
 
 

Správa o hodnotení plnenia 
Programu rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2019 

 
Program rozvoja mesta Nová Baňa (ďalej PRM) je základný komplexný strednodobý 
programový a rozvojový dokument. PRM na roky 2014 – 2020 bol spracovaný v zmysle zákona 
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a v zmysle 
Metodiky na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC zverejnenej Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. Bol schválený uznesením č. 52/2015 Mestského zastupiteľstva mesta 
Nová Baňa zo dňa 23. 06. 2015.  
 
Program rozvoja mesta Nová Baňa je tvorený súborom opatrení, ktoré bližšie charakterizujú 
stanovené priority a prioritné ciele a sú zaradené do príslušných prioritných (kľúčových) osí a 
oblastí rozvoja. Plnenie cieľov PRM je realizované prostredníctvom projektov a aktivít, ktoré sú 
každoročne zapracovávané do Programového rozpočtu mesta Nová Baňa.  
 
V roku 2019 boli realizáciou jednotlivých projektov Programového rozpočtu mesta plnené 
nasledovné opatrenia: 
- Priorita PRM 1.2.1 „Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ JZ vrátane jej materiálno-technického  

       vybavenia“ 
- Priorita PRM 1.2.2 „Rekonštrukcia elektroinštalácie v komplexe budov ZŠ JZ “ 
- Priorita PRM 1.2.4 „Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana“ 
- Priorita PRM 1.2.6 „Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia 

                                 komplexu budov MŠ Nábrežná“ 
- Priorita PRM 1.2.7 „Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy“ 
- Priorita PRM 1.2.8 „Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami“ 
- Priorita PRM 1.2.9 „Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ“ 
- Priorita PRM 1.3.1 „Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa“ 
- Priorita PRM 1.4.1 „Výstavba 48 nájomných bytov v meste Nová Baňa“ 
- Priorita PRM 1.5.1 „Zriadenie moderného kultúrneho centra v meste Nová Baňa“ 
- Priorita PRM 1.5.2 „Úprava areálu KD Bukovina a areálu Zvonička na oddychovú zónu“ 
- Priorita PRM 1.5.3 „Rekonštrukcia KD Štále“ 
- Priorita PRM 1.5.4 „Výstavba multifunkčnej haly pre kultúrne a športové podujatia“ 
- Priorita PRM 1.6.1 „Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce“ 
- Priorita PRM 2.3.4 „Postavenie repliky Potterovho ohňového stroja“ 
- Priorita PRM 2.4.2 „ Revitalizácia vodnej nádrže Tajch“ 
- Priorita PRM 2.5.3 „Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste Nová Baňa“ 
- Priorita PRM 2.5.6 „Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov“ 
- Priorita PRM 2.5.7 „Modernizácia autobusových prístreškov“ 
- Priorita PRM 2.5.8 „Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste“ 
- Priorita PRM 2.6.1 „Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce“ 
- Priorita PRM 2.6.2 „Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom  

                                  na úrovni samosprávy“ 
- Priorita PRM 3.1.1 „Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, 
-                                  systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava“ 
- Priorita PRM 3.2.1 „Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej siete – ul. Kamenárska“ 
- Priorita PRM 3.4.1 „Modernizácia vykurovacieho systému v komplexe budov ZŠ J. Zemana“ 

 
Správa o plnení PRM bola spracovaná na základe podkladov: 
- MsÚ Nová Baňa 
      /prednostka, vedúci a zamestnanci    

oddelení/ 
- Materská škola Nábrežná 2,  

vrátane elokovaných pracovísk  

- Základná škola Jána Zemana Nová Baňa 
- Základná umelecká škola Nová Baňa 
- Centrum voľného času Nová Baňa 
- Technické služby mesta Nová Baňa 
- Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa 



 
 

Hodnotenie plnenia PRM Nová Baňa za rok 2019 v textovej forme:  
 
1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ vrátane jej materiálno-technického vybavenia  
Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 bola zrealizovaná výmena plynového ohrievač vody, 
vybavenie kuchyne spotrebičmi  a vybudovanie NN prípojky pre ŠJ ZŠ J. Zemana v sume 50 205 
eur z rozpočtu mesta.  
 
1.2.2 Rekonštrukcia elektroinštalácie v komplexe budov ZŠ JZ   
Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019  zabezpečovali len prípravné práce.  

 
1.2.4 Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana 
Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 sa uskutočnilo verejné obstarávanie na dodávateľa  na 
vybavenie učební v celkovej sume 3 240 eur z rozpočtu mesta. 
 
1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia komplexu 
budov MŠ Nábrežná 
Skutočnosť k 31.12.2019: Oprava šatní triedy B a C, oprava umyvárky a  podlahy v triede B 
v sume 46 048 eur. Uskutočnila sa rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná v sume 152 971 eur, 
detské ihrisko  ET Štúrova v sume 18 934 eur. Prostriedky z rozpočtu mesta 208 953 eur, dotácia 
vo výške 9.000 eur.   

