovej výmere 1060m2. Jedná sa o úsek pri rodine Brodzianskej
a Budinskej. Opravy budú vykonávané finišérom.
- Vysprávky MK – oprava výtlkov – oprava sa bude týkať ulíc: Matiašova, Podhorská,
Slnečná, Hornozemská, Štefankova, Legionárska, Robotnícka, Brezová, Pod
Zvoničkou, Laznícka, Prírodná, Slameníkova, Nemocničná, Banícka, Šibeničný vrch,
Bôrina, Sedlová, Chotár.
- Nákup a osadenie zrkadla na ul. A. Kmeťa – výdavky vo výške 1 300 eur sú určené na
nákup a osadenie zrkadla na ul. A. Kmeťa. Osadením zrkadla dôjde k zlepšeniu
prehľadnosti pri výjazde vozidiel od Farského kostola.
Podprogram 8.1. Spoločná správa TS
- Správa registratúry – jedná sa o služby archívnej spoločnosti. Od roku 2011 pôsobí na
Slovensku spoločnosť HB Partners, s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou podnikania je
komplexná správa registratúry v spoločnostiach. Okrem toho spoločnosť spolupracuje
s národným archívom. Svoje služby poskytuje externe alebo vo forme outsourcingu.
Vzhľadom k tomu, že na Technických službách mesta Nová Baňa sa v minulosti
používalo nesprávne číslovanie zakladačov, radi by sme oslovili danú spoločnosť
s požiadavkou prekontrolovať, prehodnotiť, prípadne prečíslovať existujúce zakladače
podľa zákona č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.
- Revízie – je potrebné vykonať revízie kamerového systému, plynu, tlakových nádob,
kotlov, komína a tiež elektriny.
- Výroba a montáž garážovej brány dodávateľsky – jedná sa o výmenu starej,
poškodenej garážovej brány, ktorá je v havarijnom stave a manipulácia s ňou ohrozuje
bezpečnosť a zdravie pri práci zamestnancov TS.

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo
- Kontajnery – pre potreby triedenia odpadov na cintoríne je cieľom zakúpiť 6 ks 120 l
kontajnerov. Z toho 3 ks kontajnerov určených na sklo a 3 ks kontajnerov na plasty.
- Dvojkrídlová informačná vitrína – jedná sa o zakúpenie dvojkrídlovej celo-hliníkovej
exteriérovej informačnej vitríny. Vitrína bude slúžiť pre potreby zverejnenia
hrobových miest. Vo vitríne bude zverejnená tiež mapa pohrebiska, čo bude slúžiť pre
lepšiu orientáciu návštevníkov pohrebiska. Tabula bude umiestnená pri vstupe do
cintorína. Výdavky na zakúpenie budeme hradiť z navýšených vlastných príjmov.
- Oprava chladiacej miestnosti – v súčasnej dobe máme zakúpenú technológiu pre
chladenie miestnosti určenej na dočasné uloženie ľudských pozostatkov. Túto
miestnosť je potrebné pripraviť na zabudovanie danej technológie. Tzn. odstrániť staré
okná, zamurovať a zaizolovať miestnosť, ostierkovať, omaľovať, aby to spĺňalo
podmienky zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. Práce budú vykonané
dodávateľsky. Výdavky budeme kryť vlastnými príjmami.
- Výmena dverí na dome smútku – z dôvodu opotrebenia a mechanického poškodenia
dverí na Dome smútku je potrebná ich výmena. Výmena sa týka dverí na obradnej
miestnosti, ako aj vedľajších vstupov do domu smútku.
Podprogram 9.4. Detské ihriská a športoviská
- Oprava DI a športovísk – výdavky vo výške 5 000 eur sú potrebné na bežnú údržbu
a opravu, ako i výmenu herných certifikovaných prvkov podľa návodu dodávateľa.
Technické služby spolu - príspevok na mzdy a odvody je vo výške 15 989 eur a účelové
výdavky 156 900 eur, spolu 172 889 eur.
Školstvo
Podprogram 11.1. Školstvo
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana – rozpočet sa zvyšuje o 1 748 eur, v tom:
Školská jedáleň – rozpočet sa zvyšuje o 1 748 eur, zvýšenie je z dôvodu 4 % zvýšenia
platov nepedagogických zamestnancov od 01.01.2017, a to mzdy o 1 296 eur, odvody o 452
eur.
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času – rozpočet výdavkov sa zvyšuje o 2 694 eur projekt
„Prevencia kriminality očami detí“. Prostriedky budú použité na zakúpenie potrebných
učebno-kompenzačných pomôcok, potrebný materiál a iné pri tomto projekte. Zdroje sú zo
štátu - vyhlasovateľ daného projektu je Rada vlády SR. V zmene rozpočtu je zapracované
zvýšenie výdavkov o sumu 294 eur na zakúpenie 1 ks stojana na bicykel, ktorý bude
umiestnený v areáli CVČ.
Projekt 11.1.4 Materská škola + 4 000 eur, - 4 000 eur
V zmene rozpočtu je zahrnutý presun z položky údržba ET Štúrova -4 000 eur (nerealizovanie
výmeny radiátorov a maľovania z dôvodu potreby vypracovať projektovú dokumentáciu na
celkovú rekonštrukciu kúrenia a výmenu kotla). Prostriedky budú presunuté na MŠ Nábrežná
+ 4 000 eur a budú použité na údržbu budovy - oprava šatne a WC pre zamestnancov.
Spolu školstvo – výdavky sú vo výške 4 442 eur.
Bežné výdavky spolu sú vo výške 246 792 eur.
Nakoľko bežné príjmy sú 128 631 eur a bežné výdavky 246 792 eur, vznikol schodok
bežného rozpočtu 118 161 eur. Tento je krytý prebytkom pôvodného rozpočtu..

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy – rozpočet sa neupravuje.
Kapitálové výdavky MsÚ
Podprogram 5.9. Rekonštrukcia schodov Štangelír – do rozpočtu sa zavádza nový
podprogram so zámerom rekonštrukcie pešej skratky známej pod názvom Štangelír vo výške
20 000 eur. Schody sú v havarijnom stave, ohrozujú bezpečnosť chodcov, ktorí tento
chodníček používajú na skrátenie trasy z Hrádze na Banícke námestie alebo v opačnom smere
príchod od farského kostola. Predpokladaná výška výdavkov vychádza z odborného odhadu
ceny riaditeľa Technických služieb mesta, na potrebný materiál a súvisiace práce – zahrňuje
PD, búracie práce, osadenie obrubníkov, šalovanie, vybetónovanie schodov v dĺžke cca 70
metrov, opravu zábradlia a súvisiace prepravné služby (odvoz odpadu, dovoz materiálu..).
Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory – rozpočet sa upravuje o 336 eur. Pri
CVČ bola zbúraná budova, ktorá bola napojená na pripojovací plynovod. Aby mesto mohlo
realizovať svoj investičný zámer – budovu zbúrať – muselo požiadať SPP distribúciu, a.s.
o určenie podmienok zrušenia 1 kusu STL1 pripojovacieho plynovodu. Na základe Dohody
s SPP o podmienkach zrušenia plynovodu, úhrade ceny za 1 kus pripojovacieho plynovodu
muselo tento odkúpiť a následne odpojiť od distribučnej siete plynovodov, za čo si SPP
vyúčtovali 336 eur.
Projekt 8.7.1. Verejné osvetlenie – do rozpočtu sa dáva čiastka 4 500 eur na vybudovanie
osvetlenia na ul. Nemocničnej. Jedná sa o vypracovanie projektovej dokumentácie, realizáciu
a revíziu. Z dôvodu požiadavky na vyznačenie priechodu pre chodcov pri pošte na ul.
Štúrovej sa do rozpočtu dopĺňa ďalších 1 500 eur na PD na doplnenie nového bodu verejného
osvetlenia, čo sú vyvolané investície, bez ktorých by dopravným inšpektorátom dopravné
značenie – vodorovné a zvislé nebolo schválené.
Podprogram 8.10. Rekreačné a športové služby Tajch – oplotenie časti pozemku - z
dôvodu bezpečnosti v rekreačnej oblasti Tajch je nutné medzi príjazdovou cestou k objektu
Sprchy a záchody a odtokom z jazera vybudovať oplotenie. Veľký terénny zráz k danému
odtoku predstavuje riziko úrazu. Oplotenie bude vybudované osadením stĺpikov do
betónových lôžok a zainštalovaním pogumovaného pletiva výšky 150 cm v dĺžke 100m v
celkovej sume 2 500 eur.
Projekt 11.1.3. Centrum voľného času – oplotenie - po odstránení budovy pri CVČ je
nevyhnutné pre bezpečnosť uzavrieť areál zo strany potoka vybudovaním oporného
betónového múrika a pletiva osadeného na stĺpiky, vyhotoviť 2 ks bráničiek a upraviť terén v
celkovej hodnote 4 500 eur.
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná ET Štúrova PD detské ihrisko – výdavky vo výške 50 eur sú
určené na vyhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu detského ihriska v areáli MŠ –
elokovaných tried Štúrova za účelom vybavenia stavebného povolenia, podania žiadosti
o poskytnutie podpory formou dotácie z Úradu vlády SR v rámci vyhlásenej výzvy zo dňa
31.3.2017 „Podpora rozvoja športu na rok 2017“. Projektová dokumentácia bude riešiť
vybudovanie detského ihriska pozostávajúceho z 8 herných prvkov (zostava playsystém, dve
pružinové hojdačky, dve vahadlové hojdačky, jeden veľký kolotoč, dvojhojdačka a drevené
pieskovisko) a dvoch drevených lavičiek. Všetky prvky sú konštruované v súlade
s podmienkami stanovenými normou a certifikované. Celá hracia plocha pod detským
ihriskom bude stavebne upravená a pripravená pre inštaláciu nerezového detského ihriska.
Kapitálové výdavky MsÚ sú spolu 33 386 eur.
Kapitálové výdavky TS
Projekt 2.3. Údržba mestského rozhlasu - rozšírenie VISO – Tajch – výdavky vo výške
3 500 eur sú určené na rozšírenie VISO v rekreačnej oblasti Tajch.
Projekt 5.2.1. Údržba MK

Vybudovanie odstavnej plochy na ul. Nábrežná – jedná sa o vybudovanie odstavnej plochy na
ul. Nábrežná pred blokom E dodávateľsky. Posunutím obrubníkov a vyasfaltovaním okruhu
okolo bloku E dosiahneme spriechodnenie cesty popred vchody daného bloku. Rozpočet sa
zvyšuje o 13 400 eur.
Podprogram 8.1. Spoločná správa TS - rekonštrukcia dvora TS – jedná sa o vybudovanie
kanalizácie na dvore TS pre odvodnenie dažďových vôd zo striech budov. Následne je
potrebné vyasfaltovanie predného dvora vo výmere 1287 m2. Zrealizovaním akcie budú
odstránené výtlky a odvedená dažďová voda, ktorá v nich stojí a odstránená prašnosť. Akcia
bude vykonaná dodávateľsky za 31 800 eur.
Kapitálové výdavky TS sú spolu vo výške 48 700 eur.
Kapitálové výdavky spolu sú vo výške 82 086 eur.
Nakoľko kapitálové príjmy nie sú, výsledkom je schodok kapitálového rozpočtu, ktorý bude v
celej výške pokrytý rezervným fondom.
Finančné operácie
Prevod z rezervného fondu – navrhovaný je vo výške kapitálových výdavkov 82 086 eur.
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2016 je vo výške 204 530 eur. Tvorba z prebytku
hospodárenia za rok 2016 je vo výške 532 429 eur, t.j. spolu je rezervný fond 736 959 eur.
Nakoľko v pôvodnom rozpočte je zapracované na použitie 179 710 eur z rezervného fondu a
v tejto zmene bude použitie rezervného fondu vo výške 82 086 eur, po tejto zmene rozpočtu
zostane v rezervnom fonde 475 163 eur.
Dopad na rozpočet mesta – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 228 717 eur, rozpočet výdavkov
o 346 878 eur, čo je schodok 118 161 eur. Tento je pokrytý v plnej výške prebytkom
pôvodného rozpočtu.

Ing.K.Ditteová - Vážení poslanci, predkladáme vám návrh 4. zmeny rozpočtu mesta v roku
2017. Obsahuje povolené prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu, ale aj presuny
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. Zmena rozpočtu je dosť
rozsiahla. Riešime v nej 4 %-né zvýšenie platov zamestnancov v súlade s novelou zákona
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a to na MsÚ,
ale aj na TS a v školských zariadeniach, ale hlavne sa v tejto zmene rieši údržba miestnych
komunikácií, či už verejných priestranstiev, parkovísk, údržba súvislým asfaltovaním, alebo
vysprávkami. Z väčších výdavkov je tu zapracovaná oprava strechy na KD Bukovina a nákup
vybavenia používaného na kultúrnych s spoločenských podujatiach organizovaných mestom.
Touto zmenou rozpočtu budú bežné príjmy vyššie o 146 631 eur, bežné výdavky o 264 792
eur, čím vzniká schodok 118 161 eur. Tento je v plnej výške krytý prebytkom rozpočtu.
Do kapitálového rozpočtu bolo zaradených pár akcií, časť cez MsÚ, časť cez TS, v sume
76 086 eur, čo riešime použitím zdrojov z rezervného fondu.
Dopad na rozpočet mesta – príjmy sa zvyšujú o 222 717 eur, výdavky o 340 878 eur. Táto
zmena rozpočtu je schodková so schodkom vo výške 118 161 eur. Vzhľadom k tomu, že
pôvodný rozpočet bol prebytkový vo výške 118 161 eur, po tejto zmene bude rozpočet
vyrovnaný. Všetko je podrobne popísané v textovej časti.
Na záver ešte chcem opraviť text na strane 6 Bežné účelové výdavky TS, v tretej zarážke
„Údržba MK súvislým asfaltovaním dodávateľsky“ text: „Na ul. Hrádza bude opravený úsek
v dĺžke 204 m, v šírke 5 m v celkovej výmere 1020 m2“ bude doplnené, že úsek bude
opravený „od bývalého židovského cintorína po križovatku Viničná – Kútovská“, alebo od
RD p. Peniažku po križovatku. Firma, ktorá to bude realizovať, stanoví GPS presnú dĺžku

a šírku cesty a spraví taký úsek cesty, ktorý mu vyjde za dohodnutú čiastku. Ešte bola otázka
na kapitálový výdavok na rozšírenie mestského rozhlasu Tajch, malo by to byť pri
autobusovej zastávke Rígel, kde je odbočka na Tajch.

Ing.K.Tužinský - Pani vedúca, ja mám jeden návrh, ktorý vychádza aj z mojej diskusie
a komunikácie s riaditeľom technických služieb. My sme sa o tom pani vedúca bavili aj emailom, ale ja som sa v pondelok nemohol osobne zúčastniť toho stretnutia. Čo sa týka
bežných účelových výdavkov, projekt 5.2.1. Údržba MK, štvrtá odrážka „vysprávky MK,
oprava výtlkov“ , tam dávam návrh, aby tam bolo doplnené slovo „dodávateľsky“, čo som
vlastne aj komunikoval s pánom riaditeľom TS. Ďalej k zoznamu ulíc dávam návrh, aby boli
doplnené ulice: Záhrbská, Dodekova a Švantnerova. To sú veci, ktoré tam ešte zostali
rozrobené z minulého roku, neviem prečo, ale pán riaditeľ to tam zabudol doplniť. Ja som
o tom s pánom riaditeľom TS minulý týždeň komunikoval a požadoval tam 25 tis. eur, toto
navrhujem, aby bolo upravené na sumu 30 tis. eur.
J.Barniak – Cesty treba jednoznačne robiť, musíme niekde začať. Vieme v akom sú
katastrofálnom stave. Teraz som si toho dosť veľa prešiel a prešiel som si aj tie úseky, čo ste
teraz navrhli. Poprosil by som ešte kompetentné osoby, či vieme dostať nejaké peniaze
z eurofondov, alebo iných fondov na naše mestské cesty? Z toho dôvodu, že máme enormne
veľa ciest oproti iným mestám, máme 140 km ciest. Že by sme skúsili ísť aj týmto smerom, že
by sme skúsili ísť aj na ministerstvo dopravy. Čítal som v Pravde, že Hriňová má tiež takýto
problém, má množstvo ciest, oni už tie cesty robia až k hore, ako v Rakúsku. Jednoznačne
treba ísť skúsiť na ministerstvo dopravy. Ďalej skúsme eurofondy, chcel by som nejaké
informácie, či je možnosť získať stadiaľ peniaze. Rozprával som sa s Jozefom Forgáčom,
máme tu cesty, ktoré má VUC-ka na starosti. Idú tie cesty teraz robiť, aj na Novej Bani.
Rozprával som sa s ním aj o cenách. Rátali sme sumu 140 km ciest, šírka 5 m, hrúbka 6 cm x
metrová sadzba. Som zvedavý, za aké ceny sa budú robiť tieto cesty teraz. Som zvedavý na
tie návrhy, musíme si to odkontrolovať. Na tých 140 km ciest sme s pánom Forgáčom
vypočítali sumu, tú vám teraz nepoviem z toho dôvodu, že ten 1 m2 sa mi vidí nejako málo,
čo mi povedal. Počul som, ako mu odborník povedal do telefónu, že áno veľké firmy berú
toľko, ale toto sú menšie, to musí byť celkom iné. Počkáme si na výberové konanie, ktoré
firmy to budú robiť. Zadanie musíme mať, bez zadania sa nedá robiť nič. Nikto to
neakceptuje a robíme si problémy. Perfektné zadanie spraviť na všetko a pekne si to
odkontrolujeme. Jediná nevýhoda takýchto nových ciest je, že si to tam potom šoféri
„vytínajú“, ako u nás na Cintorínskej ulici. Máme nového náčelníka, nech si to tam
prekontrolujú. Aj keď sú prázdniny, deti chodia na bicykli. Do konca volebného obdobia sa
zbavíme úverov, budeme čistý, to je niečo nádherné. Peňazí plná pokladnica, treba len
pracovať a robiť pre obyvateľov. Keď zoberieme 1 mil. eur úver na cesty, čo sa nám stane,
nič, ideme ďalej. To sa všetko dá, len trošku pracujme a robme a nie žabo-myšie vojny, ktoré
tu robíme. Ďakujem.
M.Marko – Pani vedúca, vrátil by som sa k ul. Hrádza, aby sa nám nestala taká vec, že 20 m
pred tou križovatkou sa nám minú peniaze. Neviem to tu teraz spočítať, že koľko tá cesta
môže mať dĺžku a šírku, aby sa spravil celý ten úsek, že spravíme 80 % a potom povieme, že
na ten zvyšok už nemáme peniaze. Neviem to zadefinovať, aby sme spravili celý tento úsek.
Ing.K.Ditteová - Jedine pridať.

