Zápisnica
z pracovného stretnutia členov Združenia mikroregiónu Nová Baňa, ktoré sa konalo dňa
20.04.2021 o 10.00 hod, v priestore Centra voľného času v Novej Bani
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Otvorenie
Na úvod pracovného stretnutia
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA.

privítal prítomných primátor mesta Nová Baňa

PROGRAM:
Otvorenie
1. Integrovaná územná stratégia regiónu
2. Výzvy pre samosprávy z fondov EU
3. Kybernetická bezpečnosť obcí a miest
4. Nakladanie s odpadom BRKO a BRO
5. Správa o hospodárení združenia za rok 2020
6. Ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast - Bernolákova 3
7. Diskusia a rôzne
8. Záver

K bodu 1.)
Predseda mikroregiónu informoval členov mikroregiónu o materiáli Integrovaná územná stratégia
strategicko-plánovacieho regiónu BŠ-ZC-ZH. Predniesol navrhované projekty za spádovú oblasť
Mikroregion Nová Baňa za jednotlivé strategické ciele. Členovia mikroregiónu sa jednoznačne
dohodli na priorite a to zabezpečiť zásobovanie spádovej oblasti pitnou vodou a odkanalizovanie
mikroregiónu. Navrhujú vyvolať tlak na dodávateľa - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
a žiadať o investovanie do existujúcich rozvodov, rozširovanie rozvodov, riešiť výmenu
potrubí, zabezpečiť zníženie porúch, rozšíriť odkanalizované oblasti, zabezpečiť čističku na vyššie
kapacity.
K bodu 2.)
Predseda ZMNB informoval o možnostiach :
- zapojiť mikroregion do spoločnej výzvy, resp. zapojenie sa aj jednotlivo za obce vodozádržné opatrenia mimo vodných tokov. Výzva na prekladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku . Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18
- obcí požiadať o poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného
pracoviska prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica - Mgr.
Mikuláš Pál
- obcí požiadať o zriadenie sociálneho podniku, Mesto Nová Baňa v tejto oblasti je v štádiu
prípravy sociálneho podniku prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská
Štiavnica

K bodu 3.)
Poskytnutá informácia o legislatívnej povinnosti pre obce a mestá v oblasti kybernetickej
bezpečnosti. Mesto Nová Baňa rokuje so spoločnosťami DATALAN, IS IT Slovakia s.r.o. V súlade
s platnou legislatívou obce obdržia zmluvu o spracúvaní osobných údajov pre spoločný stavebný
úrad - Nariadenie GDPR.

Členovia sa dohodli na doručenie informácie na e-mail adresu admin@novabana.sk akú oblasť
v rámci kybernetickej bezpečnosti požadujú riešiť a uvedená problematika by sa mohla riešiť ako
celok za mikroregión a uhradiť zo spoločného účtu.

T: 29.4.2021
K bodu 4.)

Od roku 2021 vzniká mestám a obciam povinnosť zaviesť triedený zber kuchynského biologicky
rozložiteľného odpadu. Obec Orovnica už zber kuchynského odpadu realizuje. Ostatní členovia sú
v prípravnej fáze. Jednotliví členovia poinformovali o percentuálnom vyseparovaní odpadu za rok
2020. Primátor informoval o aktivite individuálneho odvozu konárov a drevnej hmoty na
Železničný rad na vyčlenené miesto, z ktorého bude hmota putovať na spracovanie a energetické
zhodnotenie. Uvedená činnosť prispeje k zvýšeniu množstva vyseparovaného odpadu.
K bodu 5.)
Členovia ZMNB vzali na vedomie správu o hospodárení Združenia mikroregiónu za rok 2020.
K bodu 6.)

Členovia mikroregiónu boli informovaní o zmene miesta poskytovania ambulantnej zdravotnej
starostlivosti pre deti a dorast. MUDr. Katarína Tužinská uzatvorila nájomnú zmluvu na nájom
nebytových priestorov v priestoroch vo vlastníctve Mesta Nová Baňa na ulici Bernolákovej č. 3
v Novej Bani (vedľa priestoru Záchranná zdravotná a dopravná služba). Mesto Nová Baňa vyčlenilo
finančné prostriedky v rozpočte na údržbu uvedených priestorov vo výške 12.500 eur. V priebehu
mesiaca máj 2021 po získaní všetkých povolení by sa uvedené priestory mohli uviesť do užívania.

K bodu 7.)

Bolo prejednané:
- Ponúknutá pomoc pri realizácií drobných projektov - Ing. Veronika Búryová, projektová
manažérka.
- Požiadavka na vakcinačný pojazdný autobus do obcí pre starších občanov cez
Banskobystrický samosprávny kraj - z mesta a obcí zaslané požiadavky na vakcináciu
v rámci prieskumu.

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

ZDRUŽENIE
mikroregiónu

Nová Baňa
V Novej Bani, 22.04.2021
Zapísala: L. Adamcová
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Mgr. MVÓr, Branislav Jaďuď, MBA
predseda združenia