 
1.2.7 Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy 
Skutočnosť k 31.12.2019: Boli uskutočnené maliarske a natieračské práce, renovácia náteru 
podlahy parketovým olejom, oprava zvukovopohltivých panelov – prostriedky z rozpočtu mesta v 
sume 3 446 eur.  
 
1.2.8 Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami 
Skutočnosť k 31.12.2019: Bol zakúpený cimbal  v sume 5 000 eur – prostriedky z rozpočtu mesta 
kód 46. 
 
1.2.9 Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ 
Skutočnosť k 31.12.2019: Bola uskutočnená výmena podlahovej krytiny s úpravou podkladu, 
maliarske práce – prostriedky z rozpočtu mesta kód 41 v sume 3 999 eur.  
 
1.3.1 Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa 
Skutočnosť k 31.12.2019: Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nová Baňa bol spracovaný 
a schválený na zasadnutí MsZ v mesiaci február 2019.   
 
1.4.1 Výstavba nájomných bytov v meste Nová Baňa  
Skutočnosť k 31.12.2019: Výstavba 39 nájomných bytov súkromným investorom bola ukončená 
a bytový dom s prislúchajúcou technickou vybavenosťou bol skolaudovaný..  
 
1.5.1 Zriadenie moderného kultúrneho centra v meste Nová Baňa  
Skutočnosť k 31.12.2019: Prestavbou objektu  bola zriadená nová mestská knižnica s nákladom 
vo výške 100 799 eur z rozpočtu mesta, doplnený interiér vybavením v hodnote 5 000 eur z toho 
vo výške 4000 poskytnutá dotácia z Fondu na podporu umenia.   
 
1.5.2 Úprava areálu KD Bukovina a areálu Zvonička na oddychovú zónu  
Skutočnosť k 31.12.2019: K objektu Zvonička boli vybudované elektrická, vodovodná  prípojka, 
osadená žumpa v sume 31 102 eur rozpočtu mesta .  
 
1.5.3 Rekonštrukcia KD Štále  
Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 sa uskutočnila rekonštrukcia vykurovania objektu 
s plynovým zásobníkom. Celkové náklady predstavujú sumu 37 276 eur z rozpočtu mesta.  
 



 
1.5.4 Výstavba multifunkčnej haly pre kultúrne a športové podujatia  
Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2020 bola vypracovaná štúdia na športovorekreačný areál 
s plavárňou v hodnote 2000 eur z rozpočtu mesta. 
 
1.6.1 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce  
Skutočnosť k 31.12.2019: Neuskutočnilo sa z dôvodu konania komunálnych volieb a 
nastavovania rozvojových priorít 
V rámci podujatia Týždeň športu pre všetkých - 16. ročník bola získaná dotácia 
z Banskobystrického samosprávneho kraja v sume 1200 eur.  
V rámci podujatia Tajchová osmička – 8. ročník boli získané dary od súkromných sponzorov. 
 
2.3.4 Postavenie repliky Potterovho ohňového stroja 
Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 bol realizovaný archeologický výskum pre zistenie 
pôvodného umiestnenia Potterovho stroja s kladným  výsledkom a  v sume 6120 eur z rozpočtu 
mesta. 
  
2.4.2.  Revitalizácia vodnej nádrže Tajch 
Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 boli zahájené prípravné práce na sfunkčnenie 
ovládacieho zariadenia výpustného a výustného objektu. K čerpaniu finančných prostriedkov 
v roku 2019 nedošlo.  
 
2.5.3 Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste Nová Baňa 
Skutočnosť k 31.12.2019:  V roku 2019 bola uskutočnená úprava a vybudovanie spevnených 
plôch v sume 66 737 € na ul. Školská, práce boli  ukončené. Ďalej boli vypracované  PD  
Odstavná plocha ul. Nábrežná v sume  1 052 eur a ul. Štúrova  v sume 850 eur z príspevku 
mesta.  
 
2.5.6 Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov 
Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 sa vykonala v sume 45 037 eur rekonštrukcia MK 
Hviezdoslavova, rekonštrukcia MK ul. Nad Hrádzou v sume 157 233 eur,  asfaltovanie v sume 
148 542 sa realizovalo asfaltovanie MK ul, Záhrbska, Tajch, Kútovská cesta a opravy výtlkov, 
žľabov, oprava oplotenia DSC Lipa z príspevku mesta.  
 
2.5.7 Modernizácia autobusových prístreškov  
Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 bola vymenená a osadená nová autobusová zastávka na 
ul. Cintorínska v sume  4 846 eur z príspevku mesta.   
 