M.Marko - Stojí to samozrejme dosť peňazí, ale keď niečo robíme, spravme to tak, aby to aj
niečo vydržalo a bolo to poriadne a nech je urobený celý úsek. Vieme tam doplniť celý úsek,
len asi peniaze nevieme odhadnúť. Povedal by som, že pridajme 20 tis. eur a keď sa neminú,
tak sa samozrejme vrátia naspäť.
J.Búry - Je v tom problém, ak príde faktúra trochu vyššia, ako bude ten rozpočet? Lebo teraz
naozaj nevieme povedať, koľko to bude stáť.
Ing.K.Ditteová - Áno, mali by zaplatiť toľko, koľko je v rozpočte. Radšej viacej odsúhlasiť
a neminie sa.
P.Forgáč - Z tohto dôvodu je to presne to, čo hovorila pani vedúca, že sú to účelové peniaze,
čiže sú viazané na nejaký účel a nie je možné ich minúť na nič iné. Tu nie je dôvod, aby sme
my tu dnes „strieľali“ nejaký odhad sumy, zhodnime sa všetci na nejakej sume a keďže sú to
účelové prostriedky, nemusí mať nikto obavy, že by sa tie peniaze potom použili na niečo iné.
J.Barniak – Pani Pinková, poprosil by som Ťa, keď vedieš schôdzu, aby sa fakt dodržiavalo,
kto sa prihlási, nech dostane slovo a nie takéto prekrikovanie, to nemá cenu.
N.Pinková - To nie je prekrikovanie, to je taktická pripomienka pred diskusným príspevkom.
J.Barniak - Kto je tu v zastúpení miesto pána Bakoša, technické služby nemajú svojho
zástupcu?
N.Pinková – Nie, obidvaja sú na dovolenke.

J.Barniak - Nemám sa teda koho spýtať, neviem, kto mi odpovie. Či už sú vypracované
zadania na tie cesty Kamenárska, Hrádza po križovatku. Kto mi odpovie, či už sú
vypracované nejaké cenové ponuky alebo zadanie, lebo mi tu rozprávame z cesty, od buka do
buka.
N.Pinková - Zadanie je hotové, že sa spraví úsek od do. Teraz máme schváliť sumu, ale
výberové konanie a návrh cien sa ešte len bude robiť, pretože sa to nemôže robiť dopredu,
pokiaľ nie sú schválené financie na ten úsek.
J.Barniak - Samozrejme, že je hlúposť, aby sa to nespravilo 5 m pred križovatkou. Keď bude
zadanie, v zadaní bude jasne napísaný úsek. To je jednoduché, nemusíme o tom hovoriť, to
v zadaní bude. Potom bude výberové konanie, v ktorom sa určí, kto to bude robiť. Vy sa do
toho nevyznáte, ja s tým robím celý život. Dôkladné zadanie je najdôležitejšie čo môže byť.
Vážení, vidím, že sa dotyční nevyznajú vo veciach, lebo nerobia s takými vecami, keď nám
na to nikto nevie odpovedať, tak o tom tu nemôžeme ani hovoriť, keď nemáme zadanie.
M.Marko - Dal by som návrh na zvýšenie sumy o 30 tis. eur, pán Palaj to pozrel teraz na
GPS, je to viac ako 200 m. Je to ťažko zadefinovať, lebo na stretnutí povedal pán primátor, že
to bude od úseku, ako končí nový asfalt. Takže dávam pozmeňovací návrh pridať tam 30 tis.
eur, keď zostanú, nepôjdu nikam, zostanú tu, aby sme predišli tomu, že budeme mať problém,
ak tam bude na dokončenie úseku chýbať 20 – 30 metrov.

Ing.V.Valachovičová,PhD. - Tiež by som chcela dať pozmeňovací návrh v tejto 4. zmene
rozpočtu, konkrétne sa skladá z troch častí. My, čo sme sa v pondelok stretli na mestskom
úrade a prešli si ten rozpočet, tak sme sa bavili aj o rekonštrukcii schodov Štangelír a pán
Barniak a pani Ditteová mi dohovorili, že nie je veľmi správne riešenie toto najlacnejšie, ku
ktorému sme sa utiekali preto, že sme si nebolí istí, či budú peniaze aj na nejaké lepšie
riešenie. Keďže vidíme, že ten rozpočet vyzerá dobre a možnože by sa tento rok dalo
realizovať tie schody nejako lepšie ako z betónu, predsa majú aj nejakú historickú hodnotu,
chcela by som znížiť sumu z 20 tis. eur, kde sa už počítalo nielen s projektovou
dokumentáciou, ale aj s realizáciou. Chcela by som ju dať na 2 tis. eur, za ktoré by sa zatiaľ
vypracovala len štúdia, ktorá by nám bola poskytnutá a obsahovala by niekoľko variantov
riešenia a to napr. kamenný. Komunikovala som to aj s pani riaditeľkou z múzea, poradila mi,
že by sa tam hodil napr. novobanský ryolit, druhé riešenie by bola zámková dlažba, alebo ešte
aj ďalšie riešenie. Následne by sa dala vypracovať projektová dokumentácia a zaradili by sme
to do ďalšej zmeny rozpočtu. Keď vidím, že je na to priestor a aj poslanci majú na to vôľu,
nie robiť všetko najlacnejšie, ale aj kvalitne, myslím si, že by bolo správne spraviť to
poriadne, aby to do toho prostredia naozaj sedelo. Druhá časť návrhu sa týka zmeny
programoch 5.2.1. „Úprava spevnených plôch ul. Štúrova a Pod sekvojou“ nasledovne: práce
realizovať cez externého dodávateľa s termínom najneskôr do 31. 10. 2017. Mzdy a odvody
plánované na tieto projekty presunúť na realizáciu dodávateľsky. Vysvetlím, prečo to
navrhujem. Technické služby od mája 2016 majú v rozpočte vyhradené finančné prostriedky
na to, aby zrealizovali tieto dve akcie. Prešiel rok aj 2 mesiace, nie je to dokončené, resp. na
ul. Štúrova to nie je ani začaté, po konzultácii aj s riaditeľom TS navrhujem, aby tieto práce
boli radšej obstarané a aby sme mali istotu, že sa to nebude prenášať ešte do roku 2018. Tretí
návrh sa týka materských škôlok, všimla som si, že je tu dorovnanie plus 4 tis. eur, mínus 4
tis. eur, ja by som chcela, aby tam tých plus 4 tis. eur v prospech elokovaných tried na ul.
Štúrova zostalo, pretože je tu zdôvodnenie, že treba vypracovať projektovú dokumentáciu
v súvislosti s výmenou radiátorov, kotla a ešte tieto peniaze zahŕňali aj vymaľovanie.
Nemyslím si, že by sa tieto prostriedky mali stadiaľto sťahovať. Či už bude treba niečo pridať,
či už na tú PD, aj napriek tomu, nech tam tých 4 tis. eur zostane a pokiaľ treba ďalších 4 tis.
eur na Nábrežnú, tak nech sa tam samozrejme pridajú.

Pozmeňovacie návrhy k 4. zmene rozpočtu mesta Nová Baňa poslankyne Ing. Viktórie
Valachovičovej, PhD.:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje pozmeňovací návrh 4. zmeny rozpočtu v nasledovných bodoch:
1) Zníženie sumy v podprograme 5.9 Rekonštrukcia schodov Štangelír z 20.000 eur
(t.j. suma určená na projektovú dokumentáciu – PD aj realizáciu) na 2.000 eur na
vypracovanie architektonickej štúdie
2) Zmena v programoch 5.2.1 – Úprava spevnených plôch Štúrova a Pod Sekvojou
nasledovne: práce realizovať cez externého dodávateľa s termínom najneskôr do
31.10.2017 a navýšenie uvedených prostriedkov o 10 000 eur
3) Storno vylúčenia výdavkov v sume 4.000 eur schválených v rozpočte mesta Nová
Baňa na roky 2017 – 2019 určených na výmenu radiátorov a maľovanie v MŠ
Nábrežná, ET Štúrova.

Dôvodová správa
1) PD bude realizovaná v 2 krokoch – štúdia a PD pre stavebné povolenia a realizáciu.
Na základe štúdie poslanci a jednotlivé komisie zriadené pri MsZ posúdia rôzne
varianty riešenia, vyberú definitívny návrh, pre ktorý projektant spracuje kompletnú
PD. Predpokladaná hodnota rekonštrukcie bude následne zahrnutá do najbližšej zmeny
rozpočtu. Štúdia bude zahrňovať minimálne tieto varianty:
a) kamenný, napr. z novobanského ryolitu
b) zámková dlažba
2) TS od mája 2016 nedokázali zrealizovať Úpravu spevnených plôch Štúrova a Pod
Sekvojou schválených uznesením č. 28 a 29/2016 dňa 11.5.2016. Z tohto dôvodu
navrhujem presun prác na externého dodávateľa. Materiál je už zakúpený, treba
zabezpečiť obstarávanie prác.
3) To, že treba vypracovať PD, nepovažujem za dôvod na úplné vylúčenie výdavku.
K.Štrbová – Chcela by som sa vyjadriť k tomuto, pre mňa úplne novému návrhu. Neviem, či
pani poslankyňa konzultovala aspoň s pani zástupkyňou, s pani Šályovou, lebo so mnou teda
vôbec nie. Nesúhlasím s touto zmenou, pretože prostriedky 4 tis. eur, ktoré sme presunuli
z elokovaných tried ul. Štúrova máme už zahrnuté v rozpočte a pridávame ich na MŠ ul.
Nábrežná, kde chceme tieto peniaze využiť na opravu a rekonštrukciu šatní učiteliek. Myslím
si, že keď budeme chcieť urobiť PD na kotolňu a výmenu vecí, čo je potrebné na Štúrovke,
nie je to až taká akútna a súrna vec, že to dáme do návrhu rozpočtu budúceho roku 2018 a to
nám bude úplne stačiť. Pracujeme na tejto veci a máme to už rozpracované aj s pánom
Minkom. Chcela by som poprosiť poslancov, aby ten návrh tak, ako je spracovaný finančným
oddelením, bol schválený.
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Mne sa zdá, že sme sa nepochopili, pretože ja som nechcela,
aby sa tie peniaze zobrali z MŠ Nábrežná, aby práve zostali aj pre MŠ, elokované triedy na
Štúrovej. Pokiaľ sa to prenesie do budúceho roku, nech sa prenesie. Ja som si trošku všimla
ten trend, že sa trošku viac investuje v tej hlavnej budove, nepáči sa mi to osobne. Chcela by
som, aby boli zachované aj elokované triedy Kolibská aj Štúrova, aj do ďalekej budúcnosti,
pretože nie všetci rodičia uprednostňujú typ veľkej masovej škôlky. Preto aj v týchto
obvodoch, ako Štále, alebo Štúrova, sú tu činžáky a detičky to majú stadiaľ blízko, myslím si,
že by bolo dobré tieto škôlky, dá sa povedať rodinného typu, zachovať. Preto si myslím, že by
bolo fajn pridať na tú Nábrežnú a nechať aj pre tú Štúrovu, keď sa to náhodou nestihne, nech
sa to prenesie.
K.Štrbová - Posledné dva roky cez letné obdobie sa naozaj veľmi veľa investovalo aj do
elokovaných tried aj na Kolibskej ceste aj do elokovaných tried na ul. Štúrova a v tomto
trende chceme pokračovať. V našom záujme je udržať samozrejme aj tieto elokované triedy,
pretože je o ne záujem.
J.Barniak – Rád by som sa vyjadril k uličke Štangelír. Pani Valachovičová, v dokumente si
písala, že ľudia tadiaľ chodia do kostola, ale sú tam aj iné veci. Štangelírom sme chodievali
aj do Hrona, keď tam bývali čaje dakedy pred 30 rokmi, aj do kaviarne sme chodievali,
samozrejme aj do kostola ľudia vtedy chodili peši. Drvivá väčšina ľudí vtedy chodila peši
a dnes drvivá väčšina chodí na aute. V pondelok bol môj návrh, že o 22.00 hod. si uličku
Štangelír pôjdeme pozrieť, nikto tam z našich poslancov nebol, tak som išiel Štangelírom hore
a dôkladne som si to pozrel. Neviem, kto z vás si to dôkladne pozrel, ale ja áno. Dakedy tam
boli kamene, potom to obložili betónom, dali tam armatúry a teraz je to v katastrofálnom

stave. Týchto uličiek je tu viacej, jedna je tu poniže, vychádza pri právnikovi pánovi
Kasanovi a končí hore pri pánovi Zumerlingovi. Potom som sa bol pozrieť na ďalšie uličky
pri knižnici. Stálo by to za úvahu, s architektom mesta, lebo to je nádherné. Uličku Štangelír
treba spraviť ukážkovo a potom by sme išli možno do ďalších, až bude na to vôľa. Som za to,
aby sa to spravili kvalitne, nech to slúži na ďalších 100 rokov, nech to nie je len taký
zlepenec, že prejdú 2 zimy a nám to tam opadá.
G.Galeta – Túto uličku dosť využívajú ľudia, ktorí bývajú Pod sekvojou a chodia dole na
autobusy a potom do práce. To sídlisko sa nám rozširuje, tak je pravda, že tá ulička sa bude
viac využívať.
N.Pinková - Z čoho budeme vykrývať tie návrhy, ktoré boli na navýšenie rozpočtu?
Ing.K.Ditteová - Máme ešte celkom nerozdelený zisk príjmov z dane, poukázaný
samospráve, to čo sa uvádza na stránke ministerstva financií, aj keď je otázne, či sa to zase
naplní? Uvidíme, čo bude koncom roka, ale stadiaľ by sme ten rozdiel mohli pokryť. Pani
Valacovičovej by som sa chcela opýtať, spevnené plochy neriešime v tejto zmene rozpočtu,
ale Vy chcete aby to bolo odhlasované dodávateľsky. To, čo mali TS schválené v rozpočte na
ul. Pod sekvojou 1.100 eur a na 6 tis. eur, to je ale len na materiál s tým, že to robia vo
vlastnej réžii, čiže v rámci príspevku, ktorý im dávame majú na mzdy a odvody svojich
zamestnancov. Chcem sa opýtať, či sa to zmestí dodávateľsky do tejto sumy?
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Pán Bakoš mi povedal, keď sme hovorili o tomto presune z TS
na externého dodávateľa, neviem, ako to presne myslel, mrzí ma, že tu dnes nie je, že to vyjde
zhruba rovnako, ako by to vyšlo cez mzdy zamestnancov. Čiže sa ho dodatočne treba spýtať,
nech to vyčísli a presunie sa to na dodávateľa. Povedal mi, že finančne sa to zhruba bude
rovnať, to, že má materiál zakúpený mi už povedal, problém je jedine s tou realizáciou, že to
spravia v októbri, predtým mi hovoril, že to spravia v máji a v máji mi povedal, že to spravia
v júni. Tak som s tým už naozaj stratila trpezlivosť, ľudia sa ma na to pýtajú a ja vždy poviem
ten aktuálny termín a potom sa to presunie ďalej. Druhá možnosť je zaviazať ich, nech to
spravia do konca augusta, ale neviem, či to spravia, lebo mi to príde úplne smiešne, že sme
pred rokom schválili na niečo peniaze a zrazu je veľký problém to nejakým spôsobom
spraviť. Dalo by sa to tak, ako je napísané v tom návrhu na uznesenie, že sa jedná o zmenu
v programoch 5.2.1. na Úpravu plôch Štúrova a Pod sekvojou nasledovne: práce realizovať
cez externého dodávateľa s termínom najneskôr do 30.9.2017, mzdy a odvody plánované na
tieto projekty presunúť na realizáciu dodávateľsky.
Ing.K.Ditteová - Tá druhá vec sa nedá realizovať. Majú pokryté mzdy zamestnancov na celý
rok v bežnom príspevku.
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Spravíme to teda tou druhou možnosťou, že zaviažeme
termínovo TS a dúfam, že potom až to náhodou nevyjde, poradíte, čo s tým spraviť, alebo to
v podstate navýšiť, tak, ako aj cesty, kde sme pridali 10 tis. eur.
Ing.K.Ditteová - To by bolo schodnejšie. Ešte by som sa pozastavila pri tej škôlke, my sme
sa s riaditeľkou škôlky dohodli, že tieto peniaze presúvame na MŠ Nábrežná, tu sa to už
realizovať nebude, pretože, keby to robili, museli by to robiť už teraz počas prázdnin a nie za
jazdy počas školského roka. Preto sa to dalo na budúci rok do rozpočtu.

