Zápisnica
z pracovného stretnutia členov Združenia mikroregiónu Nová Baňa, ktoré sa konalo dňa
20.01.2020 o 10.00 hod. na Mestskom úrade v Novej Bani
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Otvorenie
Na úvod pracovného stretnutia
privítal prítomných primátor mesta Nová Baňa
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA.
PROGRAM:
1. Záväzné stanoviská a stanoviská k výstavbe – informácia spoločný stavebný úrad
2. Informácie k novele zákona o verejnom obstarávaní – Mgr. Eva Rupcová
3. Správa o hospodárení združenia za rok 2019
4. 50. výročie prechodu Inovcom, ukončenie v obci Orovnica, ukážky historických bojov

5. Školenia GrandExpert – zorientovanie sa v téme eurofondov, grantov a dotácií
6. Diskusia a Rôzne
7. Záver

K b o d u 1 .)
Pracovníčky spoločného stavebného úrad v rámci spolupráce pri vydávaní rozhodnutí
informovali členov mikroregiónu:
- pri osobnom preberaní žiadostí na obciach skúmať, či má žiadosť všetky náležitosti v zmysle
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona,
- po prijatí žiadosti zabezpečovať cez program OVERSI vlastnícke doklady s overovacou
doložkou,
- vychádzať zo stanoviska obce o súlade so záväznou časťou ÚP (pokiaľ je spracovaný ÚP)
a záväzného stanoviska obce (pokiaľ nie je spracovaný ÚP), ako príslušného orgánu
územného plánovania, cestného správneho orgán, orgán ochrany životného prostredia
a vodohospodársky orgán (dopravné napojenie, napojenie na infraštruktúru územia, ochrana
prírody a krajiny a ostatných zložiek životného prostredia) k pripravenosti územia na
výstavbu.
Stavebný úrad zašle na obce jednotné formuláre žiadostí a tiež vzor požadovaného stanoviska.
K b o d u 2 .)
Národná rada Slovenskej republiky, schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. K uvedenej novele
o niektorých aktuálnych zmenách poinformovala prítomných členov ZMNB Mgr. Eva Rupcová.
Mesto Nová Baňa pri verejnom obstarávaní sa riadi Smernicou č. 2/2019, ktorá upravuje záväzné
postupy mesta ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní. Po absolvovaní školenia k uvedenej problematike bude smernica doplnená o aktuálne
zmeny.

K b o d u 3 .)
Členovia ZMNB vzali na vedomie správu o hospodárení Združenia mikroregiónu za rok 2019.
K b o d u 4 .)
Primátor mesta Nová Baňa oboznámil prítomných o akcii 50. ročník Zimného prechodu
Pohronským Inovcom. Zimný prechod Pohronským Inovcom sa uskutoční dňa 08.02.2020.
Ukončenie akcie bude v kultúrnom dome na Orovnici, kde sa uskutoční pred KD Orovnica
prehliadka dobovej vojenskej techniky. Prítomní starostovia vyjadrili súhlas propagovať akciu na
svojich web stránkach a informačných tabuliach. Do akcie sa zapájajú obyvatelia celého
mikroregiónu.
K b o d u 5 .)
Predseda ZMNB poinformoval o školeniach GrantExpert, ktoré pomôžu zorientovať sa lepšie v
téme eurofondov, grantov a dotácií. Aktuálne je vyhlásených 31 výziev.
K bodu 6)
Bolo prejednané:
- povoľovanie drobných stavieb, riešiť individuálne, dohodami s odborne spôsobilými
osobami
- nedostatočná kanalizačná sieť ( Mesto Nová Baňa, Obce Malá Lehota, Veľká Lehota,
Orovnica, Brehy) a nedostatočné rozvody pitnej vody (Obec Rudno nad Hronom),
problematiku predniesť aj na ZMOS
- informácia starostky obce Orovnica – VZN č. 2/2019 o vyprázdňovaní obsahu župm
- preveriť možnosť získať štatút MAS a zapojiť sa do výziev prostredníctvom Občianskeho
združenia POHRONSKÁ CESTA – región Nová Baňa a Kľakovská dolina
- prezentácia aquaponická farma – pestovanie potravín bez pôdy, spájanie chovu rýb
s pestovaním zeleniny, hľadanie vhodného pozemku na výstavbu skleníkov na území
mikroregiónu – Gregor Galeta

Predseda ZMNB Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA poďakoval prítomným za účasť.

..............................................................
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
predseda združenia
V Novej Bani, 22.01.2020
Zapísala : L. Adamcová