2.5.8 Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste 
Skutočnosť k 31.12.2019: v roku 2019 sa realizovala v hodnote 6 756 eur dodávka a inštalácia 3 
ks kamier. 
 
2.6.1 Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce 
Skutočnosť k 31.12.2019: Uskutočnili sa jednotlivé školenia zamestnancov v počte 24 v odbore, v 
ktorom vykonávajú každodennú pracovnú činnosť v celkovej sume 2068 eur za rok 2019. 
 
2.6.2 Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni 
samosprávy 
Skutočnosť k 31.12.2019: Počas roka 2019 v 4. zmene sa do rozpočtu pridalo 8 640 eur na 
zakúpenie softvéru od DATALANu modul elektronického doručovania, ktorý mal slúžiť na 
 doručovanie úradných dokumentov elektronicky. Pre zdĺhavé vyjednávanie s dodávateľom pri 
hľadaní čo najnižšej ceny dodania služieb, sme počas roka 2019 zmluvu neuzatvorili a finančné 
prostriedky sa nečerpali.   
 
3.1.1 Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, systému 
triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava 
Skutočnosť k 31.12.2019: V roku 2019 sa nezrealizoval žiaden projekt týkajúci sa danej priority.  
 



3.2.1 Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej siete – ul. Kamenárska 
Skutočnosť k 31.12.2019: Nerealizovaný projekt zo strany mesta – súdny spor. Nerealizovaný 
projekt zo strany mesta – súdny spor.  
V roku 2019 po vzájomnej dohode medzi Mestom Nová Baňa a Obcou Brehy došlo 
k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov.  StVS a.s. na základe tohto výsledku opätovne 
zahájilo prípravu projektu.. 
 
3.4.1 Modernizácia vykurovacieho systému v komplexe ZŠ J. Zeman 
Skutočnosť k 31.12.2019: v roku 2019 bola realizovaná modernizácia plynovej kotolne, boli 
nahradené dva pôvodné plynové kotle za jeden kondenzačný plynový kotol s príslušenstvom 
v sume 21 511 eur z rozpočtu mesta.   
 
 



Hodnotenie plnenia PROGRAMU ROZVOJA MESTA NOVÁ BAŇA za rok 2019 
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1.2. Výstavba, 
rekonštrukcia 
a modernizácia 
škôl 
a školských 
zariadení 
vrátane ich 
materiálno-
technického 
vybavenia 

1.2.1 Modernizácia 
priestorov ŠJ pri ZŠ 
vrátane jej 
materiálno-
technického 
vybavenia   

Celková rekonštrukcia 
a modernizácia 
priestorov kuchyne ŠJ 
ZŠ JZ 

 
 
 

N 
ZŠ J. Zemana 

2016-
2018 

Kapacita 
podporeného 
zariadenia/ 
stravníka 

 
 
 
 
 
 
397/420 

Rok 2019 
4 798 eur  
výmena plynového 
ohrievača vody  
30 079 eur 
vybavenie kuchyne 
spotrebičmi 
15 328 eur 
vybudovanie novej 
NN prípojky ŠJ 
- prostriedky 
z rozpočtu mesta, 
kód 46 

Rok 2019 
50 205 eur 
mesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.1. 

 

1.2.2 Rekonštrukcia 
elektroinštalácie 
v komplexe budov 
ZŠ JZ 

Komplexná 
rekonštrukcia 
elektroinštalačných 
rozvodov 

N ZŠ J. Zemana 
2016-
2018 

Kapacita 
podporeného 
zariadenia/ 
žiak 

 
 
397/450 

Rok 2019 
Nerealizovalo sa, 
zabezpečovali sa len 
prípravné práce  

Rok 2019 
0,00 eur 
 

11.1.1. 

 

1.2.4 Modernizácia 
vybavenia učební ZŠ 
J. Zemana 

Vybaviť všetky učebne 
podľa požiadaviek 
štátneho vzdelávacieho 
programu MŠVVaŠ SR 

A ZŠ J. Zemana 
2016-
2018 

Počet žiakov 
navštevujúcich 
ZŠ 

 
 
 
397/450 

Rok 2019 
3 240 eur 
verejné obstarávanie 
na výber dodávateľa 
na vybavenie učební 
- prostriedky 
z rozpočtu mesta 
kód 41 
 

Rok 2019 
3240 eur   
mesto 

11.1.1. 
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1.2.6 Modernizácia 
areálu a vnútorného 
materiálno-
technického 
vybavenia komplexu 
budov MŠ Nábrežná 

Revitalizácia areálu pri 
MŠ Nábrežná 
a elokovaných 
pracovísk, rekonštrukcia 
rozvodov kúrenia, 
elektroinštalácie, 
podláh, WC a kuchyne 
v budove MŠ Nábrežná 