Ing.V.Valachovičová,PhD. - Dobre, tak to teraz vyčiarkneme a potom na to dohliadnem, či
to tam bude.
M.Marko – Spevnené plochy, radšej pridať tie peniaze, ako dávať termín TS, lebo je leto,
určite majú zamestnanci nejaké dovolenky a majú kopec roboty. Potom sa to naťahuje, lebo
už od jesene sa to robí na ul. Pod sekvojou a je to spravené tak na polovicu. Bolo by lepšie
nech sa to dotiahne do konca a akcia bude ukončená. Radšej pridajme na externého
dodávateľa a bude to rozumnejšie.

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca MsZ Ing. Karola Tužinského v rámci 4.
zmeny rozpočtu Mesta Nová Baňa:
U z n e s e n i e č. 48/2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
pozmeňovací návrh 4. zmeny rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2017:
- Bežné účelové výdavky projekt 5.2.1 Údržba miestnych komunikácií, v textovej časti
vysprávky MK – oprava výtlkov doplniť slovo „dodávateľsky; doplniť ulice:
Dodekova, Záhrbská a Švantnerova a sumu 25 tis. eur navýšiť o 5 tis. eur, t.j. spolu 30
tis. eur, čo bude pokryté výnosmi z dani z príjmov
Hlasovanie č. 4:
prítomní - 11
za - 11 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing.
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová,
PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca MsZ Maroša Marka v rámci 4. zmeny
rozpočtu Mesta Nová Baňa:
U z n e s e n i e č. 49/2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
pozmeňovací návrh 4. zmeny rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2017 v nasledovnom bode
Bežné účelové výdavky projekt 5.2.1 Údržba miestnych komunikácií súvislým asfaltovaním
dodávateľsky v špecifikácii úseku na ul. Hrádza; tým, že súvislé asfaltovanie bude
zrealizované v celej šírke od židovského cintorína po križovatku ciest ul. Kútovská s ul.
Viničná cesta; pričom suma 50 000 eur bude navýšená o 30 000 eur, čiže výsledná suma
bude 80 000 eur, celé toto bude pokryté výnosmi z dani z príjmov

Hlasovanie č. 5:
prítomní - 11
za - 11 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing.
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová,
PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne MsZ Ing. Viktórie Valachovičovej
v rámci 4. zmeny rozpočtu Mesta Nová Baňa:
U z n e s e n i e č. 50/2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
pozmeňovací návrh 4. zmeny rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2017
1) Zníženie sumy v podprograme 5.9 Rekonštrukcia schodov Štangelír z 20 000 eur (t.j.
suma určená na projektovú dokumentáciu – aj realizáciu) na 2 000 eur na
vypracovanie štúdie a architektonického návrhu
Hlasovanie č. 6:
prítomní: 11
za - 11 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing.
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová,
PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne MsZ Ing. Viktórie Valachovičovej
v rámci 4. zmeny rozpočtu Mesta Nová Baňa:
U z n e s e n i e č. 51/2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
pozmeňovací návrh 4. zmeny rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2017
zmena v programoch 5.2.1 „Úprava spevnených plôch ul. Štúrova a ul. Pod sekvojou
nasledovne: práce realizovať cez externého dodávateľa s termínom najneskôr do 31. 10. 2017
a navýšenie uvedených prostriedkov o 10 000 eur

Hlasovanie č. 7:
prítomní: 11
za - 10 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing.
Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr.
Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 1 (Natália Pinková)
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 52/2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
4. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2017 aj s predtým schválenými zmenami
Hlasovanie č. 8:
prítomní: 11
za - 11 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing.
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová,
PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté

3. Rôzne
V rámci bodu “Rôzne“ je predložená na schválenie Žiadosť o nenávratný finančný
príspevok za účelom realizácie projektu “Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana
v Novej Bani“.
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a
spracovateľkou bodu je PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka na Mestskom úrade
v Novej Bani, ktorá k predmetnému bodu podala aj podrobný komentár v zmysle dôvodovej
správy. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej: RO pre IROP) vyhlásilo dňa 22. decembra
2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na
budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
RO pre IROP uplatňuje v rámci tejto výzvy dvojkolový proces výberu projektov. Po získaní
hodnotiacej správy projektového zámeru z prvého kola (Výzva na predkladanie projektových
zámerov) je žiadateľ oprávnený zúčastniť sa druhého kola procesu výberu projektov (Výzva
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok).

Mesto Nová Baňa má záujem o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt:
„Vybudovanie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani“ v rámci špecifického
cieľa 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl pre výzvu s kódom:
IROP-PO2-SC222-2016-13 v súlade s jej podmienkami.
Dňa 9. marca 2017 podalo výzvu na predkladanie projektového zámeru a dňa 6. júna 2017
obdržalo pozitívnu hodnotiacu správu projektového zámeru, čím je oprávnené zúčastniť sa
druhého kola procesu podania projektov.
Dňa 23. júna 2017 podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci uzávierky
hodnotiaceho kola 1 do 26.6.2017, aby predišlo možnosti predčasného uzavretia výzvy
z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov, nakoľko uzávierka hodnotiaceho kola 2 je do
29.9.2017. Zaslaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná bez prílohy: Doklad
o zabezpečení spolufinancovania projektu (t.j. uznesenie zastupiteľstva mesta), ktoré sa
doplní v administratívnom overení.
Oprávneným žiadateľom je obec ako zriaďovateľ základnej školy. Zdroje podpory sú
Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet Slovenskej republiky. Výška podpory
je 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu: minimálna výška sa nestanovuje
a maximálna výška príspevku nesmie presiahnuť sumu 190 000 Eur. Spolufinancovanie obce
(mesta) je 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, prípadne hodnota neoprávnených
výdavkov z rozpočtu mesta. Spôsob financovania je predfinancovanie, refundácia, alebo
kombinácia uvedených systémov, ktorý bude stanovený v Zmluve o poskytnutí NFP.
Cieľom projektu je rozvoj primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, čím sa vytvoria
podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým sa zlepší kvalita života obyvateľstva. Projekt je
zameraný na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia učební s cieľom zlepšenia
výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj v národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich
úspešnosti na trhu práce. Predmetom projektu je obstaranie jazykovej učebne na výučbu
slovenského jazyka, obstaranie učební – fyziky, chémie, biológie a obstaranie polytechnickej
učebne, čím sa výchovno-vzdelávací proces prispôsobí moderným trendom.
Daný projekt bude realizovaný v Základnej škole Jána Zemana. Počet žiakov, ktorých sa
projekt dotkne je 383. Každá jedna učebňa bude realizovaná pre 16 žiakov. Plánovaný
harmonogram realizácie aktivít je od 10/2017 do 08/2019. Realizácia projektu povedie
k zvýšeniu štandardu poskytovaných služieb v procese vzdelávacom. Obstaranie 4 odborných
učební a 1 jazykovej učebne materiálno-technickým vybavením zvýši podstatne kvalitu
vzdelávacieho procesu, žiakom sa zefektívni práca na hodinách prostredníctvom názorných
ukážok, praktickej individuálnej práce s možnosťou okamžitej spätnej väzby, predstavivosť,
zapamätávanie si, či bezproblémové zvládnutie učív s uspokojením rôznorodých vzdelávacích
potrieb všetkých žiakov a tým sa zabezpečí vyrovnanie rozdielov na úrovni školstva.
Schválením výzvy podľa príslušných podmienok by došlo k zabezpečeniu materiálnotechnického vybavenia učební, v prípade schválenej žiadanej výšky pomoci na projekt –
109 567,30 Eur, vrátane 5% spolufinancovania mesta, t.j. – 5 766,70 Eur.

U z n e s e n i e č. 53/2017
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa
schvaľuje
-

predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu:
„Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;

-

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

-

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
Celková výška oprávnených výdavkov:

115 334,00

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95%

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

109 567,30

EUR

5 766,70

EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:
-

EUR

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

Hlasovanie č. 9:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

V rámci bodu “Rôzne“ je ďalej predložená na schválenie Žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na Riadiaci orgán pod názvom “Obstaranie záhradných kompostérov
v meste Nová Baňa“.
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a
spracovateľkou bodu je PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka na Mestskom úrade
v Novej Bani, ktorá k predmetnému bodu podala aj podrobný komentár v zmysle dôvodovej
správy. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 26. mája 2017 výzvu na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu predchádzania vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Mesto Nová Baňa má záujem požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre
projekt: „Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa“ v rámci špecifického
cieľa 1.1.1 – Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov s kódom: OPKZPPO1-SC111-2017-23 v súlade s jej podmienkami.
Oprávnení žiadatelia sú subjekty územnej samosprávy, a to výlučne obce a združenia obcí,
Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo vnútra SR – okresné úrady. Zdroje
podpory sú Kohézny fond a štátny rozpočet Slovenskej republiky. Indikatívna výška
finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 5 mil. Eur. Výška podpory
je 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu: minimálna výška príspevku na projekt
je 80 000 Eur a maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť sumu 200 000 Eur.
Spolufinancovanie obce (mesta) je 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, prípadne
hodnota neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 je
31.7.2017 a hodnotiaceho kola 2 je 31.10.2017. Spôsob financovania je predfinancovanie,
zálohové platby alebo refundácia (resp. ich kombinácia), ktorý bude stanovený v Zmluve
o poskytnutí NFP.
Na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, má mesto povinnosť zabezpečiť zavedenie
a vykonávanie triedeného zberu. Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky
rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov podľa § 81 ods. 7
písm. b) tretieho bodu zákona. Ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, obec zabezpečí, aby
každá domácnosť mala podľa §14 ods. 8 písm. b, vyhlášky 371/2015 kompostovací zásobník,
v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný
komunálny odpad.
Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Predmetom
projektu je obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu produkovaného v domácnostiach, nachádzajúcich sa
v meste Nová Baňa. Cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta Nová Baňa žijúci v rodinných
domoch. Merateľným ukazovateľom projektu je počet zariadení na predchádzanie vzniku
odpadu, ktorý v dôsledku celkovej cieľovej hodnoty realizácie aktivít bude naplnený v počte
1 247 kusov. Plánovaný harmonogram realizácie aktivít je od 10/2017 do 12/2019.
Sprievodným účinkom realizácie aktivít bude celkové zlepšenie systému odpadového
hospodárstva mesta Nová Baňa v spojení s aktívnou participáciou a vzdelávaním
obyvateľstva za účelom správneho použitia kompostovacieho zásobníka.
Schválením výzvy podľa príslušných podmienok by došlo k zabezpečeniu záhradných
kompostérov, v prípade schválenej žiadanej výšky pomoci na projekt – 127 572,65 Eur,
vrátane 5% spolufinancovania mesta, t.j. – 6 714,35 Eur.
J.Búry – Ak by sme boli úspešní v tomto projekte, ako sa bude nakladať s tými
kompostérmi? Musia sa ľudia prihlásiť alebo podať žiadosti?
PhDr.L.Bieliková – Už pri tejto štatistike sa postupovalo na základe údajov demografie +
odpadu, ktorý vyprodukujú obyvatelia mesta Nová Baňa a na základe toho sme zistili, koľko
domácností ho bude potrebovať. Tá štatistika bola informácia ohľadom odpadu + demografia
počtu rodinných domov v meste a výsledkom je tých 1247 kusov. Takže každá domácnosť
v meste by tento kompostér obdržala.

U z n e s e n i e č. 54/2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
- predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Riadiaci orgán pod názvom:
„Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa“
-

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci
Celková výška oprávnených výdavkov:

134 287,00

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95%

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

127 572,65

EUR

6 714,35

EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

EUR

-

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

-

kód výzvy, t.j. OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Hlasovanie č. 10:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

Ďalej v rámci bodu “Rôzne“ je predložený na schválenie návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Nová Baňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi.
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľom
bodu je Ing. Slavomír Kasan, referent pre životné prostredie na Mestskom úrade v Novej
Bani, ktorý k predmetnému bodu podal aj podrobný komentár. K danému bodu boli materiály
zaslané vopred.
Dôvodová správa
1) Na základe zákona č. 90/2017 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
je mesto Nová Baňa v zmysle § 81 ods. 7 písm. c) a § 81 ods. 8 písm. g) Zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch, povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
komunálnych odpadov pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky najmenej v

rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov a
mesto vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva podrobnosti o spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík
2) Zmena otváracích hodín na hornom a dolnom zbernom dvore TS uvedených vo VZN mesta
Nová Baňa č. 1/2016 zo dňa 23.6.2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi.
Technické služby mesta Nová Baňa ako oprávnená organizácia prevádzkujúca zberný dvor
navrhujú zmeniť otváraciu dobu na zbernom dvore, a to z doterajšej soboty a nedele od 7.00
do 11.00 hod na navrhovaný čas len v sobotu od 7.00 do 13.00 hod., okrem sviatkov.
Dôvodom zmeny je nízky záujem občanov o odovzdávanie odpadov v nedeľu. Na tri
odpracované nedele pripadá v priemere 1 zákazník.
3) Rozšírenie prílohy č. 4 a 5 VZN
Príloha č. 4 a 5 VZN sa rozširuje o zberné miesta:
Nábrežná pri MŠ – SBD
Železničný rad - MsBP
4) Pripomienky verejnosti k VZN.
Na základe uvedeného mesto Nová Baňa vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len VZN).

Znenie návrhu VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ..../2017 zo dňa 6.7.2017
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Mesto Nová Baňa vydáva v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zák. č. 79/2015
Z. z. o odpadoch toto
všeobecne záväzné nariadenie
1. ČASŤ
Úvodné ustanovenie
Článok 1.
Predmet úpravy
Toto nariadenie upravuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o
spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s
drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov. Ďalej
upravuje práva a povinnosti pôvodcov komunálnych odpadov, povinnosti správcov
nehnuteľností, prevádzkovateľov kuchýň a povinnosti oprávnených organizácií s cieľom
chrániť životné prostredie, zdravie ľudí a dodržiavať čistotu na území mesta Nová Baňa
(ďalej len „mesta“).

Článok 2.
Záväznosť nariadenia
Toto nariadenie je záväzne pre pôvodcov odpadov v zmysle § 77 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov, ako aj všetky fyzické osoby (občania), právnické
osoby, fyzické osoby oprávnené podnikať a iné organizácie, združenia, ktorí produkujú
komunálne odpady v katastrálnom území mesta podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Článok 3.
Všeobecné povinnosti pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a
s drobnými stavebnými odpadmi
1) Pôvodca alebo držiteľ komunálnych odpadov (ďalej len „KO“) a drobných stavebných
odpadov (ďalej len „DSO“) je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s
týmto nariadením mesta.
Pôvodca KO je ďalej povinný:
a) užívať potrebný počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad (ďalej len
„ZKO“) a tieto zberné nádoby udržiavať v dobrom stave, zabezpečiť ich proti
poškodeniu,
b) ukladať oddelene zbierané zložky KO, DSO na miesta a do zberných nádob
(plastových vriec) určených mestom,
c) udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.
2) Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, iným
organizáciám a združeniam sa zakazuje:
a) ukladať do zberných nádob určených na ZKO iný odpad ako ZKO,
b) ukladať do zberných nádob určených na triedený zber KO zložky KO, pre ktoré nie
je nádoba určená,
c) uložiť alebo ponechať odpad mimo určené zberné nádoby alebo na inom mieste, ako
na mieste určenom týmto nariadením a zákonom o odpadoch,
d) zmiešavať opotrebované batérie a akumulátory a nebezpečný odpad s komunálnymi
odpadmi z domácností,
e) premiestňovať a vyprázdňovať zberné nádoby, alebo vyberať časti odpadu z nich,
f) zberné nádoby preplňovať, neprimerane zhutňovať ich obsah.
3) Vykonávaním zberu, prepravou KO a DSO a nakladaním s nimi na území mesta sú
poverené zberové spoločnosti na základe zmluvy s mestom, alebo kompetenciou zákona
o odpadoch,
4) Mesto je oprávnené požadovať od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa KO a od držiteľa
DSO alebo od toho, kto nakladá s KO alebo s DSO na území mesta potrebné informácie v
zmysle zákona o odpadoch,
5) Mesto v zmysle zákona o odpadoch vypracováva program odpadového hospodárstva.
2. ČASŤ
Spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob triedeného zberu jednotlivých
zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a
inými komunálnymi odpadmi
Článok 4.
Komunálny odpad a jeho zložky

VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi KO z podskupiny:
1) Zložky KO z triedeného zberu:
- 20 01 01 papier a lepenka O
- 20 01 02 sklo O
- 20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
O (ďalej len „VKM“)
- 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
- 20 01 10 šatstvo O
- 20 01 11 textílie O
- 20 01 13 rozpúšťadlá N
- 20 01 14 kyseliny N
- 20 01 15 zásady N
- 20 01 17 fotochemické látky N
- 20 01 19 pesticídy N
- 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
- 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
- 20 01 25 jedlé oleje a tuky O
- 20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
- 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N
- 20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 N
- 20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
- 20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O
- 20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N
- 20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O
- 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02
alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
- 20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O
- 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01
23, obsahujúce nebezpečné časti N
- 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23
a 20 01 35 O
- 20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
- 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
- 20 01 39 plasty O
- 20 01 40 kovy O
- 20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O
- 20 01 40 02 hliník O
- 20 01 40 03 olovo O
- 20 01 40 04 zinok O
- 20 01 40 05 železo a oceľ O
- 20 01 40 06 cín O
- 20 01 40 07 zmiešané kovy O
- 20 01 41 odpady z vymetania komínov O
- 20 01 99 odpady inak nešpecifikované O

2) Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov):
- 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
- 20 02 02 zemina a kamenivo O
- 20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O
3) Iné komunálne odpady:
- 20 03 01 zmesový komunálny odpad O
- 20 03 02 odpad z trhovísk O
- 20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
- 20 03 04 kal zo septikov O
- 20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O
- 20 03 07 objemný odpad O
- 20 03 08 drobný stavebný odpad O
- 20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované O
Článok 5.
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov
Mesto prostredníctvom oprávnenej zberovej spoločnosti na základe uzatvorenej zmluvy s
mestom:
a) zabezpečuje zber a prepravu ZKO vznikajúceho na území mesta na účely jeho zhodnotenia
alebo zneškodnenia,
b) zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu KO pre papier a lepenku, plasty, sklo, kovy,
VKM (obaly z mlieka, džúsov a pod.) a neobalové výrobky,
c) umožňuje občanom odovzdávať ZKO, vytriedené zložky KO (vrátane odpadov z obalov),
DSO, elektroodpad, batérie a akumulátory, objemný a nebezpečný odpad, použité jedlé oleje
a tuky, odpad zo záhrad a zelene v zberných dvoroch Technických služieb mesta Nová Baňa,
(ďalej len „TS mesta“)
d) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov
a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých
látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
Článok 6.
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom
1) Mesto zavádza systém zberu ZKO, ktorým:
a) Určuje, že vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie KO a
DSO s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s mestom, za podmienok, že vlastní vyžadované povolenia,
súhlasy a oznámenia v súlade s platnou legislatívou v predmete ku konkrétnemu druhu
KO a DSO,
b) Určuje, že náklady na zbernú nádobu na ZKO znáša vlastník, správca alebo nájomca
nehnuteľnosti,

c) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zabezpečí pre prevádzku nehnuteľnosti
dostatočný počet zberných nádob na ZKO a ich dobrý technický stav podľa tohto
VZN,
d) Zberné nádoby musia zodpovedať možnostiam zberu odpadov tak, aby mohol byť
zber vykonaný oprávnenou organizáciou – zberovou spoločnosťou, TS mesta,
e) Zberová spoločnosť TS mesta, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa poskytuje možnosť
zakúpenia zodpovedajúcej zbernej nádoby podľa §81 ods. 7 písm. a) zákona č.
79/2015 Z.z..
2) Harmonogram zvozu je podľa plánu zberu ZKO podľa dní v týždni a ulíc uvedený
v prílohe č. 1.
Pre zhromažďovanie a zber odpadu 20 03 01 ZKO sa stanovujú tieto systémy zberu, zberné
nádoby, obaly a zberné miesta:
a) Zber ZKO za využitia 110 l zberných nádob pre obyvateľov
- v individuálnej bytovej zástavbe v miestach celoročne prístupných zberným
vozidlom,
b) Zber ZKO s použitím 1 100 l kontajnerov pre obyvateľov
- v hromadnej bytovej zástavbe,
c) Zber ZKO s použitím 1 100 l kontajnerov, príp. 110 l zberných nádob pre právnické
osoby a fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov a iné právnické osoby
(výrobné prevádzky, školské zariadenia, sociálne zariadenia, rekreačné zariadenia,
reštauračné zariadenia a iné zariadenia v meste),
d) Zber ZKO s využitím zhromažďovacích miest umiestnených v lokalitách uvedených
v prílohe
č. 2 tohto VZN.
V deň stanovený harmonogramom pre odvoz ZKO z konkrétneho stanovišťa budú
plastové vrecia odvezené TS mesta.
e) Zber ZKO v rekreačnej oblasti Tajch:
- za použitia 110 l zberných nádob a 1100 l kontajnerov podľa harmonogramu
dohodnutom so zberovou spoločnosťou,
- za použitia plastových vriec a veľkoobjemového kontajnera umiestneného na
určenom zbernom mieste, ktorého odvoz bude vykonávaný podľa potreby
vyplývajúcej z úrovne jeho naplnenia,
- v letnej turistickej sezóne (jún až september) z verejných priestranstiev
(parkovisko, hrádza, plážové plochy) za použitia rozmiestnených zberných
košov, ktoré sú vyprázdňované minimálne 1x týždenne,
f) Zber ZKO z roztrúseného rekreačného osídlenia za použitia plastových vriec:
- uloženie odpadu na zhromažďovacie miesta spôsobom uvedeným v písm. d) tohto
odstavca VZN,
Pôvodcovia si môžu vyzdvihnúť čierne vrecia na zhromažďovanie ZKO na Mestskom
úrade, oddelenie VŽPaSM, podľa kritérií stanovených v prílohe č. 3 tohto VZN,
g) Množstvový zber zavedený v súlade s § 81 ods. 19 zákona č. 79/2015 Z.z.:
- veľkosti zberných nádob, 110 l, 1100 l, 5 m3, 7 m3.
Článok 7.
Spôsob zberu a nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi
1) Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu na zbernom dvore TS mesta (Horný
dvor), podľa otváracích hodín uvedených v čl. 20 v obdobiach platnosti rozhodnutia OÚ

Žarnovica na prevádzkovanie zberného dvora a konkrétneho odpadu pre mesto v zmysle
platného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Spôsob určenia množstva DSO v meste je stanovený podľa množstva odpadu v kilogramoch.
Poplatok pri DSO uhradí poplatník, na základe vážneho lístka vystaveného pracovníkom TS
mesta do pokladne Mestského úradu Nová Baňa.
2) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Článok 8.
Spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
1) Spôsob zberu objemného odpadu
a) Kalendárový zber – príloha č. 5
Mesto zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber a
prepravu objemného odpadu v meste prostredníctvom zberovej spoločnosti TS mesta.
Termíny zberu sú uvedené v kalendári triedeného zberu pre príslušný rok.
b) Zber na zbernom dvore
Objemný odpad sa zberá na zbernom dvore TS mesta (Horný dvor) podľa otváracích hodín
uvedených v čl. 20 v obdobiach platnosti rozhodnutia OÚ Žarnovica na prevádzkovanie
zberného dvora a konkrétneho odpadu pre mesto.
2) Spôsob zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok (nebezpečné komunálne
odpady, okrem elektroodpadov, batérii, akumulátorov a liečív)
a) Kalendárový zber – príloha č. 5
Mesto zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber a
prepravu nebezpečného komunálneho odpadu v meste prostredníctvom zberovej spoločnosti
TS mesta.
Termíny zberu sú uvedené v kalendári triedeného zberu pre príslušný rok.
b) Zber na zbernom dvore
Nebezpečný odpad sa zberá na zbernom dvore TS mesta (Dolný dvor) podľa otváracích hodín
uvedených v čl. 20 v obdobiach platnosti rozhodnutia OÚ Žarnovica na prevádzkovanie
zberného dvora a konkrétneho odpadu pre mesto.
Článok 9.
Všeobecné ustanovenia triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu
1) V meste sa vykonáva triedený zber nasledovných KO:
a) elektroodpadov z domácností,
b) papiera a lepenky, skla, plastov, kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu
s odpadmi z obalov), VKM (obaly z mlieka, džúsov a pod.) a neobalové výrobky podľa § 73
zákona č. 79/2015 Z.z.
c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
d) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a
zdravotníckych pomôcok,
e) jedlých olejov a tukov z domácností,
f) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
g) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická
osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

2) Na triedený zber KO sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber v zmysle popisu
triedeného zberu uvedeného v tomto VZN.
a) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek KO, pri ktorých sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná
organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
b) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek KO, pri ktorých sa
neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša mesto a môže ich zahrnúť do miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Článok 10.
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektroodpadov
z domácností
1) Zber na zbernom dvore
Elektro odpad sa zberá na zbernom dvore TS mesta (Dolný dvor), podľa otváracích hodín
uvedených v čl. 20 v obdobiach platnosti rozhodnutia OÚ Žarnovica na prevádzkovanie
zberného dvora a konkrétneho odpadu pre mesto Nová Baňa podľa obsahu v tomto VZN.
2) Mesto umožňuje výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a
akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na
ich náklady:
a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností
a použitých prenosných batérií a akumulátorov,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych
odpadov.
3) Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného
odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.
Článok 11.
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – odpadov z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi – papiera a lepenky, skla,
plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky “VKM“
(obaly z mlieka, džúsov.....)
Zber na zbernom dvore
Papier a lepenka, sklo, plasty, kovy a VKM sa zberajú na zbernom dvore TS mesta (Horný
dvor), podľa otváracích hodín uvedených v čl. 20.
Zber odpadov prostredníctvom nádob/vriec/mobilného zberu zabezpečuje podľa
harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť TS mesta, Dlhá lúka 18, Nová Baňa.
1) Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu KO musia byť navzájom farebne
rozlíšené ich vyhotovením a obsahu informačnej nálepky na nádobe.
Farby pre uvedené zložky komunálneho odpadu (v prechodnom období do výmeny nádob je
farebné rozlíšenie len štítkov na nádobách):

a) modrá pre zložku papier,
b) zelená pre zložku sklo,
c) žltá pre zložku plast, červená pre zložku kov a oranžová pre zložku VKM – zbierané
spoločne v žltej zbernej nádobe.
2) Mesto má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové
výrobky a zberovou spoločnosťou TS mesta.
a) Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1 100 a 110 l
nádob/vriec/mobilného zberu,
b) Kovy v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1 100 a 110 l
nádob/vriec/mobilného zberu,
c) Sklo – v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom 1 100 a 110 l
nádob/vriec/mobilného zberu,
d) Papier a lepenka – v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom 1 100 a 110 l
nádob/vriec/mobilného zberu,
e) VKM (obaly z mlieka, džúsov...) – v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom 1
100 a 110 l nádob/vriec/mobilného zberu,
f) Spoločné zberné nádoby (žlté zberné nádoby)
Mesto využíva spoločné zberné nádoby na zber komodít,
žltá (nálepka) pre zložku plast, červená (nálepka) pre zložku kov a oranžová (nálepka) pre
zložku VKM – zbierané spoločne.
3) Ďalšie informácie sú uvedené v prílohách č. 4 a 5 tohto VZN.
Článok 12.
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých prenosných
batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
1) Mesto má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre batérie a akumulátory (zberovou
spoločnosťou TS mesta), ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s batériami a
akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.
Zber na zbernom dvore
Batérie a akumulátory sa zberajú na zbernom dvore TS mesta (Dolný dvor), podľa otváracích
hodín uvedených v čl. 20 so sídlom na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa v obdobiach platnosti
rozhodnutia OÚ Žarnovica na prevádzkovanie zberného dvora a konkrétneho odpadu pre
mesto podľa obsahu v tomto VZN.
2) Mesto umožňuje výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a
akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na
ich náklady:
a) zaviesť a prevádzkovať na jeho území systém
domácností
a použitých prenosných batérií a akumulátorov,

oddeleného zberu

elektroodpadu z

b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych
odpadov.

3) Občania môžu batérie a akumulátory bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom
spätného odberu priamo v predajniach batérií a akumulátorov.
Článok 13.
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – veterinárnych
liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych
pomôcok
Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné
ich zhromažďovať.
Článok 14.
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – jedlých olejov
a tukov
1) Zber na zbernom dvore
Použité jedlé oleje a tuky sa zberajú na zbernom dvore TS mesta (Dolný dvor), podľa
otváracích hodín uvedených v čl. 20 so sídlom na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa v obdobiach
platnosti rozhodnutia OÚ Žarnovica na prevádzkovanie zberného dvora a konkrétneho
odpadu pre mesto Nová Baňa podľa obsahu v tomto VZN.
2) Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania
zabezpečujú samostatne.
Článok 15.
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
1) TS mesta, prevádzkujú systém zberu, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov
v súlade
s § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 a 3 zákona.
2) Mesto v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 zákona zabezpečuje vykonávanie triedeného
zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov spôsobom podľa § 14 vyhlášky č.
371/2015 Z.z.:
najmenej jedenkrát za 14 dní.
3) Mesto v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
podľa § 14 vyhlášky
č. 371/2015 Z.z.
Článok 16.
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne
1) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.

2) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na
zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho
poplatku).
3) Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia
spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o
hygiene potravín.
4) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný použitý jedlý olej a tuk odovzdať len oprávnenej
organizácii na zber odpadových jedlých olejov a tukov.
Článok 17.
Spôsob zberu šatstva a textilu
1) Zber prebieha priebežne do špeciálnych kontajnerov zmluvného partnera, rozmiestnených
na verejných priestranstvách mesta.
2) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu zo šatstva a textilu
môže len organizácia zodpovedná za zber KO, ktorá má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti
s mestom.
Článok 18.
Spôsob zberu kalu zo septikov
1) Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov môžu vykonávať len osoby, ktoré majú
na túto činnosť oprávnenie a zároveň majú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s
mestom.
2) Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia, ako nájomcovia, správcovia a pod. sú povinní
zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.

Článok 19.
Spôsob zberu komunálnych odpadov neuvedených v článkoch č. 7. až 18. tohto VZN
Ich slovné znenie je uvedené v článku 4. tohto VZN a môžu vzniknúť v komunálnej sfére.
Zber na zbernom dvore
Hore uvedené odpady sa zberajú na zbernom dvore TS mesta (Horný a Dolný dvor podľa
usmernenia povereného pracovníka Technických služieb), podľa otváracích hodín uvedených
v čl. 20 v obdobiach platnosti rozhodnutia OÚ Žarnovica na prevádzkovanie zberného dvora
a konkrétneho odpadu pre mesto podľa obsahu v tomto VZN.
Článok 20.
Prevádzkovanie zberného dvora
Zberný dvor je zariadenie na zber KO a DSO zriadené mestom, prevádzkované osobou, ktorá
má uzatvorenú zmluvu s mestom na túto činnosť a súhlas príslušného orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva.

Na zbernom dvore sa odoberajú KO podľa § 82 zákona o odpadoch - DSO, objemný odpad,
odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, biologicky rozložiteľný komunálny odpad a
oddelene zbierané zložky KO, v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne
záväznom nariadení mesta, ako aj ZKO od obydlí, ktoré nie sú prístupné zberným vozidlom
na zberné nádoby. Zberný dvor zverejňuje údaje o zbere a je označený podľa § 16 zákona
o odpadoch.
1) Zoznam KO je uvedený v článku 4. tohto VZN.
Spôsoby a miesta zberu sú uvedené v jednotlivých častiach tohto VZN a v príslušných
prevádzkových poriadkoch jednotlivých zberných dvorov, ktoré vlastnia ich prevádzkovatelia
a v súlade s rozhodnutiami vydanými na ich prevádzku.
2) Horný zberný dvor a Dolný zberný dvor – Prevádzkovateľ TS mesta, v prevádzke je každý
pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod. a každú sobotu od 7:00 do 13:00 hod. okrem sviatkov.
Sídlo je na ulici Dlhá lúka 18, Nová Baňa. Prevádzka je v obdobiach platnosti rozhodnutia
OÚ Žarnovica na prevádzkovanie zberného dvora a konkrétneho odpadu pre mesto.
Článok 21.
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu
1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v katastrálnom území mesta Nová Baňa,
ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek
fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy, ktorým je Okresný
úrad Žarnovica alebo mestu, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu
uvedenému v odseku 1.
Článok 22.
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík
Odpadové pneumatiky sa odovzdávajú podľa bodu č. 1), 2) a 3) tohto článku:
1) Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom
pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného
tovaru.
2) Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo
miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci
svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu.
Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich
predaja.
3) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých
vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Článok 23.
Dôvod nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad
Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný
kuchynský komunálny odpad je to, že obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a
zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
v obci podľa § 81 ods. 21 zákona o odpadoch, na základe ktorého mesto preukáže plnenie
niektorej z podmienok uvedených v § 81 ods. 21 zákona o odpadoch.

3. ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Článok 24.
Sankcie
1) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115
zákona
o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2) Mesto môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu
do výšky 6 638 €, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN, § 27b ods. 1 písm. a) a ods.
2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Článok 25.
Kontrolná činnosť

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia Nová Baňa podľa § 3 zákona č.
564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnej polícii.
Článok 26.
Zrušovacie ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ku dňu účinnosti tohto VZN ruší: Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2016 zo dňa 23.6.2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností.

