Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 27.2.2019 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,
v Podnikateľskom centre na I. poschodí
Prítomní:
Poslanci Mestského zastupiteľstva:
Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko,
Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima
Primátor mesta:
Prednostka mestského úradu:
Vedúci oddelení:
Hlavná kontrolórka:
Projektová manažérka:
Právnička mesta:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Mgr. Ľudmila Rajnohová
Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Iveta Lukáčová,
Jaroslav Svetík, Ing. Jozef Spurný
Ing. Mgr. Eliška Vallová
PhDr. Lenka Šubová
Mgr. Eva Rupcová

Riaditelia mestských podnikov:

Anna Tužinská, riaditeľka MsBP, s.r.o. Nová Baňa,
Viťazoslav Chrappa, riaditeľ MsL, spol. s r.o.,Nová Baňa
František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa

Riaditelia školských zariadení:

Mgr. Mariana Andrášiková, poverená riadením ZŠ J.
Zemana
Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa
PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ Nová Baňa
Jana Šušková, v zastúpení MŠ Nábrežná, Nová Baňa

Prizvaní:

Ing. Janka Šeclová, Ing. Katarína Naďová, oddelenie
VaI, SÚ, ŽPaSM na Mestskom úrade Nová Baňa
Bc. Alena Jobbová, správne oddelenie na Mestskom
úrade Nová Baňa

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Bani otvoril a viedol Mgr. MVDr.
Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle
zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1 v znení neskorších predpisov.
Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva,
z celkového počtu 12 poslancov bolo prítomných 12 poslancov, primátor mesta Nová Baňa
vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné.
Za zapisovateľku bola určená:
Overovatelia zápisnice:
Návrhová komisia:
Pracovné predsedníctvo:

Marta Müllerová
Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský
Gregor Káder, JUDr. Vladislav Lalka, Mgr. Peter Hudec
Milan Rafaj

Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve
a zapisovateľke:
Hlasovanie č. 1:
prítomní - 12

za - 12 (Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – bolo prijaté
Na rokovanie bol predložený nasledovný program:
Otvorenie
Informačný blok vedenia mesta
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Doplnok č. 1 k VZN č. 9/2015 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne
s plateným státím v meste Nová Baňa
3. VZN o verejnom poriadku
4. Zámer využitia Podnikateľského centra
5. 1. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2019
6. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj akcií spoločnosti Prima banka
Slovensko a. s.
7. Stanovy Mestských lesov spol. s r. o. v Novej Bani
8. Stanovy Mestského bytového podniku Nová Baňa s. r. o.
9. Komunitný plán sociálnych služieb 2019 - 2023
10. Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2019 - 2020
11. Majetkové veci
12. Zmena zapisovateľky komisie dopravy
13. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
14. Interpelácie občanov (vyhradený čas 17.00 -17.30 hod.)
Záver
J.Psotka – dal návrh na dodatok k bodu 5. v rámci 1. zmeny rozpočtu Mesta Nová Baňa
v roku 2019, ktorý potom prednesie.
primátor mesta – vyjadril sa, že bod programu nemusíme meniť, len sa návrh včlení do
programu pod bod č. 5.
Hlasovanie o programe MsZ:
Hlasovanie č. 2:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – bolo prijaté
Informačný blok vedenia mesta
Primátor mesta Nová Baňa informoval o situácii v ZŠ J. Zemana. Dňa 16.1.2019 bolo
prvé zasadnutie Rady školy pri ZŠ J. Zemana, s voľbou predsedu a podpredsedu RŠ, aj