N MŠ Nábrežná  
2016-
2020 

Kapacita 
podporeného 
zariadenia/ 
dieťa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
196/206 

Rok 2019 
152 971 eur 
rekonštrukcia 
exteriéru MŠ 
Nábrežná,  
- prostriedky 
z rozpočtu mesta 
1993 eur kód 41 , 
20 824 eur kód 43, 
130 154 eur kód 46,  
 
18  934 eur 
Detské ihrisko ET 
MŠ Štúrova  
- prostriedky 
z rozpočtu mesta a 
dotácie 
9 934 eur, kód 46 
9 000 eur, kód 131I 
 
MŠ a elokované 
pracoviská 
46 048 eur 
oprava šatní detí 
triedy B a C, oprava 
podlahy umyvárky 
trieda B 
- prostriedky z 
rozpočtu mesta, 
kód 41  
 

Rok 2019 
217 953 eur 
mesto,  
Úrad vlády SR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1.7. 
 

 

1.2.7 Komplexná 
rekonštrukcia 
budovy a areálu 
Základnej umeleckej 

Výmena strešnej 
krytiny, odizolovanie 
základov, rekonštrukcia 
fasády, revitalizácia 

N ZUŠ 
2016-
2020 

Počet žiakov 
navštevujúcich 
ZUŠ 

 
 
 
418/410 

Rok 2019 
3 446 eur 
Maliarske 
a natieračské práce, 

Rok 2019 
3 446 eur 
mesto 

11.1.2. 



Prior. 
os Opatrenie Projekt/aktivita Stručný popis  

 
Projekt v 
zásobníku 
Áno/Nie 

Zodpovedný 
garant  

Plánov
aný 

termín 
realizá

cie 

Ukazovateľ 

 
Plnenie 
cieľovej 
hodnoty 

Plnenie ukazovateľa Finančné vyjadrenie/ 
Poznámka 

Číslo 
programu/ 
podprogr./ 
projektu 

školy areálu ZUŠ oprava podlahy, 
oprava 
zvukovopohltivých 
panelov, náter  
podlahy parketovým 
olejom 
 - prostriedky 
z rozpočtu mesta, 
kód 41 
 

 

1.2.8 Modernizácia 
vybavenia ZUŠ 
učebnými 
pomôckami 

Vybavenie tried 
hudobnými nástrojmi 

A ZUŠ 
2016-
2018 

Počet žiakov 
navštevujúcich 
ZUŠ 

 
 
 
418/410 

Rok 2019 
5 000 eur 
zakúpenie cimbalu  
– prostriedky 
z rozpočtu mesta, 
kód 46 

Rok 2019 
5 000 eur 
mesto 
 
 
 
 

11.1.2. 

 

1.2.9 Rekonštrukcia 
a modernizácia 
budovy, sály a areálu 
CVČ 

Rekonštrukcia 
a revitalizácia budovy, 
sály a areálu 

A CVČ 
2016-
2020 

Počet žiakov 
navštevujúcich 
CVČ 

 
 
 
189/173 

Rok 2019 
3 999 eur 
 - výmena 
podlahovej krytiny 
s úpravou podkladu, 
maliarske práce,   
- prostriedky 
z rozpočtu mesta, 
kód 41  
 

Rok 2019 
3 999 eur 
mesto 

11.1.3. 

1.3. 
Komplexná 
sociálna 
a zdravotná 
starostlivosť 
o obyvateľov 
 
 

1.3.1 Spracovanie 
Komunitného plánu 
sociálnych služieb 
mesta Nová Baňa 

Zhotovenie viacročného 
dokumentu zameraného 
na poskytovanie 
sociálnych služieb 

A správne odd. 
2016-
2018 

Počet 
spracovaných 
koncepčných 
dokumentov 

 
 
 
 
1/1 

Rok 2019 
Dokument 
vypracovaný 
a schválený 02/2019 

Rok 2019 
00,00 € 
mesto 
vo vlastnej réžií 

12.2. 



Prior. 
os Opatrenie Projekt/aktivita Stručný popis  

 
Projekt v 
zásobníku 
Áno/Nie 

Zodpovedný 
garant  

Plánov
aný 

termín 
realizá

cie 

Ukazovateľ 

 
Plnenie 
cieľovej 
hodnoty 

Plnenie ukazovateľa Finančné vyjadrenie/ 
Poznámka 

Číslo 
programu/ 
podprogr./ 
projektu 

 

1.4 Podpora 
výstavby 
a rekonštrukcie 
bytového fondu 
 

1.4.1 Výstavba 
nájomných bytov 
v meste Nová Baňa 

Výstavba 48 nájomných 
bytov vrátane technickej 
infraštruktúry 

N OVŽPaSM 
2017-
2020 

Počet 
novopostavený
ch bytových 
jednotiek 

 
 
39/48 

Rok 2019 
Výstavba 39 
nájomných bytov 
súkromným 
investorom bola 
ukončená .  