Článok 27.
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 19.6.2017 do 5.7.2017
VZN schválené uznesením MsZ č. ...... dňa .............................
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od ............................. do .............................
VZN nadobúda účinnosť dňa .............................
Mgr. Ján Havran
primátor mesta

Príloha č. 1
Týždenný harmonogram zberu a zvozu zmesových komunálnych odpadov
podľa čl. 6. ods. 2 písm. a), b), c), g) VZN.
Pondelok
Ranná zmena :
Pod sekvojou, Andreja Kmeťa, Osvety, Bernolákova, CVČ, Tržnica, CBA, Štúrova, Cintorínska,
Krátka, Nábrežná - škôlka, Nemocničná z Cintorínskej, Zlatý Bažant, Nábrežná od Slovnaftu,
Školská
Ranná zmena :
Pod Gupňou, Zvonička, Sadovnícka - Kašná hôrka, Lietajova cesta - horný Fanadýb, Kozákova
dolina –oblasť pri Šipikalovcoch, Pelúchova cesta, Prírodná - Jama, Bačova cesta, Viničná cesta,
Spodná - od Lisičana, St.Huta ZM, Chotár - Drozdovo ZM, Chotár - Červené zeme, Štefankova
cesta - vrch, Nálepkova
Utorok
Ranná zmena :
Chotár + ZM Vojšín, Babuliarka – oblasť pri Psotkovi, Bukovina +ZM (chata Poľovník), Stará
Huta, Starohutská, Štefankova cesta po Tencerová, Podhorská, Slnečná, Borošova po Budinský,
Hviezdoslavova, Kollárova, Robotnícka - od Hviezdoslavovej
Poobedná zmena :
Májová, Odbojárska, Záhrbská, Borošova od Kalvárskej, Dodekova, Šibeničný vrch,
Švantnerova, Kalvárska, Nemocničná od Dodekovej,
Štvrtok
Ranná zmena :
Dlhá Lúka, Kolibská cesta, Prírodná, Kolibská cesta - Ilend, Poliačikova cesta, Kozákova dolina,
Feriancov rígeľ, Sadovnícka cesta, Sadovnícka cesta - Kašná Hôrka cez Báne, Rekreačná cesta Hrabiny na Kajlovku, Rekreačná cesta + do Sadov, oblasť pri Šipikalovi, Tajch – rekreačná
oblasť,
Poobedná zmena :
Robotnícka od Legionárskej, Bôrina, Viničná cesta, Sedlová cesta, Kútovská cesta, Nad Hrádzou,
Laznícka cesta, Poľná cesta, Hrádza, Mieru, Legionárska, Horná, Záhradná, Andreja Kmeťa po
križovatku, Čierny lúh, Vodárenská
Piatok
Ranná zmena :
Námestie slobody, Osvety, Bernolákova, M.R.Štefánika, Železničný rad – Knauf Insulation, SC
Zamkon, NDS, Cortizo, do Kočnerov, sídliská Pod sekvojou, Štúrova, Školská + ZŠ J.Zemana,
ZŠ sv. Alžbety, Nábrežná od Slovnaftu
Poobedná zmena :

Moyzesova, Švermova, Banícka, Hájska, Pod Zvoničkou, Hájles, Partizánska, Mariánska,
Brezová, Sládkovičova, Kamenárska, Matiašova cesta, Spodná – od Kuncov, Vršky

V prípade štátnych sviatkov spadajúcich na deň v pracovnom týždni a v dňoch pracovného
pokoja bude v daný týždeň harmonogram upravený. Informácie o zmene harmonogramu
podáva zberová spoločnosť – Technické služby mesta Nová Baňa, prostredníctvom médií
MsÚ Nová Baňa jeden mesiac pred začatím nasledujúceho roka.
Týždenný harmonogram zberu a zvozu zmesových komunálnych odpadov podľa čl. 6.
ods. 2 písm. d) VZN s použitím plastových vriec a zhromažďovacích centier a 110 l kuka
nádob v časti Chotár.
zberné
miesta

Zberné miesta podľa prílohy č. 2. od miesta č. 1 po č. 5

V prípade štátnych sviatkov spadajúcich na deň v pracovnom týždni a v dňoch pracovného
pokoja bude v daný týždeň harmonogram upravený. Informácie o zmene harmonogramu
podáva zberová spoločnosť – Technické služby mesta Nová Baňa, prostredníctvom médií
MsÚ Nová Baňa.
Zber zmesových komunálnych odpadov
podľa čl. 6. ods. 2 písm. f) VZN s použitím plastových vriec.
kontajner pred
Z roztrúseného rekreačného osídlenia, pokiaľ pôvodcovi nevyhovuje systém
bránou horného
podľa čl. 6. ods. 2 písm. d) VZN, do 1100 l čierneho kontajnera,
zberného dvoru TS umiestneného pred bránou horného zberného dvoru TS mesta.
mesta
Harmonogram zberu a zvozu nebezpečných odpadov podľa čl. 8. ods. 2 VZN
- v položkách, kde sa na zber a zvoz využíva sezónny zber.
sezónny zber
V mesiacoch marec až máj a september až november každý rok bude v
priebežným
stanovený deň možné odovzdať nebezpečný komunálny odpad, pracovníkom
spôsobom
TS počas priebežného zberu vykonávaného spôsobom uvedeným v čl. 8. ods.
2 tohto VZN. O presnom termíne zberu bude mesto Nová Baňa informovať
spôsobom v meste obvyklým.
Harmonogram zberu a zvozu objemných odpadov podľa čl. 8. ods. 1 VZN.
sezónny zber
V mesiacoch marec až máj a september až november každý rok bude
priebežným
vykonaný v meste zber spôsobom uvedeným v čl. 8. ods. 1 tohto VZN.
spôsobom
O termíne bude mesto Nová Baňa vopred informovať spôsobom v meste
obvyklým.

Príloha č. 2
Zoznam zhromažďovacích centier pre zabezpečenie zberu a zvozu zmesových
komunálnych odpadov
podľa čl. 6. ods. 2 písm. d) VZN s použitím plastových vriec.

1) Tajch – chaty (veľkokapacitný kontajner) – pre obydlia, ktoré nie sú prístupné zberným
vozidlom na zberné nádoby,
2) Chotár - obrátka SAD (Vojšín) - pre obydlia, ktoré nie sú prístupné zberným vozidlom na
zberné nádoby,
3) Chotár – Drozdovo - pre obydlia, ktoré nie sú prístupné zberným vozidlom na zberné
nádoby,
4) Bukovina – garáže (Hlôška) - pre obydlia, ktoré nie sú prístupné zberným vozidlom na
zberné nádoby,
5) Stará Huta – Ulička Šály Daniel - pre obydlia, ktoré nie sú prístupné zberným vozidlom na
zberné nádoby.

Príloha č. 3
Systém poskytovania plastových vriec pre pôvodcov využívajúcich zber a zvoz
komunálnych odpadov podľa čl. 6. ods. 2 písm. d), e), f) VZN s použitím plastových
vriec
Platitelia využívajúci systém zberu podľa čl. 6. ods. 2 písm. d) VZN si po zaplatení poplatku
podľa VZN o poplatkoch za komunálne odpady, vyzdvihnú čierne plastové vrecia na
zmesový komunálny odpad na Mestskom úrade Nová Baňa:
•
v počte 6 ks /rok /osobu s trvalým pobytom alebo prechodným pri
nehnuteľnostiach trvalo obývaných,
• v počte 6 ks /rok/jedno rekreačné zariadenie,
Platitelia využívajúci systém zberu podľa čl. 6. ods. 2 písm. e), f) VZN v rekreačnej oblasti
Tajch a chalupári po zaplatení poplatku podľa VZN o poplatkoch za komunálne odpady,
vyzdvihnú čierne plastové vrecia na zmesový komunálny odpad na Mestskom úrade Nová
Baňa:
• v počte 6 ks /rok/jedno rekreačné zariadenie,
Platitelia poplatku podľa VZN o poplatkoch za komunálne odpady, si môžu vyzdvihnúť
plastové vrecia pre jednu nehnuteľnosť len podľa jednej z možností uvedenej v tejto prílohe
po zaplatení miestneho poplatku za odpady.

Príloha č. 4
Miesta umiestnenia zberných nádob pre systém triedeného zberu odpadového skla,
papiera a lepenky podľa čl. 11. VZN pre OZV a zberovú spoločnosť.
sklo – 25 ks
papier a lepenka – 27 ks
pri OD Jednota -Nám. sv. Alžbety – 2x
Cintorínska - BS Pohotovostná
Cintorínska - BS Pohotovostná bytovka
bytovka
Švantnerova
Švantnerova
Nábrežná – A – BS Novobanská 44
Nábrežná – B - SBD
Nábrežná – B – 2x - SBD
Nábrežná – C - MsBP
Nábrežná – C – 2x - MsBP
Nábrežná – E - SBD
Nábrežná – E - SBD
Nábrežná – Materská škola – 2x
Školská– pri Reduschovi - SBD
Školská– pri Reduschovi - SBD
Školská– pri Hudecovi - SBD
Školská– pri Hudecovi - SBD
Štúrova- pri trafo stanici – SBD+MsBP Štúrova– pri trafo stanici – 2x –
SBD+MsBP
Štúrova– pri Kožinovi - MsBP
Štúrova– pri Kožinovi - MsBP
Štúrova– pri mototechne - SBD
Štúrova– pri mototechne - SBD
Štúrova– pri Koperdákovi - SBD
Štúrova– pri Koperdákovi - SBD
Moyzesova- parkovisko
Moyzesova– parkovisko
Prírodná - pri obchode
Kútovská cesta - pri obrátke SAD
Hrádza - pri obchode
Hrádza - pri obchode
Pod sekvojou – pri detskom ihrisku - MsBP
Pod sekvojou – pri obchode - MsBP
Pod sekvojou – pri obchode - MsBP
Pod sekvojou – pri vstupe - MsBP
Pod sekvojou – pri vstupe – MsBP – 2x
Mieru - pri Holzerovi
Mieru - pri Holzerovi
Námestie slobody - nové trhovisko
Námestie slobody - nové trhovisko
Bukovina - pri obchode
Stará Huta
Nábrežná pri MŠ – SBD
Nábrežná pri MŠ – SBD
Železničný rad – MsBP
Železničný rad – MsBP

Príloha č. 5
Systém zberu vytriedených zložiek – papiera a lepenky, skla, plastov, kovov a
viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky “VKM“ podľa čl. 11. VZN
s použitím plastových vriec a zberných kontajnerov pre OZV a zberovú spoločnosť:
Miesta umiestnenia zberných nádob označených
Zber odpadu s použitím
nápisom plasty, kov a VKM (obaly z mlieka, džúsov.....):
plastových vriec (poskytuje
43 ks
zberová spoločnosť) bude
vykonávaný v uliciach:
Kútovská cesta - pri obrátke SAD
Záhrbská - po križovatku pri
Hrádza - pri obchode
kríži, Švantnerova,
Nábrežná - A – 2x – BS Novobanská 44
Dodekova, Kalvárska,
Nábrežná - B – 2x - SBD
Kollárova, Starohutská,
Nábrežná - C – 2x - MsBP
Slnečná, Podhorská,
Nábrežná - D – 2x - SBD
Hviezdoslavova,
Nábrežná - E – 2x - SBD
Bernolákova, Andreja
Nábrežná – Materská škola
Kmeťa, Legionárska, Horná,
Školská– pri Redushovi - SBD
Mieru, Záhradná, Hrádza,
Školská – pri Hudecovi – 3x - SBD
Bukovina, Stará Huta,
Štúrova- pri trafo stanici – 2x – SBD+MsBP
Slameníkova cesta,
Štúrova- pri Kožinovi – 2x - MsBP
Sadovnícka cesta, Spodná,
Štúrova – pri mototechne – 3x - SBD
Dlhá lúka, Cintorínska,
Štúrova – pri Koperdákovi -2x - SBD
Májová, Pod Gupňou,
Moyzesova– parkovisko – 2x
Štúrova, Brezová, Banícka,
Prírodná - pri obchode
Čierny Lúh, Kamenárska,
Pod sekvojou - pri detskom ihrisku - MsBP
Hájska, Hajles, Pod
Pod sekvojou – pri obchode - MsBP
Zvoničkou, Mariánska,
Pod sekvojou – pri vstupe – 2x - MsBP
Moyzesova, Nálepkova,
Mieru - pri Holzerovi
Partizánska, Sládkovičova,
Námestie slobody - nové trhovisko
Vodárenská, Vršky, M.R.
Cintorínska - BS Pohotovostná bytovka
Štefánika, Šibeničný vrch
Švantnerova
a po telefonickom,
Bukovina – pri obchode
emailovom alebo osobnom
Stará Huta
nahlásení u zberovej
Nábrežná pri MŠ – 2x - SBD
spoločnosti (Technické
Železničný rad – 2x - MsBP
služby mesta Nová Baňa)
aj vo
všetkých ostatných uliciach
katastrálneho územia mesta
Nová Baňa, okrem ulíc, kde
budú umiestnené zberové
kontajnery

Kontajnery a plastové vrecia budú vyvážané podľa potreby – stavu ich naplnenia, podľa
schváleného harmonogramu na príslušný kalendárny rok.
Uvedený systém zberu vo VZN a v prílohách VZN pre papier a lepenka, sklo, plast, kovy,
VKM bude minimálne v rozsahu so štandardom zberu na jedného obyvateľa za kalendárny
rok podľa prílohy č. 10 vyhlášky č. 371/2015 Z.z.
Harmonogram zvozu, kalendárový zber vytriedených zložiek bude zverejnený po
predchádzajúcej dohode medzi mestom, oprávnenou organizáciou na vykonávanie zberu
(zberovou spoločnosťou) a OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov) v meste obvyklým
spôsobom (Novobanské noviny, Klientské centrum, Informačné centrum). Tieto informácie
budú taktiež zverejnené na webovej stránke mesta Nová Baňa ( www.novabana.sk ).

J.Barniak – Čierne skládky, čo sú proti životnému prostrediu, ide to tu podľa mňa dole
vodou. Životné prostredie nie je na takej úrovni, ako by si mesto Nová Baňa zaslúžilo. Keď si
pozrieme tie skládky, treba si to prejsť tu po okolí a dať to do poriadku. Veď to je hanba, ako
to vyzerá. Niečo aj tu priamo v meste, niečo mimo mesta po okolí, po Štáloch, po Bukovine.
Musíme to trošku tu na Novej Bani napraviť. Životné prostredie musí byť skoro na prvom
mieste. Nepáči sa mi to, mali by prísť nápravy. Na budúce MsZ si to znovu prejdem a budem
hovoriť konkrétne. Najskôr by ste to mali ale vy, čo ste tu za to platení, nie poslanci, čo tu
robíme zadarmo. Snažíme sa tu niečo spraviť pre Novú Baňu, dávame aj svoje peniaze a vy to
máte vo svojich platoch, tak pracujte. Buďte takí dobrí a tu spravme veľký pokrok. Nová
Baňa si to zaslúži, ďakujem.
J.Búry – Pán Kasan, jedného času sa hovorilo, že na tie čierne skládky, alebo tie zberné
miesta sa dajú nejaké fotopasce. Chcel by som vedieť, je nejaký výsledok z toho, boli tie
fotopasce použité? Viem, že sa nejaké ukradli, ale zdokumentovalo sa niečo?
J.Svetík – Samozrejme venujeme sa tomuto problému, v prvom rade, keď sa zistí nelegálna
skládka, snažíme sa zistiť pomocou svedkov nejakého páchateľa. Spolupracujeme
s technickými službami, keď to zdokumentujeme, hneď to TS zlikvidujú. Neviem, ktoré
konkrétne miesto hovoril pán Barniak, ale naposledy sme napr. riešili skládku, ktorá vznikla
na zhorenisku po Vojšínskej chate. Neviem, či to už TS zvládli odpratať, ale my sme tam
zistili páchateľa. Je to dosť nevkusná práca, lebo sa v tom musím porýpať a hľadať dôkazy.
Musíme to vedieť preukázať, že to tam dal ten dotyčný. Robíme na to, ale uvítame akúkoľvek
pomoc od kohokoľvek v tomto smere. Pokiaľ vieme, že niekde vzniklo niečo nové,
samozrejme sa tomu venujeme.
J.Búry - Som rád, že sa vám podarilo identifikovať toho páchateľa. Ešte sa chcem spýtať, či
boli použité tie fotopasce?
J.Svetík – Sporadicky používame aj fotopasce, ale nie je to hlavná metóda našej práce, ale
samozrejme mali sme z nej aj usvedčujúce dôkazy. Postihy môžeme dať len v zmysle zákona.
Na konci roka, keď podávame správu, tam je to aj vyčíslené, koľko bolo tých priestupkov
a tam sa potom môžeme baviť aj o konkrétnych číslach.