Rok 2019 
00,00 € 

 

1.5. Podpora 
športového, 
kultúrneho 
a spoločenskéh
o života 
v meste vrátane 
výstavby 
a modernizácie 
športovej 
a kultúrnej 
infraštruktúry 

1.5.1 Zriadenie 
moderného 
Kultúrneho centra 
v meste Nová Baňa 

Revitalizácia 
stavebných úprav spolu 
so zmenou dispozície, 
vrátane príslušných 
rozvodov, počítačovej 
siete, výťahu atď., 
vrátane interiérového 
vybavenia 

N 
odd. kultúry a 
informácií 

2016-
2018 

Počet 
zorganizovanýc
h podujatí 
(besied, 
prednášok, 
výstav)/rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
5/5 

Rok  2019 
100 799 eur 
projekt zriadenia 
mestskej knižnice 
zrealizovaný 
- prostriedky 
z rozpočtu mesta,  
94 439 eur , kód 46 
6 360 eur, kód 43 
5 000 eur 
 
Interiérové 
vybavenie 
1000 eur 
- prostriedky 
z rozpočtu mesta  
4 000 eur – dotácia  
 

Rok 2019 
105 799 eur 
mesto,   
Fond na podporu 
umenia 

10.7. 
10.2.3. 

 

1.5.2 Úprava areálu 
KD Bukovina 
a areálu Zvonička na 
oddychovú zónu 

Revitalizácia areálov 
a umiestnenie altánku 
a herných prvkov pre 
deti 

N OVŽPaSM 
2018-
2020 

Rozloha 
upraveného 
areálu v m2 

0/300 
 
0/500 

Rok  2019 
31 102 eur 
vybudované 
prípojky vodovodná, 
elektrická, žumpa ku 
objektu Zvonička 
 

Rok 2019 
31 102 eur 
mesto 

8.6.4. 



Prior. 
os Opatrenie Projekt/aktivita Stručný popis  

 
Projekt v 
zásobníku 
Áno/Nie 

Zodpovedný 
garant  

Plánov
aný 

termín 
realizá

cie 

Ukazovateľ 

 
Plnenie 
cieľovej 
hodnoty 

Plnenie ukazovateľa Finančné vyjadrenie/ 
Poznámka 

Číslo 
programu/ 
podprogr./ 
projektu 

29 262 eur 
vodovodná prípojka 
žumpa,  
 
1400 eur 
elektrická prípojka, 
400 eur  - PD 

 
1.5.3 Rekonštrukcia 
KD Štále 

Spracovanie štúdie ku 
komplexnej 
rekonštrukcii KD – 
výmena okien, 
vybudovanie 
kanalizácie, kúrenie 
a oprava fasády budovy 

N OVŽPaSM 
2019-
2020 

Počet 
vypracovaných 
štúdií 

 
 
 
1/1 

Rok  2019 
37 276 eur 
PD a rekonštrukcia 
vykurovania 
s plynovým 
zásobníkom 

Rok 2019 
37 276 € 
mesto 

10.3. 

 

1.5.4 Výstavba 
multifunkčnej haly 
pre kultúrne 
a športové podujatia 

Spracovanie štúdie 
a projektovej 
dokumentácie + 
stavebné povolenie 
k výstavbe 
multifunkčnej haly 

N OVŽPaSM 
2017-
2020 

Počet 
vypracovaných 
štúdií a PD 

 
 
1/2 

Rok 2019 
2 000 eur 
vypracovaná štúdia 
športovo rekreačný 
areál s plavárňou 
 

Rok 2019 
2000 eur 
mesto 

9.5. 

1.6 Rozvoj 
a podpora 
partnerskej 
spolupráce 

1.6.1 Rozvoj 
a podpora 
partnerskej 
spolupráce 

Zorganizovanie stretnutí 
sociálno-ekonomických 
partnerov podieľajúcich 
sa na rozvoji mesta 

A 
správne odd. + 
odd. kultúry a 
informácií 

2016-
2020 

Počet sociálno-
ekonomických 
partnerov 
zapojených do 
regionálneho 
rozvoja v % 

 
 
 
 
 
 
 
2/10 

Rok 2019 
Neuskutočnilo sa 
z dôvodu konania 
komunálnych volieb 
a nastavovania 
rozvojových priorít 
 
1200 eur  
Transfer od BBSK 
na 16. ročník Týždeň 
športu pre všetkých 
 
400,00 eur 
8.ročník Tajchová 
osmička  

Rok 2019 
0,00 eur  
mesto 
 
 
 
 
1 600 eur 
BBSK, sponzor 
 
 
 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. 
 
 
 



Prior. 
os Opatrenie Projekt/aktivita Stručný popis  
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zásobníku 
Áno/Nie 
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garant  
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Plnenie ukazovateľa Finančné vyjadrenie/ 
Poznámka 

Číslo 
programu/ 
podprogr./ 
projektu 

 

2.3.4 Postavenie 
repliky Potterovho 
ohňového stroja 

Spracovanie štúdie 
a projekt. dokumentácie 
k výstavbe repliky 
Potterovho ohňového 
stroja 

A 
 

OVŽPaSM 
2019-
2020 

Počet 
vypracovaných 
štúdií a PD 

 
 
0/2 

Rok 2019 
6 120 eur 
realizovaný 
archeologický 
výskum pre zistenie 
pôvodného 
umiestnenia 
Potterovho stroja 
 

Rok 2019 
6 120 eur 
mesto 

10.11. 

2.4.2 Revitalizácia 
vodnej nádrže Tajch 

Sfunkčnenie 
manipulačného systému, 
oprava bezpečnostného 
prepadu a vyčistenie 
vodnej nádrže 

N OVŽPaSM 
2018-
2020 

Počet 
zrealizovaných 
opatrení 

 
 
 
0/3 

Rok 2019 
V roku 2019 boli 
zahájené prípravné 
práce 

Rok 2019 
00,00 eur 

8.4.2. 

 

2.5 Podpora 
rozvoja 
dopravnej 
a ostatnej 
technickej 
infraštruktúry 

2.5.3 Rozšírenie 
kapacity 
parkovacích miest 
v meste Nová Baňa 

Úprava porastov, 
vytýčenie siete 
a zameranie pozemkov 
geodetom 

N 
TS mesta 
Nová Baňa 

2017-
2020 

Počet 
spevnenej 
plochy v m2 

 
 
1036/ 
1200  

Rok 2019 
64 837eur  
Spevnené plochy ul. 
Školská  
 
1 052 eur 
PD Odstavná plocha 
Nábrežná  
850 eur 
PD Odstavná plocha 
Štúrova 

Rok 2019 
66 737 eur 
mesto 

5.2.1. 

  

2.5.6 Oprava 
a obnova miestnych 
komunikácií 
a chodníkov 

Oprava a obnova 
komunikácií 
a chodníkov v meste 

A 
TS mesta  
Nová Baňa 

2016-
2020 

Počet 
spevnenej 
plochy v m2 

 
 
 
 
11 445/ 
19 899  

Rok 2019 
45 037 eur 
Rekonštrukcia MK 
Hviezdoslavova 
 
19 802 eur 
Vybudovanie 
vstupov k BD ul. 
Školská 
 

Rok 2019 
370 614 eur 
mesto 

5.2.1. 



Prior. 
os Opatrenie Projekt/aktivita Stručný popis  
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garant  

Plánov
aný 

termín 
realizá

cie 

Ukazovateľ 

 
Plnenie 
cieľovej 
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Číslo 
programu/ 
podprogr./ 
projektu 

157 233 eur 
Rekonštrukcia MK 
Nad Hrádzou 
 
148 542 eur 
Oprava výtlkov 
a asfaltovanie ul. 
Záhrbská, Tajch, 
Kútovská,  
oprava žľabov, 
zastávok, MK ul. 
Cintorínska, oprava 
oplotenia areálu 
DSC Lipa  

P
O

2 
 H

os
po

dá
rs

ka
 p

ol
iti

ka

 

2.5.7 Modernizácia 
autobusových 
prístreškov 

Zmodernizovanie 
autobusových 
prístreškov 

A OVŽPaSM 
2019-
2020 

Počet 
zmodernizov. 
autobusových 
prístreškov 

 
 
 
 
 
 
 
1/18 

Rok 2019 
4 846 eur 
kúpa a osadenie 
autobusovej 
zastávky na ul. 
Cintorínskej 

Rok 2019 
4 846 eur 
mesto 

5.2.1. 

  

2.5.8 Rozšírenie 
monitorovacieho 
kamerového systému 
mesta Nová Baňa 

Rozšírenie 
monitorovacieho 
kamerového systému v 
meste 

A 
OVŽPaSM + 
MsP 

2018-
2020 

Počet 
monitorovacích 
kamerových 
systémov 

 
 
 
3/10 

Rok 2019 
6 756 eur 
dodávka a inštalácia 
3 ks kamier 
  

Rok 2019 
6 756 eur 

3.1. 