Ing.S.Kasan - Veľmi ťažkú otázku položil pán poslanec. V prvom rade musíme postupovať
zákonným spôsobom podľa čl. 21 VZN. Súhlasím, ja som vždy vyhlasoval, že tento nový
zákon o odpadoch je horší ako ten starý, že s ním nesúhlasím. To, čo sme robili voľakedy
službu občanom, že sme chodili po uliciach a zberali sme im odpad, drobný stavebný odpad,
mali ho nespoplatnený. Nový zákon zaviedol nové podmienky, kde si to voľakedy občan
vyložil pred dvere a prišli TS, ktoré to zobrali. Teraz si to občan musí odviezť na TS, tam sa
to odváži a dá sa mu lístok a musí to zaplatiť v pokladni. Mnohí občania sú svedomití, idú
zaplatiť. Zatiaľ prax ukazuje to, že vždy to skončí na meste a zaplatí to občan. Zisťovateľom
a preukazovateľom je Okresný úrad ŽP Žarnovica, ktorý má podľa nového zákona možnosti
a v prípade, že sa im nedarí zistiť, kto to tam dal na tú nelegálnu skládku, ako aj na ul.
Železničný rad vyhadzujú odpad a to, čo správca komunikácie nerešpektuje, že bola v roku
2011 ukradnutá dopravná značka a odvtedy ju tam neosadil. Mesto sa snaží pomôcť, aby sa
tam tá dopravná značka osadila, nad rámec zákona sa zamestnanci snažia za správcu
komunikácie osadiť značku. Keď tam je značka, tak tam nikto nevojde, keď tam tá značka nie
je, má tam povolené vojsť a vozí si tam, čo chce. Prišli sme na rokovanie na kompetentný
úrad ŽP za mesto, do zápisnice som nadiktoval, že správca komunikácie nedodržal veci, ktoré
mal dodržať a žiadame, aby bol zodpovedný za to, že on umožnil ľuďom tam vojsť, lebo tam
nebola značka, a aby na jeho náklady boli odpady odvezené. Okresný úrad ŽP ani nevyužil
možnosť osloviť štátnu políciu, aby zistili pôvodcu odpadu, lebo to ide potom na jeho náklady
a nie mestské. Ďalej uznal, že moja pripomienka bola neopodstatnená, tak prišlo rozhodnutie,
že si to má mesto odstrániť na svoje vlastné náklady. Pokračovali sme zákonným spôsobom,
napísali sme odvolanie proti rozhodnutiu OÚ ŽP Žarnovica a zatiaľ výsledok rozhodnutia
nemáme.
J.Búry – Chcem len podporiť pána Kasana, lebo ten zákon je naozaj tak stavaný, aby
nepodporoval ľudí, ktorí majú snahu niečo robiť, ale aby mali ľudia snahu sa odpadu zbaviť.
Aj v Kozákovej doline, doniesli sa tam prázdne koše a nebolo to raz, behom noci boli plné
pneumatík a aj okolo košov a toľko áut tam ani nie je v tej doline.
Ing.S.Kasan – My, zo zákona sme povinní zverejniť spôsob zberu opotrebovaných
pneumatík. Ktorýkoľvek pneuservis, ktorý je na území mesta nemá právo odmietnuť
pneumatiku, aj keď nepredáva pneumatiky. Zo zákona je povinný tú pneumatiku zobrať.
Ing.T.Palaj – Na kom je kontrolná povinnosť pokiaľ podnikateľ odmietne pneumatiky?
Kontroluje to mesto, polícia, okresný úrad, komu to treba hlásiť?
Ing.S.Kasan – Kontroluje to občan a v prípade nedodržania zákonov podnikateľom to rieši
Slovenská inšpekcia ŽP Banská Bystrica. Takže občan to môže nahlásiť priamo SIŽP.
Traktorovú pneumatiku si ale občan bude musieť sám zaviezť do Levíc, riaditeľ zberovej
spoločnosti povie, že s tým nemajú problém. Na internetovej stránke si to každý nájde a na
základe telefonického dohovoru sa to prevezme. Len je otázne, či to niekto dobrovoľne pôjde
zaviezť do Levíc, alebo to radšej hodí niekde do prírody a potom sa to musí riešiť v rámci
nezákonne umiestneného odpadu.
G.Galeta - Tie odberné miesta sú zverejnené na našich webových stránkach?
Ing.S.Kasan - Áno, je tam vypísaných 6 spoločností aj s adresami. Minimálne 1 x týždenne si
na to kliknem a keď tam pribudne nová spoločnosť, snažíme sa ju s našim informatikom hneď

zverejniť na našej stránke, aby aj ľudia vedeli, že kde bez problémov môžu tie pneumatiky
odniesť.
J.Barniak - Takto pred rokom sme hovorili o životnom prostredí a riešili sme tu takéto
podobné veci. Čierne skládky máme, ale skutok sa nestal. Hovoríme tu len také „drísty“ a pán
náčelník, výsledok nemáme žiadny, alebo minimálny. Žije tu 7500 obyvateľov, cca 500 nám
tu robí bordel a my nevieme kto? Treba sa len spýtať susedov. Ľudia sa ale boja, lebo to robia
stále tí istí ľudia. Treba sa ale spýtať tých, čo bývajú najbližšie pri tej skládke a tam to potichu
povedia. Náčelník, daj mi najťažšiu úlohu, hovorím tu pred všetkými, ktorú skládku mám
vyšetriť a na budúcom MsZ poviem výsledok. Ďakujem.

Ing.K.Tužinský – Musím sa zastať pána náčelníka, lebo sme spolu riešili jednu skládku
v Ležisku a našli sme tam aj vinníka. Myslím si, že keď sa to dá, tak pán náčelník zakročí
v zákonných medziach.

Ing.T.Palaj – V súvislosti s týmto VZN by som chcel požiadať TS, aby sa zamysleli, akým
spôsobom vyriešiť zber odpadu pri kultúrnych domoch Štále a Bukovina, pretože dnes to
vôbec nie je vyriešené. Tí, ktorí si prenajmú KD hádžu potom odpad do kontajnerov občanov,
ktorí bývajú hore v byte, alebo si to na vlastné náklady musia zvážať dole. Myslím si, že robiť
tam zberné miesto je zbytočné, ale bolo by tam vhodné umiestniť jednu kukanádobu, lebo sa
tam chodí zberať odpad kvôli bytom. Aby potom nevznikali čierne skládky aj z tohto. Dávam
týmto návrh na zlepšenie do budúcna.
N.Pinková – Pán Palaj, poriešime to na vedení v meste.
J.Barniak – Pán poslanec Tužinský si zastal pána náčelníka, mohli by ste nám povedať
konkrétny prípad, čo ste vyšetrili?
Ing.S.Kasan – Ten prípad na ul. Železničný rad šetril náčelník mestskej polície, to čo som
hovoril, že sme sa odvolali voči rozhodnutiu štátu, ktorý rozhodol, že to má odstrániť mesto.
Uvidíme, ako rozhodne kraj.
N.Pinková – Z časti bol odhalený aj dovozca odpadu na zhorenisko Vojšínskej chaty.
Ing.K.Tužinský – Pán kolega, prosím Ťa opýtaj sa pána náčelníka, on má určite presnú
evidenciu aj s danými páchateľmi.
J.Barniak - Pán poslanec Tužinský, však Ty si sa chválil, že Ty si to vyšetril aj s pánom
náčelníkom. Tak prepáč, poprosím teda pána náčelníka.
J.Svetík – Tento konkrétny prípad sa týkal občanov z Hodruše – Hámrov, ktorí to tam
zrejme pri prechádzke lesom nechali. Meno priestupcov nebudem hovoriť na mestskom
zastupiteľstve. Môžem poskytnúť štatistiku, ale myslím si, že toto nie je vhodné miesto, aby
som tu menoval konkrétnych ľudí. Pán poslanec, kľudne sa zastavte u nás, alebo zavolajte
a môžeme sa o tom porozprávať.

U z n e s e n i e č. 55/2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2017 zo dňa 6. 7. 2017 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Hlasovanie č. 11:
prítomní - 11
za - 11 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing.
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová,
PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté

V rámci bodu “Rôzne“ je predložený na schválenie aj návrh na zriadenie
Dobrovoľného hasičského zboru mesta Nová Baňa.
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa
a spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na
Mestskom úrade v Novej Bani, ktorý k predmetnému bodu podala aj podrobný komentár.
K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
Podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 15 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi zriaďuje Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani Dobrovoľný hasičský zbor mesta
Nová Baňa.
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa je výkonným orgánom mestského
zastupiteľstva, ktorý plní úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, zákona
o ochrane pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení mesta. Vykonáva zásahy
a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych
udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich
technických možností a odbornej kvalifikácie. Podľa ustanovení zákona § 8 zákona
o obecnom zriadení je budova hasičskej zbrojnice resp. hasičskej stanice, hasičská technika
a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, ktoré zabezpečilo mesto, majetkom mesta.
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Nová Baňa môžu pri zabezpečovaní svojich
úloh, na úseku ochrany pred požiarmi, využívať aj materiálno technické vybavenie, ktoré je
majetkom občianskeho združenia Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa. Mesto Nová
Baňa podľa § 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov financuje náklady na ochranu pred požiarmi z vlastných príjmov, sponzorských
darov a iných príspevkov a dotácií.
Mgr.Ľ.Rajnohová – Predkladáme vám tento návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského
zboru mesta Nová Baňa z dôvodu, že zákon ukladá mať povinnosť takýto hasičský zbor
zriadený. Musí sa volať Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa a nemôže to byť

nezisková organizácia, ako sme to mali v súčasnosti. Ide o to, že peniaze z rozpočtu mesta
musia byť priamo spravované v jednotlivých kapitolách, v podprograme, tak ako to aj my
máme súčasne v rozpočte vedené a nemôže to ísť formou dotácie tejto neziskovej organizácii.
Z tohto dôvodu zriaďujeme tento Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa a keďže musí
mať svojho veliteľa, tak Ing. Ľuboš Hanák má v súčasnej dobe platné osvedčenie, tak ho
navrhujeme za veliteľa tohto Dobrovoľného hasičského zboru mesta Nová Baňa.
Ing.T.Palaj - Tým pádom všetky vzťahy, ktoré má dnes mesto s týmto občianskym
združením, ktoré dnes funguje, prejdu na mesto resp. budú zrušené nájomné veci a správcom
budovy aj všetkého bude priamo mesto?
Mgr.Ľ.Rajnohová - Jedná sa o to, že Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa
a Dobrovoľný hasičský zbor Nová Baňa, ako nezisková organizácia, sú de facto tí istí ľudia,
v tých istých priestoroch a v súčasnosti máme uzatvorenú zmluvu s neziskovou organizáciou
na 1 euro. Tu som napísala, že v zriaďovacej listine bude uvedené, že všetky materiálno
technické vybavenie, či už predmety alebo priestory budú používať členovia Dobrovoľného
hasičského zboru mesta Nová Baňa, aj tí čo patria tej neziskovej organizácii. Musíme to tak
spraviť, lebo zákon o požiaroch č. 314 to tak jednoznačne hovorí.
Ing.T.Palaj - Takže neziskovka bude fungovať ďalej?
Mgr.Ľ.Rajnohová - Áno, nezisková organizácia bude a všetko, čo sa kúpi, čo nám príde
dotácia zo štátu, v súčasnej dobe máme schválenú 3 tis. eurovú dotáciu, to pôjde z rozpočtu
mesta, ako to išlo po iné roky. Zmena je v tom, že to nebudeme dávať neziskovej organizácii
formu dotácie, nebudú to zúčtovávať, ale napr. pohonné hmoty vozidla, čo pôjde na zásah,
pôjde priamo z položky pohonné hmoty z rozpočtu mesta, v podprograme Požiarna ochrana.
Čiže to budeme mať takto, nebudeme to mať vyúčtované v dotácii, ktorú sme schválili.
V rozpočte sme peniaze nenavyšovali v tej 4. zmene rozpočtu, len som prerozdelila pôvodne
schválenú dotáciu na položky, ktoré sme považovali za potrebné. Chodí na to kontrola
z okresného riaditeľstva tak, aby sme to mali legislatívne v poriadku.
J.Barniak – Škoda, že tu nie je pán náčelník. Mesto už dosť zainvestovalo do dobrovoľných
hasičov, chceli by sme pre mesto aj niečo vrátiť. Bolo by dobré sa s ním porozprávať. Teraz,
keď sú tieto horúčavy, tak nám zahárajú niektoré časti v centre mesta, kde majú byť zelené
tieto pásy oproti Novobanskej trojici tie obrúbnikové časti, to je žlté, hnedé. Keď to bude
zelené, bude to krásne, to chceme docieliť, preto sme to robili, aby to bolo zelené. V tomto by
nám mohli pomôcť, technických službám, keď nestíhajú, že by nám to v najväčších
horúčavách zaliali vodou. Detské ihrisko dole pri škole, ísť to zaliať vodou, majú čerpadlá,
veď sme im to kúpili, že by nám v tomto pomohli. Ja budem tiež hovoriť s náčelníkom, lebo
ja som mu veľa pomohol pri značkách, tieto veci som mu porobil zadarmo, sponzorsky.
S primátorom som hovoril o hasičoch o riadnych, čo sú tu. Cez zimu hrajú hokej, cez leto by
mohli prísť aj poliať, lebo majú dosť času. Mal som hasičskú kontrolu, dalo by sa to nejako
spraviť, nech sú tie zahorené časti zelené.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Keď ste spomenuli ten hokej, potom v zime by mohli prísť
vyhladzovať ľad na Tajch, to som už minulú zimu nad tým rozmýšľala. Chcela som sa spýtať
ohľadom financovania, čiže bude to stále naďalej fungovať tak, že tá ich činnosť bude ako
keby vykrytá zo štátneho rozpočtu, alebo niečo bude dofinancovávať mesto?

Mgr.Ľ.Rajnohová - Celá činnosť nebude vykrytá, veľká časť je z rozpočtu mesta Nová
Baňa. Podľa zákona o dobrovoľných hasičských zboroch miest a obcí, majú možnosť byť
tieto zbory zaradené do skupín A, B, C a podľa toho dostávajú financie zo štátu. My sme
zaradení do skupiny B a pre tento aj minulý rok sme dostali 3 tis. eur, ktoré máme povinnosť
do konca augusta zúčtovať, to je jediná finančná pomoc, hoci náklady sú väčšie.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – To je povinnosť pre obce a mestá od nejakého počtu
obyvateľov?
Mgr.Ľ.Rajnohová - Áno, od 500 to musí byť zriadené. Plníme vlastne zákon o ochrane pred
vznikom požiarov č. 314.
U z n e s e n i e č. 56/2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
a) zriaďuje
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa
b) menuje
Ing. Ľuboša Hanáka za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta Nová Baňa
Hlasovanie č. 12:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté

4. Diskusia
Poslanec MsZ Ján Psotka predniesol návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
ukladá úlohu riaditeľovi Technických služieb mesta Nová Baňa, Františkovi Bakošovi
v termíne do 31. augusta 2017 vypracovať cenovú kalkuláciu na asfaltovanie cesty v miestnej
časti Chotár v dĺžke 3 km
Dôvodová správa
Skoré vyasfaltovanie tejto cesty III. triedy je nutné z nasledovných dôvodov:
 Cesta bola zhotovená v roku 1976 a to nástrekom. Od tohto roku nebola vykonaná
žiadna väčšia, len menšie opravy.
 Na ceste už nie je žiaden asfalt, len holý štrk frakcie 45 – 63 mm, ktorý bez asfaltu
vypadáva a ohrozuje chodcov aj autá.

 V tejto oblasti žije okolo 70 stálych obyvateľov a 70 chatárov. Ľudia chodia do roboty,
na nákupy, doktorovi a deti do školy, pričom cesta im poškodzuje autá a sťažuje
presuny.

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som sa spýtať, pokiaľ máte aj Vy prehľad, ako to
vyzerá s právnikom, ktorého sme chceli ešte tuším v marci tohto roku, či už bol niekto
vybratý, alebo nikto nebol vhodný?
N.Pinková - Zatiaľ sa to nerieši.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Lebo dozvedela som sa napríklad, že okolité obce by mali
záujem aj o zdieľanie jedného právnika, tak možnože by sa bolo treba zamyslieť nad touto
cestou. Keď by sme si delili tieto náklady, podľa mňa by sa nám právnik zišiel. Mám tu dva
návrhy na uznesenie. Jeden sa týka zverejňovania výziev resp. oznámení mesta, ako verejného
obstarávateľa na stránke mesta Nová Baňa. Tak, ako pán Kasan hovoril, že zákon o odpadoch
má horšie znenie ako predtým, tak podobne je to so zákonom o verejnom obstarávaní, ktorý
momentálne novelou, platnou od 1. júna 2017 zvýšil sumy, od kedy je nutné zverejňovať tieto
výzvy resp. oznámenia. To znamená, že do sumy 50 tis. eur pre tovary a služby nie bežne
dostupné na trhu a od sumy 150 tis. eur pre stavebné práce môže ísť zadanie zákazky bez
zverejnenia. Predtým to boli nižšie sumy a myslím, že je načase na toto dohliadnuť, aj čo sa
týka mesta, pretože pokiaľ budeme výzvy zverejňovať, tak môžeme zabezpečiť zníženie
výdavkov z rozpočtu mesta, čo určite všetci chceme.
Mám teda takýto návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
ukladá primátorovi mesta úlohu
v termíne do 1. augusta 2017 zabezpečiť zverejňovanie výziev/oznámení mesta ako
verejného obstarávateľa s predpokladanou hodnotou zákazky nad 2.000 eur na stránke mesta
www.novabana.sk, konkrétne v časti „Verejné obstarávanie“ v novovytvorenej časti
„Aktuálne výzvy“, ako aj v baneri.
Dôvodová správa
Zákonom č. 343/2015 Zb. z. o Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov účinným od 18. apríla 2016 (ďalej Zákon o VO) sú určené finančné limity pre
verejného obstarávateľa, s novelizáciou od 1.6.2017, od ktorých sa ukladá verejnému
obstarávateľovi povinnosť zverejňovať v profile v elektronickom úložisku, ktorý je súčasťou
webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej Úrad) www.uvo.gov.sk obstarávanie
podlimitných a nadlimitných zákaziek. Tento limit pre tovary a služby nie bežne dostupné na
trhu je 50.000 eur a pre stavebné práce je 150.000 eur. Zaslaním dokumentov si verejný
obstarávateľ splní povinnosť zverejniť dokumenty týkajúce sa jednotlivých obstarávaní.
Zverejnenie Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ako aj Výzvy na predkladanie
ponúk a Výzvy na súťaž sa uskutočňuje cez elektronický Vestník verejného obstarávania
vydávaný ÚVO. Pre bežne dostupné tovary a služby a stavebné práce platí limit 15.000 eur
a obstarávanie sa realizuje cez elektronické trhovisko.
Novela Zákona o VO s účinnosťou od 1. júna 2017 zvýšila limity pre zverejňovanie
informácií, čo môže mať negatívny dopad na fungovanie mesta v prípade, že aj zákazky
s vyššou hodnotou (až do 150.000 eur pri stavebných prácach) sa budú obstarávať „potajme“.