Prior. 
os Opatrenie Projekt/aktivita Stručný popis  

 
Projekt v 
zásobníku 
Áno/Nie 

Zodpovedný 
garant  

Plánov
aný 

termín 
realizá

cie 

Ukazovateľ 

 
Plnenie 
cieľovej 
hodnoty 

Plnenie ukazovateľa Finančné vyjadrenie/ 
Poznámka 

Číslo 
programu/ 
podprogr./ 
projektu 

  
2.5.9 Modernizácia 
mestskej tržnice 

Zmodernizovanie 
predajných stánkov 

A 
TS mesta Nová 
Baňa + 
OVŽPaSM  

2018-
2020 

Počet 
vymenených 
predajných 
stánkov 

 
 
0/10 

Rok 2019 
Neuskutočnilo sa 

Rok 2019 
00,00 eur 

- 

  

 

2.5.10 Rozšírenie 
mestského rozhlasu 
– VISO (etapy) 
 

Realizácia ďalšej etapy 
mestského rozhlasu 

A OVŽPaSM 
2018-
2020 

Počet hlasičov 
mestského 
rozhlasu 
s príslušenstvo
m 

 
 
0/5 

Rok 2019 
Neuskutočnilo sa 

Rok 2019 
00,00 eur 

- 

 

2.6 Podpora 
rozvoja 
informačnej 
spoločnosti 
a efektívnej 
verejnej správy 

2.6.1 Podpora 
vzdelávania 
zamestnancov 
a zvyšovanie kvality 
práce 

Zorganizovanie viac 
blokového odborného 
vzdelávania 
zamestnancov 

A správne odd. 
2016-
2020 

Počet 
preškolených 
zamestnancov 

 
 
 
24/45 

Rok 2019 
Školenia 
zamestnancov 
v odbore, v ktorom 
vykonávajú 
každodennú 
pracovnú činnosť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 2019 
2 068 eur 
Mesto 

1.1. 

  

2.6.2 Sprístupnenie 
a zlepšenie 
poskytovania 
elektronických 
služieb občanom na 
úrovni samosprávy 

Zavedenie 
a sprístupnenie 
elektronických služieb 

A správne odd. 
2016-
2020 

Počet 
zavedených 
elektronických 
služieb 

 
 
 
 
30/30 

Rok 2019 
Počas roka v 4. 
zmene sa do 
rozpočtu pridalo 
8 640 eur na 
zakúpenie softvéru 
od DATALANu 
modul 
elektronického 

Rok 2019 
00,00  eur 

1.1. 
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os Opatrenie Projekt/aktivita Stručný popis  
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Plnenie 
cieľovej 
hodnoty 

Plnenie ukazovateľa Finančné vyjadrenie/ 
Poznámka 

Číslo 
programu/ 
podprogr./ 
projektu 

doručovania, ktorý 
mal slúžiť na 
 doručovanie 
úradných 
dokumentov 
elektronicky. Pre 
zdĺhavé 
vyjednávanie 
s dodávateľom pri 
hľadaní čo najnižšej 
ceny dodania 
služieb, sme počas 
roka 2019 zmluvu 
neuzatvorili 
a finančné 
prostriedky sa 
nečerpali.    

P
O

3 
E

nv
iro

nm
en

tá
ln

a 
po

lit
ik

a 
 

3.1 Moderné 
a efektívne 
odpadové 
hospodárstvo 

3.1.1 Modernizácia 
a zefektívnenie 
nakladania 
s komunálnym 
odpadom, systému 
triedeného zberu 
zložiek 
komunálnych 
odpadov a ich 
úprava 

Modernizácia vozového 
a technologického 
vybavenia zberných 
dvorov, dobudovanie 
kompostárne, environ. 
osveta správcov budov, 
organ., podnikat. 
a obyvateľov 

N 
TS mesta 
Nová Baňa +  
OVŽPaSM 

2016-
2020 

Zníženie 
množstva 
zmesového KO 
v % 

 
 
 
 
30/30 
 

Rok 2019 
Neuskutočnilo sa 
 

Rok 2019 
00,00  € 
 

6.1.1. 

3.2 Rozvoj 
infraštruktúry 
vodného 
hospodárstva 
a podpora 
aktivít 
vedúcich 
k prevencii 

3.2.1 Vybudovanie 
a rozšírenie 
kanalizačnej siete – 
ul. Kamenárska 

Spracovanie PD 
a vybudovanie 
kanalizácie na ul. 
Kamenárska 

N StVS, a.s. 
2018-
2020 

Dĺžka 
Novovybudova
-nej 
kanalizácie v 
bm 

 
 
0/1 509 

Rok 2019 
Nerealizovaný 
projekt zo strany 
mesta – súdny spor.  
V roku 2019 po 
vzájomnej dohode 
medzi Mestom Nová 
Baňa a Obcou Brehy 

Rok 2019 
00,00  € 

8.3.1. 