Pre lepšie, efektívnejšie a hospodárnejšie vynakladanie verejných financií, ako aj
transparentnosť a prístupnosť k informáciám širšej podnikateľskej sfére navrhujem
poskytovať informácie o obstarávaniach, t.j. Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
Výzvy na predkladanie ponúk a Výzvy na súťaž pre všetky zákazky, t.j. nie bežne dostupné
na trhu, aj bežne dostupné na trhu nad 2.000 eur aj na stránke mesta. Prístup k súťažiam pre
podlimitné a nadlimitné zákazky mesta možno zabezpečiť odkazom na profil verejného
obstarávateľa (mesto Nová Baňa). Informovanosť o súťažiach uvítajú malí podnikatelia, ktorí
stránku mesta navštevujú a môžu ponúknuť mestu kvalitné a cenovo zaujímavé služby a
práce.
N.Pinková – Myslím si, že rozprávate o dvoch veciach. Jedno je zverejnenie výzvy a druhé je
zverejnenie už samotného obstarávania.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Tu sa jedná o to, že by sme mesto, ako verejný obstarávateľ išli
nad rámec zákona a nezverejňovali by sme výzvu. Sú dva druhy výzvy, výzva na
predkladanie ponúk a výzva na súťaž, prípadne oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania, len v elektronickom vestníku obstarávania, ktorý spravuje úrad pre verejné
obstarávanie, ale by sme nad rámec zákona zverejňovali výzvy a oznámenia na našej stránke,
v časti „Verejné obstarávanie“. Už zhruba pol roka dozadu som sa pýtala na to, prečo tam nie
sú aktuálne informácie, bolo mi povedané, že to podľa zákona nie je potrebné. Preto som sa
zamýšľala, ako zabezpečiť zefektívnenie vynakladania výdavkov z rozpočtu mesta a toto
mám odkonzultované aj s odborne spôsobilou osobou pre verejné obstarávanie, čiže si stojím
za týmto návrhom. Druhý návrh sa týka úloh pre hlavnú kontrolórku mesta Nová Baňa.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
u k l a d á úlohy hlavnej kontrolórke (ďalej HK) mesta Nová Baňa:
1) Skontrolovať vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Nová Baňa
v roku 2017 v súlade s § 7, ods.4 Zákona č. 583/2004 Zb. zákonov o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, VZN mesta Nová Baňa č.7/2011 zo dňa 25.8.2011
o dotáciách a článku 2 dohôd o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa
uzatvorených v r. 2017.
Termín: priebežne v roku 2017
2) Kontrola stanov obchodných spoločností založených mestom Nová Baňa
Termín: do 30.9.2017
3) Kontrola platných VZN mesta Nová Baňa. Výsledkom kontroly bude zoznam VZN
rozdelený na tieto skupiny:
a. VZN, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou a HK ich odporúča zachovať v
platnosti
b. VZN, ktoré HK odporúča MsÚ prepracovať a pripraviť na opätovné schválenie
MsZ
c. VZN, ktoré sú neaktuálne, prípadne odporujú súčasnej legislatíve a HK ich
odporúča zrušiť
Termín: do 31.10.2017

4) Predložiť MsZ a doplniť na webstránku mesta závery kontrol vykonaných na
základe uznesenia č. 30/2017 z 26.4.2017.
Termín: do 31.8.2017
Dôvodová správa
MsZ ukladá tieto úlohy v súlade so zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení, § 18d Rozsah
kontrolnej činnosti, odsek 1 a 2 a) a § 18f Úlohy hlavného kontrolóra, ods. 1 h).
Ad 1) Hoci doposiaľ kontrolu vyúčtovania dotácií mala na starosti pracovníčka Oddelenia
kultúry a informácií (OKI) MsÚ, kontrola prijímateľov dotácií spadá do pôsobnosti hlavného
kontrolóra podľa § 18d Rozsah kontrolnej činnosti HK, ods. 2d) Zákona č. 369/1990 Zb. z.
o obecnom zriadení: Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podliehajú osoby, ktorým boli
poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo nenávratné finančné výpomoci.
Ad 2) Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy, spol. s r.o. zistila, že stanovy spoločnosti sú
porušované, konkrétne napr. v časti: „Dozorná rada má nepárny počet členov“. Preto MsZ
odporúča hlavnej kontrolórke skontrolovať stanovy spoločností zriadených mestom - Mestské
lesy spol. s. r.o. a Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., upozorniť na nezrovnalosti
a navrhnúť opatrenia, resp. nové znenie stanov.
Ad 3) Finančná komisia zistila nesúlad VZN č. 8/2011 o rozpočtových pravidlách so
zákonom, a preto je podozrenie, že viacero VZN mesta Nová Baňa je neaktuálnych a je
potrebná vykonať ich kontrolu a nápravu súčasného stavu.
Ad 4) Dňa 26.4.2017 poslanci zadali 2 úlohy hlavnej kontrolórke. Po vyše 2 mesiacoch im
nebol poskytnutý výstup z kontrol, preto sa určuje presný dátum, dokedy je hlavná
kontrolórka povinná závery poskytnúť.

P.Forgáč – Chcel by som požiadať náčelníka mestskej polície, aby MsP zvýšila dohľad,
monitoring širšieho okolia centra mesta a hlavne ulicu Osvety. Zamerať sa hlavne na miesta,
pri zmrzline a blízke okolie, mám skúsenosť, že v poslednej dobe sa tam dosť výrazne
zhlukuje množstvo áut. Je tam prechod pre chodcov a mne sa tam viackrát stalo, že autá stoja
priamo na prechode pre chodcov a ľudia, keď chcú prejsť cez spojnicu ulíc, nie sú tadiaľ
schopní prejsť. Bol by som rád, keby sa MsP zamerala na toto kritické miesto, je ich viacej,
ale hlavne toto. Neviem, či MsP robí non-stop, ale často k tejto situácii dochádza vo
víkendových a poobedných časoch, kedy ľudia majú viacej času a chodia po meste. Na túto
vec by som chcel poukázať pán náčelník.
J.Svetík – Momentálne nerobíme non-stop, sú dovolenky, tak je to trošku problém. Aj
v tomto konkrétnom prípade, čo ste mi volal ten podnet, už sme to riešili cez kamerový
systém, akurát sme to mali nachystané, pretože venujeme tomu väčšiu pozornosť a už sme to
posielali aj na dopravný inšpektorát a nielen tento jeden, čo ste Vy spomínali, ale aj ďalší. Čo
sa tohto týka, dnes sme balili ďalšie dve veci, takže áno, začali sme sa tomu viac venovať
a skúšame tam pritvrdiť, lebo máte pravdu, lebo v poslednej dobe sa to tam viac „hrčí“.
P.Forgáč – Chcel by som sa ešte spýtať, ten chodník a tie časti boli súčasťou revitalizácie
a tie autá tam naozaj stoja po obidvoch stranách. Vyslovene urobia z toho korigor, že nie je
pomaly úplne bezpečné tadiaľ prejsť. My asi nedokážeme zmeniť tú dopravnú situáciu
nejakým značením, asi sme už po limite, alebo aby sme aspoň obmedzili tú pravú stranu, aby

ľudia mohli vyslovene tadiaľ ísť. Dovolím si povedať, že keby sme tam išli teraz pozrieť, tak
tam stoja autá a pokiaľ mestská polícia nerobí non-stop, tak je namieste buď požiadať
riaditeľa ODI, alebo OD PZ, aby zvýšili intenzitu kontroly, pretože dokážu zásadným
spôsobom vyvinúť tlak, tak ako aj vy. Toto by bol možno ten tlak, tá kooperácia s obvodným
oddelením v tejto veci.
J.Svetík – Čo sa týka tej kooperácie, je to možné, spracujem oficiálne písomné požiadanie
o spoluprácu v tomto smere. Čo sa týka státia na chodníkoch, ako došlo k zmene, že sa
spravila zóna s dopravným obmedzením, tak automaticky je zakázané stáť všade tam, kde to
nie je dopravnou značkou dovolené. V tomto narážame na obrovskú neznalosť, v tomto
smere som už písal aj článok do novín. Áno, zintenzívnime to a spravíme aj žiadosť
o spoluprácu.
P.Forgáč - Dnes tam tie autá stoja, stoja tam opakovane a myslím si, že ide o situáciu, kedy je
to sezónne, je to viac-menej spojené aj s tou zmrzlinou aj s tým, že je pekné počasie. Tým, že
je tam väčšia koncentrácia ľudí, asi by bolo namieste tam intenzívnejšie tých policajtov
aplikovať. Ďakujem.
Ing.T.Palaj - Chcel by som podporiť pána kolegu v tom, že toto sme viackrát preberali ako
podnet na komisii dopravy s tým, že naozaj ten úsek na ulici Osvety, práve popred Združenú
školu je občanmi často vyhodnotený ako kritický, naozaj tam stojí viacero áut. Tiež aj za
komisiu dopravy vás chcem požiadať, aby ste sa na to skúsili pozrieť, najmä keď tam stojí
viac áut, tak stojí za to vybehnúť k nim, minimálne ich upozorniť, ak nie sankcionovať, aby
sme sa vedeli v tomto posunúť. Lebo, ak sa to tam nezlepší, budeme musieť niečo vymyslieť,
lebo je to tam stále horšie. Čo sa týka toho státia na chodníkoch, v iných miestach je to
v poriadku, ale tento úsek je naozaj kritický, najkritickejší v meste.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Čo sa týka spolupráce so štátnymi policajtmi, neviem, asi
v sebe nezapriem ekonóma, ale pokiaľ oslovíte ich, aby to riešili, tak tie pokuty pôjdu do ich
rozpočtu. Takže pokiaľ môžete, riešte to radšej priamo vy. Ďakujem.
J.Svetík - Pán poslanec to myslel inak. My teraz máme výluky a hlavne v nedeľu majú oni
non-stop služby. Takže to je skôr o tom čase, keď my nie sme v práci.
P.Forgáč - Pani kolegyňa, ja som mal na mysli, zvýšiť intenzitu a snažiť sa vyriešiť dopravnú
situáciu, za účelom zvýšenia bezpečnosti ľudí na ceste. Čo sa týka príjmov, tak tam by sme
mali ísť inou cestou. Keď to budú robiť aj obvodní policajti a budú tam vyvíjať tlak, keď je
obdobie, že to nevieme robiť mestskou políciou, myslím si, že je namieste, aby boli aj oni do
toho zaangažovaní maximálne intenzívne.
Ing.K.Tužinský - Chcel by som sa spýtať, či máme informáciu, resp. či poslanci kolegovia
o tom nevedia. Mám informáciu od občanov, že na uliciach Kalvárska, Dodeková a Záhrbská
pomerne často vypadáva elektrická energia. Či prevádzkovateľ elektrickej siete niečo robí,
nejaké investície, alebo sa to stáva len na týchto uliciach?
N.Pinková - Teraz v poslednej dobe osvetlenie na ul. Nábrežnej.
Ing.K.Tužinský - Nie, ja myslím napojenie rodinných domov. Posledné dva týždne pomerne
často vypadáva elektrická energia a robí to hlavne problém starším ľuďom resp. rodinám
s malými deťmi. Takže nemáme informáciu, čo sa deje, či tam neprebieha nejaká investícia?

Nevadí, pokúsim sa to zistiť aj inde. Druhá vec, čo sme riešili s pani Šeclovou je prepadnutý
rigol na ulici Švantnerova. Škoda, že tu nie je riaditeľ TS, ale potreboval by som, aby ste mu
asi Vy, pani Šeclová povedala, aby ten úsek nejako dopravne označil. Je to pred RD súpisné
číslo 8 a tá prepadnutá časť je pomerne hlboká vyše 1 m, aby tam nejaké auto nemalo kolíziu,
alebo aby tam nejaké malé dieťa nespadlo. Pokiaľ sa to vyrieši je potrebné to určite označiť
minimálne nejakými kužeľmi. Ďalšiu vec si vyriešim priamo s pánom riaditeľom technických
služieb.
Ing.Z.Král - Ja len môžem potvrdiť slová kolegu, nakoľko tam bývam. Naposledy sa to stalo
včera večer pri búrke, kde sme zase niekoľko hodín nemali elektriku a deje sa to od výmeny
transformátora, ktorý vymenili dole na križovatke. Zrejme bude treba asi osloviť elektrikárov.
Ing.T.Palaj – Mám tu návrh na uznesenie pre kontrolórku mesta v znení:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
ukladá
úlohu hlavnej kontrolórke mesta Nová Baňa:
Kontrola procesu výberu dodávateľa projektovej dokumentácie v podprograme 9.5 Kúpalisko
(projekt Rekonštrukcie kúpaliska)
Termín: do 15. 8. 2017
Tento projekt bol zadaný dosť narýchlo, dosť „horúcou ihlou“. Už dnes sa ukazuje, že nie sú
splnené termíny jeho dodávky, takže minimálne ten proces, ako bol tento projekt zadaný
chcem, aby bol preverený zo strany kontrolórky mesta. Ďakujem.

Dôvodová správa
Uznesením č. 111/2016 poslanci schválili dňa 14.12.2016 výdavky v sume 10.000 eur na
vypracovanie PD. Primátor rozpočtovým opatrením zvýšil v marci 2017 sumu na 18.250
eur. Kontrola by mala preveriť postup primátora pri prieskume trhu a výbere víťaznej ponuky,
na základe ktorého bola uzavretá zmluva č. 002/PA/2017.

N.Pinková – Čo sa tom projekte chcete kontrolovať?
Ing.T.Palaj – Naposledy som sa pýtal pána primátora, ako dospel k tomu architektovi, ktorý
má ten projekt vypracovať. Na to mi neodpovedal, takže minimálne to, akým spôsobom toto
bolo urobené. Takže by som poprosil, aby to išlo formou oficiálnej kontroly. Ako mesto
zadalo tento projekt konkrétnej firme.
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Keď sme načali tému kúpaliska, keby tu bol pán primátor tak
by som sa chcela poďakovať, že na komisii nám bolo odprezentované, čo sa zhruba chystá.
Ľudia sú ale tiež zvedaví, keďže je známa informácia, že sa pripravuje projekt, tak ma
zaujíma, kedy bude zverejnená vizualizácia, ktorá bola spomenutá na pondelkovom stretnutí,
že bude poskytnutá verejnosti – nejaký konkrétny termín.
N.Pinková - Mala by byť čím skôr, lebo ju ideme dať do Novobanských novín, teraz čo majú
vyjsť.
Ing.J.Šeclová - Vizualizácia ešte nie je spracovaná.

J.Barniak – V pondelok pán Palaj, si prečo nebol na stretnutí, tam si sa na to mohol spýtať.
Traja poslanci chýbali, veď sme počuli, čo povedal. Bol tam pán Šmikniar, ktorý nám to
všetko na farebnej tabuli ukazoval, vysvetľoval a každý sa pýtal a bolo tam všetko vysvetlené.
Bolo povedané, že on dokončuje práce, tí, čo robia technológiu tiež finišujú. Primátor, ani
nikto z nás to nemôže povedať, čo sme tam boli desiati, musia to dokončiť a pán Šmikniar to
naháňa, aby to bolo čím skôr spravené. Potom to okamžite vyjde. Ja som si myslel, že to už
bude teraz v pondelok, ale nestihli to. Verím tomu, že to bude v čo najkratšom čase. My, čo
sme tam boli to zhruba vieme o čo sa jedná, lebo nám to tam bolo vysvetlené a občania to
budú vedieť, až keď to bude na komplet hotové. Budeme potom vedieť už aj cenu, lebo aj
mňa tieto veci zaujímajú. Ja som vtedy chýbal, mal som chrípku, keď ste schvaľovali projekt.
Ja som tu nebol a čítal som v Novobanských novinách, že poslanci schválili projekt na
kúpalisko. Potešil som sa, že aj bez mňa schválili projekt. Keď sa schvaľoval projekt, tam ste
sa mali všetko spýtať, keď sa v tom niekto vyzná, mohol sa poslanec prihlásiť, že ja budem tej
firme radiť, čo robí technológiu. Prečo ste sa neprihlásili, že ja budem radiť pánovi
Šmikniarovi. Veď to nechajme na odborníkov, schválili sme projekt a robia to odborníci na
vysokej úrovni. Nie je ale problém, aby ste sa prihlásili ešte aj teraz. Môžete ísť do tej firmy
a povedať, nepáči sa mi to, robte to všetko nanovo. Nehnevajte sa, ale toto čo tu už
rozprávame, to je bez úrovni.
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Ja by som len chcela upresniť, že v decembri, keď ste tu neboli
kvôli chorobe, tak my sme schválili výdavky na projektovú dokumentáciu. Projekt ešte
v podstate nikto nevidel. Videli sme v pondelok jeho prvý krok „nákres“ a z neho by mala
čoskoro vzísť vizualizácia na zverejnenie, ktorá bola prisľúbená aj pánom primátorom. Čiže
som sa len spýtala, kedy to bude zverejnené. To, že je trošku omeškanie, že to malo byť 15.
júna, nič proti pánovi Šmikniarovi, ale určite je to prvé kúpalisko, ktoré projektuje a za to
nastávajú tieto zdržania, čiže áno sme zvedaví a myslím, že nič zlé tým nerobíme.
G.Galeta - Osobne som bol za pánom Šmikniarom, keď som sa dozvedel, že sa robí nejaký
projekt, pretože nikto nevedel povedať, čo v tom projekte bude, schvaľovali sa len nejaké
prostriedky na projektovú dokumentáciu. Tento projekt prišiel do e-mailu asi mesiac dozadu
a predvčerom bol prvýkrát odprezentovaný, kde niektorí sme mali k tomu projektu aj
pripomienky a nikto sa nás nepýtal, či to bude projekt s využívaním len sezónnym, alebo to
bude celoročne. Podľa mňa, keď máme do kúpaliska vložiť toľké peniaze, tak by sme sa
mohli zamyslieť nad tým, aby tam bola možno aj prevádzka cez zimu, aspoň čiastočná. Ak
chceme to kúpalisko spraviť, tak ho spravme na takej úrovni, aby bolo využité dlhšie ako 4
mesiace do roka.
Ing.T.Palaj – Pán Barniak, ak hovoríte, že sme schválili projekt, tak sa mýlite. Musíte na tie
zastupiteľstvá chodiť, aby ste vedeli, čo schvaľujeme, pretože my sme žiadny projekt
neschválili. Schválili sme financie 10 tis. eur a pán primátor si ich v priebehu týždňa alebo
koľko, stihol navýšiť, stihol sa rozhodnúť, ako bude kúpalisko vyzerať, stihol sa rozhodnúť,
komu to zadá a ako to zadá a rovno aj podpísal zmluvu. Toto sa mi na to nepáči a my sa teraz
mesiac potom, ako už tá zmluva vypršala, lebo už pred mesiacom to malo byť dodané, sa
dozvedáme, že ako má vyzerať kúpalisko a vidíme nejaké prvé obrázky. Toto je to, čo mi na
tom vadí. Nieže bude na Novej Bani kúpalisko, ale to, že sme žiadny projekt neschválili, my
sme schválili 10 tis. eur a teraz máme zmluvu za 18 tis. eur, zatiaľ bez projektu a podľa
predstavy pána primátora. My máme teraz pripomienkovať hotové riešenie, ktoré je
nakreslené, ktoré je naprojektované a my ideme pripomienkovať, že chceme, aby tam bola
celoročná prevádzka alebo tam nechceme plynové vykurovanie bazénov, ale niečo iné.

J.Barniak - Pán poslanec Galeta, ešte ani nevieme a Ty už hovoríš, že je to veľa peňazí. Mali
sme to zadarmo, chcel to spraviť pán Gonda. Chcel to spraviť veľkolepejšie a bolo by to
zadarmo. Vy si protirečíte, vy ste ako takí tajtrlíci. Chcel to spraviť zadarmo pre novobanskú
verejnosť a vy tu teraz hovoríte, že veľa peňazí. Povedz, že to nechceš, v poriadku. Tak
napíšeme, že pán poslanec Galeta nechce, lebo on chodí dajme tomu do Ninu. V poriadku, ja
to beriem, len nehovorme niečo opačne. Mali sme tu veľkolepý projekt zadarmo pre širokú
verejnosť, okolie, deti, mládež, starých, tam mohlo byť obrovské vyžitie. Zas hovoríš niečo
iné, môžeme sa teraz vyjadriť aj k tomuto projektu. V pondelok si hovoril a pán Šmikniar Ti
povedal, že to tam ani nevojde, je to energeticky náročné a zvýši sa obrovsky cena. Aj ja
môžem povedať, že aj ja tam voľačo chcem, to je to najľahšie. Veď my sa nedohodneme ani
na fasáde, veď to nechajme na rozumných ľudí, ktorí dostali dôveru od ľudí. To je naša
vizitka, že my sa tu nevieme na ničom dohodnúť. Netreba si protirečiť.
M.Marko - Myslím si, že keď máme my raz schvaľovať projektovú dokumentáciu, či sa to už
bude robiť, alebo nie, tak si k tomu môžeme povedať svoj názor a predstavu. Tiež som
s pánom Galetom hovoril, že by sa tam kľudne mohlo urobiť niečo malé, veď nehovoríme, že
tam ideme robiť niečo veľké, nebude to stáť 5 korún, nejdeme robiť stánok na predaj rožkov,
ale obrovskú investíciu. Pripravme to tak, aby to bolo fakt dobre pripravené, či potom, keď sa
to urobí, bude nám to niekto vyčítať. Ako sa vyčítala škola, námestie a všetko. Zase sa to šije
„horúcou ihlou“. Prečo si nemôžem povedať svoj názor, je to trestné alebo čo? Keď povieme,
že tam chceme sauny a malý bazén, polovica vnútri a polovica vonku, to si nemôžeme
vysloviť svoj názor? Keď to chcel stavať Rado Gonda, tak to bolo na 2 tisíc ľudí a on to
stavať mohol, schválené to mal, len sa rozhodol inak. Tak sa rozhodol on a my to už
nezmeníme. Takže nerozprávaj, že sme tu tajtrlíci a neviem čo, skús sa s nami slušne baviť.
G.Galeta - Musím reagovať na tú športovú halu, Jozef, nezavádzaj ľudí, že nemohol stavať.
Pán Gonda mal schválenú výstavbu, že sa do toho nepustil, bolo jeho slobodné rozhodnutie.
Uznesením mesta bol schválený tento projekt na výstavbu a to, že sa k tomu vyjadrujeme, že
tam chceme mať trošku inú kvalitu toho kúpaliska. Pokiaľ tam vošla hala pre 2 tisíc ľudí so
športovou sálou, s bowlingovou dráhou, s wellnesom a ubytovaním, tak priestor pre nejaké 3
sauny, keď sme dokázali postaviť priestor na Tajchu za 70 tis. eur, ani tieto sauny by tam
nemuseli byť väčšie. Nebolo by to až také prehnané, ako sa hovorí.
J.Búry - Už viackrát sme to počuli, že sme to odmietli a dnes sme už aj tajtrlíci, že si
protirečíme. Neviem, kto si tu protirečí. Bol by som rád, keby tu niekto povedal, v akom
počte bolo odhlasované za tú športovú halu. Viem, že to bolo schválené, ale mohli by ste mi
povedať niekto kompetentný, koľko bolo „za“ a koľko bolo „proti“. Ja to číslo viem, ale chcel
by som to počuť od kompetentných ľudí, aby sa to potvrdilo, lebo toto sme tu počuli už na
štvrtom zastupiteľstve a stále dookola to isté, to ma uráža a nakoniec sme ešte aj „tajtrlíci“, to
sa mi nepáči. Viem, že hlasované bolo 9 a trojpätinová väčšina je 8, čiže to bolo
nadtrojpätinovou väčšinou schválené, čiže na druhý deň mohol pán Gonda začať konať v tej
činnosti. Že si to rozmyslel, že nebude konať, mrzí to aj mňa, lebo ja som tiež hlasoval za to,
aj keď som obvinený, že som „tajtrlík“ a že si protirečímre, to sa mi nepáči takto postupovať.
Čiže si treba pozrieť fakty a nezavádzať ľudí a verejnosť.
J.Barniak - Vážení, moji predrečníci, málo viete, čo je podnikanie a čo je investovať vlastné
peniaze pre verejné veci. Už som vám to minule vysvetľoval, pán Gonda chcel len jedno, aby
sme ťahali spolu za jeden povraz, aby sme mu tlieskali a on to bude stavať a robiť. Vážení,
písali sa ale petície po Vrškách, pani poslankyňa veľmi dobre vie, kto chodil petície písať. Tí,
čo chodili písať petície klamali ľudí, môžeme hovoriť konkrétne tie mená, potom ma oslovili

viacerí ľudia. Píšeme petície proti tomu, aby pán Gonda začal robiť halu. Keby proti mne
písali, tak poviem, že nehnevajte sa, tak to idem robiť do Žarnovice, keď Novobančania budú
písať proti mne. Robí teraz iné veci, má niečo v zahraničí. Urážali ste ho potom na
komisiách pán Tužinský, pani Valachovičová, viete veľmi dobre, akými slovami, akými
vetami. Ja, keby som tu mal dať verejné peniaze a tu by ma takto urážali ľudia, Novobančania
písať petície, tak by som to fakt nerobil. Išiel by som to robiť do Žarnovice, v Žarnovici by
som to postavil. Hovorili mu, príď do Žarnovice, tu Ti dáme všetko. Povedal, zahraničie,
more, kašlem sa na Novú Baňu. Už sa nebudem opakovať, čo povedal. Nech sponzorské dáva
Viktória Valachovičová, to povedal a potom spomenul ďalších, ak pôjdeme ďalej do diskusie,
budem hovoriť konkrétne mená a konkrétne, čo sa hovorilo, on vie všetky informácie. Ja som
tie informácie nevedel, ani som nemal skade vedieť, ja nechodím po tých komisiách. Takže,
keby sme každého investora na Slovensku urážali, tak sem nepríde nikto na Slovensko, ani na
Novú Baňu. Ďakujem.
Hlasovanie o návrhu poslankyne MsZ Natálie Pinkovej na ukončenie diskusie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
súhlasí
s ukončením diskusie
Hlasovanie č. 13:
prítomní - 11
za - 4 (Jozef Barniak, Ing. Zdenko Král, Natália Pinková, Mg. Adrian Zima)
proti – 5 (Peter Forgáč, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória
Valachovičová,PhD.)
zdržal sa - 2 (Juraj Búry, Gregor Galeta)
nehlasoval - 1 (Ján Psotka) – návrh na uznesenie nebol prijatý

J.Búry – Musím zase reagovať, lebo sa zase zavádza. Ja som bol na jednej komisii, tam som
povedal, že mám trošku obavy z toho projektu, lebo to bol megaprojekt, ale povedal som, že
mu držím palce a ak to prejde, budem rád. Čiže neurážal som ho, skôr by som povedal, pani
Pinková je toho svedkom, sa ohradila voči Gondovi, on urážal nás trošku. Mne to nevadilo,
ale ona sa ohradila, že si to vyprosí, také narážky. Neviem, či na druhých komisiách bol
urážaný on, preto hovorím, nezavádzajme verejnosť. Ďakujem.
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Máme ešte vyše rok pred sebou a bála by som sa, že stratím
dôveru v očiach ľudí na Vašom mieste, keď hovoríte takto, pretože na našej komisii ho tiež
nikto neurážal. Dokonca sme schválili, aby sa do mestského zastupiteľstva posunul tento
návrh s tým, že sme upozornili, aby nám bola k nahliadnutiu Zmluva o nájme resp. o predaji
tých pozemkov, čo všetko tam bude zahrnuté. Tá zmluva mi nebola pred hlasovaním
k dispozícii, alebo na naštudovanie a z tohto dôvodu som sa zdržala hlasovania. Čo sa týka
petície, už sme to tu počuli veľakrát, pani hlavná kontrolórka Vám určite vysvetlí, aké
náležitosti má mať petícia. Nejednalo sa o petíciu, videla som to tlačivo, jednalo sa zhruba
o znenie: „Prosíme investora o poskytnutie informácií a stretnutie s občanmi.“ Takže to malo
ďaleko od petície. Radšej si to overte predtým, ako nám to na najbližšom zastupiteľstve zase
„vyhodíte na oči“. Ďakujem.
Ing.K.Tužinský – Jediná pripomienka, Jozef, padlo tu moje meno, ktoré si spomínal. Na tej
komisii, ako si povedal, si nebol. Okrem členov komisie tam bol pán Gonda, pán poslanec
Maroš Havran a pán primátor Ján Havran, čiže informácie máš jedine od týchto troch osôb.

Nie je problém sa s nimi stretnúť v Tvojej prítomnosti a nech mi to povedia do očí, od koho
boli urážaní. Od koho menovite boli urážaní z tej komisie. Ďakujem.
J.Barniak - Výsledok je taký, že nemáme veľkolepý projekt. Darmo sa my tu budeme vadiť.
Ing.T.Palaj - Chcel by som sa spýtať, či Vy, ako zástupkyňa primátora viete, prečo nebolo
zvolané mestské zastupiteľstvo podľa plánu? Či ďalšie budú zvolané podľa plánu, alebo tu
teraz budeme musieť zvolávať mimoriadne každé zastupiteľstvo?
N.Pinková - Bol problém s tým VZN-kom o odpadoch, tak sme to chceli posunúť.
Ing.T.Palaj - Takže ste nás ani neupovedomili o tom, že to nebude a kedy bude.
N.Pinková - Nie.
Ing.T.Palaj - Tak by sme poporosili, aby ste nás na budúce upovedomili.

Hlasovanie o návrhu na uznesenie poslanca MsZ Jána Psotku:
U z n e s e n i e č. 57/2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
ukladá
úlohu riaditeľovi Technických služieb mesta Nová Baňa, Františkovi Bakošovi v termíne do
31. augusta 2017 vypracovať cenovú kalkuláciu na asfaltovanie cesty v miestnej časti Chotár
v celej šírke, v dĺžke 3 km, viac špecifikácie po dohode s pánom poslancom Psotkom
Hlasovanie č. 14:
prítomní - 11
za - 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová,
PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Natália Pinková) – uznesenie bolo prijaté

Hlasovanie o návrhu na uznesenie poslankyne MsZ Ing. Viktórie Valachovičovej, PhD.:
U z n e s e n i e č. 58/2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
ukladá

primátorovi mesta úlohu v termíne do 1. augusta 2017 zabezpečiť zverejňovanie
výziev/oznámení mesta ako verejného obstarávateľa s predpokladanou hodnotou zákazky nad
2 000 eur na stránke mesta www.novabana.sk, konkrétne v časti „Verejné obstarávanie“
v novovytvorenej časti „Aktuálne výzvy“, ako aj v baneri
Hlasovanie č. 15:
prítomní - 11
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 1 (Natália Pinková)
zdržal sa - 1 (Ing. Zdenko Král)
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté

Hlasovanie o návrhu na uznesenie poslankyne MsZ Ing. Viktórie Valachovičovej, PhD.:
U z n e s e n i e č. 59/2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
ukladá
úlohy hlavnej kontrolórke mesta Nová Baňa:
1) Skontrolovať vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Nová Baňa
v roku 2017 v súlade s § 7, ods. 4 zákona č. 583/2004 Zb. zákonov o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, VZN mesta Nová Baňa č. 7/2011 zo dňa 25. 8. 2011
o dotáciách a článku 2 dohôd o poskytnutí z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorených
v roku 2017
Termín: priebežne v roku 2017
2) Kontrola stanov obchodných spoločností založených mestom Nová Baňa
Termín: do 30. 9. 2017
3) Kontrola platných VZN mesta Nová Baňa. Výsledkom kontroly bude zoznam VZN
rozdelený na tieto skupiny:
a. VZN, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou a hlavná kontrolórka ich odporúča
zachovať v platnosti
b. VZN, ktoré hlavná kontrolórka odporúča mestskému úradu prepracovať
a pripraviť na opätovné schválenie mestskému zastupiteľstvu
c. VZN, ktoré sú neaktuálne, prípadne odporujú súčasnej legislatíve a hlavná
kontrolórka ich odporúča zrušiť
Termín: do 31. 10. 2017
4) Predložiť mestskému zastupiteľstvu a doplniť na webstránku mesta závery kontrol
vykonaných na základe uznesenia č. 30/2017 z 26. 4. 2017
Termín: do 31. 8. 2017

Hlasovanie č. 16:
prítomní - 11
za - 11 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing.
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová,
PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté
Hlasovanie o návrhu na uznesenie poslanca MsZ Ing. Tomáša Palaja:
U z n e s e n i e č. 60/2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
ukladá
úlohu hlavnej kontrolórke mesta Nová Baňa:
Kontrola procesu výberu dodávateľa projektovej dokumentácie v podprograme 9.5 Kúpalisko
(projekt Rekonštrukcie kúpaliska)
Termín: do 15. 8. 2017
Hlasovanie č. 17:
prítomní - 8
za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 4 (Jozef Barniak, Ing. Zdenko Král, Natália Pinková, Mgr. Adrian Zima)
– uznesenie bolo prijaté
Nakoľko už do diskusie neboli ďalšie príspevky, zástupkyňa primátora mesta Nová
Baňa Natália Pinková všetkým prítomným poďakovala za účasť a o 17.52 hod. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva ukončila.
Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z rokovania Mestského
zastupiteľstva v Novej Bani.

Natália Pinková, v. r.
zástupkyňa primátora mesta

Jozef Barniak, v. r.
I. overovateľ
Zapísala: Marta Müllerová

Ing. Tomáš Palaj, v. r.
II. overovateľ