Prior. 
os Opatrenie Projekt/aktivita Stručný popis  

 
Projekt v 
zásobníku 
Áno/Nie 

Zodpovedný 
garant  
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cieľovej 
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Plnenie ukazovateľa Finančné vyjadrenie/ 
Poznámka 

Číslo 
programu/ 
podprogr./ 
projektu 

pred živelnými 
pohromami 
a odstraňovaniu 
ich následkov 

došlo 
k majetkoprávnemu 
vysporiadaniu 
pozemkov.  StVS 
a.s. na základe tohto 
výsledku opätovne 
zahájilo prípravu 
projektu.  

3.3 Podpora 
aktivít 
a projektov 
v oblasti 
mestského 
prostredia, 
zachovania 
biodiverzity 
ekosystémov, 
ochrany 
a tvorby 
prírody a 
krajiny 

3.3.2 Lesnícko-
environmentálne 
opatrenia – ochrana 
biotopov vtáctva 

Ochrana biotopov 
vtáctva na území 
lesných porastov 
obhospodarovaných 
Mestskými lesmi s.r.o. 

N MsL spol. s r.o. 
2016-
2020 

Rozloha 
územia v ha, na 
ktorom sú 
realizované 
lesnícko-
environmentáln
e opatrenia 

 
0/ 

2636 
ha 

Rok  2019 
Neuskutočnilo sa 

Rok 2019 
00,00 €  
 

 

3.3.3 Lesná 
dopravná sieť 
 

Revitalizácia lesnej 
dopravnej siete 

N MsL spol. s r.o. 
2016-
2020 

Dĺžka 
existujúcej 
lesnej 
dopravnej siete 
v km 

 
 
0/68 km 

Rok  2019 
Neuskutočnilo sa 

Rok2019 
00,00 €  
 

 

 
3.3.4 Protipožiarne 
opatrenia 

Revitalizácia 
protipožiarnych opatrení 
– ciest, záchytných 
zariadení 

N MsL spol. s r.o. 
2016-
2020 

Dĺžka 
existujúcich  
protipožiarnych 
ciest v km 

 
 
 
0/68 km 

Rok  2019 
Neuskutočnilo sa 
 

Rok 2019 
00,00 €  

 

 

3.3.5 Revitalizácia 
územia parku 
a nádvoria pri 
budove Radnice 

Spracovanie štúdii 
k revitalizácii územia 
parku a nádvoria pri 
budove Radnice 

A OVŽPaSM 
2018-
2020 

Počet 
vypracovaných 
štúdií 

 
 
0/1 

Rok  2019 
Neuskutočnilo sa 
 
Po prehodnotení 
celkového stavu 
radničného parku 
a potreby opravy 

Rok 2019 
00,00 €  
 

- 
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značne poškodeného 
múrika bolo 
rozhodnuté, že 
fontána a celý 
radničný park sa 
bude riešiť 
komplexne 
v budúcnosti. 

3.4 Znižovanie 
emisií 
a energetickej 
spotreby 

3.4.1 Modernizácia 
vykurovacieho 
systému v komplexe 
budov ZŠ J. Zemana 

Výmena rozvodov 
ústredného kúrenia, 
výmena kotlov, 
vyregulovanie sústavy 

N 
 

ZŠ J. Zemana 
2016-
2020 

Kapacita 
podporeného 
zariadenia/  
žiaka 

 
 
 
397/450 

Rok  2019 
21  511 eur  
výmena 2ks 
pôvodných kotol za 
1 ks plynový 
kondezačný kotol  
- prostriedky z 
rozpočtu mesta, 
kód 41 

Rok 2019 
21 511 eur 
mesto 

11.1.1. 
 
 
 
 

 

 
3.4.2 Oprava strechy 
budovy kina Vatra 

Výmena krytiny A OVŽPaSM 
2016-
2018 

Plocha strechy 
v m2 

 
 

 
0/320 

Rok  2019 
Neuskutočnilo sa 
 

Rok 2019 
00,00 €  

 

* Číslo programu/podprogramu/projektu je číslom programu/podprogramu/projektu podrobne popísaného v Záverečnom účte mesta Nová Baňa za rok 2019 
 
Zoznam použitých skratiek: PO – prioritná os, PD – projektová dokumentácia, MsÚ – mestský úrad, OVŽPaSM – Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku MsÚ, TS – 
technické služby, MK  – miestna komunikácia, MsP – mestská polícia, StVS – stredoslovenská vodárenská spoločnosť, MsL  –mestské lesy, ZŠ – základná škola, , MŠ – materská škola, ET – 
elokovaná trieda, ZUŠ – základná umelecká škola, CVČ – centrum voľného času, ŠJ –školská jedáleň, MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, BBSK – 
Banskobystrický samosprávny kraj, MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, NFP – nenávratný finančný príspevok. 

 

V Novej Bani, dňa  29.04.2020 

Spracovala: Ing. Jana Šeclová, ved. odb. ref. OVŽPSM 

Schválil: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta 