s verejným prerokovaním situácie v ZŠ. Z rokovania vyplynulo uznesenie RŠ č. 4/2019 a dňa
7.2.2019 bol doručený na mestský úrad písomný návrh na odvolanie riaditeľky ZŠ J. Zemana
Mgr. Bagalovej. Dňa 15.2.2019 bolo riaditeľke ZŠ doručené odvolanie z funkcie, ktoré
prebrala. Následné v ten istý deň bolo zvolané stretnutie so všetkými pedagógmi, na ktorom
bola poverená dočasným riadením školy Mgr. Mariana Andrášiková. Mgr. Bagalová je
momentálne na PN. Dňa 4.3.2019 bude zasadať RŠ pri ZŠ J. Zemana, ktorého sa zúčastní aj
primátor mesta a bude sa pripravovať výberové konanie na post riaditeľa ZŠ.
Ďalšou informáciou bolo vytvorenie oficiálnej facebookovej stránky mesta, na ktorej
sa zverejňujú informácie o všetkých podujatiach.
Potravinová pomoc pre občanov – prebehlo jednanie mesta s pani podpredsedníčkou
COOP Jednota Žarnovica p. Bratkovou, s návrhom zakúpenia kariet na nákup potravín. Karty
by boli rozdelené pre občanov prostredníctvom komisie bytovej a sociálnej. Karty budú
zvýhodnené zľavou, ktorá ešte bude dohodnutá.
Bol vytvorený Štatút rady seniorov, ktorý bol distribuovaný do troch organizácií a to
Jednoty dôchodcov Slovenska, Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a Denného centra
seniorov Lipa. V termíne do 7.3.2019 očakávame nominovane do Rady seniorov, ktorá bude
mať 9 členov.
Bude vypracovaná koncepcia práce s mládežou, s následným vznikom Mládežníckeho
parlamentu.
Pracovné stretnutie s vedením firmy Stredoslovenská distribučná Žilina – informácie
súvisiace s vybudovaním novej transformovne Tr110/22kV Nová Baňa a s vybudovaním
nového prívodného vedenia VVN, VN a NN. Doterajší prívod nie je postačujúci pre
obyvateľov mesta a investorov v priemyselnom parku.
Prezentácia stredných škôl v okrese Žarnovica dňa 27.2.2019 t.j. dnes v Novej Bani,
v kine VATRA.
Komisia dopravy bude zasadať 7.3.2019 a jeden z bodov programu bude tvorba plánu
opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií.
Na aprílovom MsZ budú prejednané Zásady hospodárenia s majetkom mesta.
Dňa 19.2.2019 sa primátor mesta zúčastnil pojednávania okresného súdu – žaloba na
nerealizovanie kanalizácie na ul. Kamenárska spoločnosťou Trading universal services, ktorá
trvá od roku 2011, konanie bolo prerušené na 3 mesiace.
Nová bytovka na ul. Pod sekvojou – dňa 28.2.2019 sa uskutoční kolaudácia. Až bude
kolaudácia úspešná, zapíše sa bytovka na list vlastníctva. Žiadosť na Štátny fond rozvoja
bývania mesto tento rok nepodá, nakoľko termín na podanie žiadosti končí zajtra t.j. dňa
28.2.2019. Žiadosť sa preto podá v roku 2020. V novembri 2019 musí MsZ schváliť komplet
všetko vo vzťahu ku kúpnej zmluve na túto bytovku. Podľa pôvodnej zmluvy mala byť
bytovka postavená do 31.3.2018. Spravil sa dodatok, malo sa kolaudovať na jeseň 2018
a nakoniec sa kolauduje na jar 2019.
V marci 2019 bude mimoriadne MsZ, Obce Brehy doručili žiadosť - musia postaviť
telocvičňu, ak chcú mať ďalej ZŠ.
Prednostka MsÚ – Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy – Mestská volebná komisia
v Novej Bani dňa 15.2.2019 zaregistrovala kandidátov pre komunálne voľby, ktoré sa budú
konať vo volebnom obvode č. 6 dňa 13.4.2019. Kandidáti sú nasledovní: Benjamín Mištík,
Jozef Šipikal a Viktória Valachovičová.
PhDr.Šubová – Mesto začalo s distribúciou kompostérov do domácnosti prostredníctvom
zamestnancov Technických služieb mesta Nová Baňa v počte 900 ks. Cieľovou skupinou sú
obyvatelia mesta žijúci v rodinných domoch s trvalým pobytom na uliciach: Andreja Kmeťa,
Banícka, Bernolákova, Borošova, Brezová, Cintorínska, Čierny lúh, Dlhá lúka, Dodekova,

Hájles, Hájska, Horná, Hrádza, Hviezdoslavova, Kalvárska, Kamenárska, Kollárova,
Legionárska, M. R. Štefánika, Májová, Mariánska, Mieru, Moyzesova, Nábrežná, Nad
Hrádzou, Nálepkova, Nemocničná, Odbojárska, Osvety, Partizánska, Pod Gupňou, Pod
Hrádzou, Pod Zvoničkou, Podhorská, Robotnícka, Sládkovičova, Slnečná, Spodná, Stará
Huta, Starohutská, Šibeničný vrch, Školská, Štúrova, Švantnerova, Vodárenská, Vršky,
Záhradná, Záhrbská.
Obyvateľ mesta priamo u seba doma si prevezme 1 ks záhradného kompostéra, 1 ks návodu
na obsluhu a príručku pre správne kompostovanie, 1 ks označenia kompostéra formou
nálepky, 1 ks preberacieho protokolu, v ktorom potvrdí toto prevzatie a vyhlásenie užívania
po dobu 5 rokov.
Mesto podalo projekt na Rozšírenie mestského kamerového systému mesta Nová Baňa.
Cieľom projektu je systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít obytných
zón na Štúrovej a Nábrežnej ulici, prostredníctvom osadenia 12 kamier vysoko odolným
voči vonkajším vplyvom, vrátane záložného zdroja, montážnych komponentov a zaškolenia
príslušníkov mestskej polície, ktorí budú zabezpečovať obsluhu systému. Žiadaná dotácia je
vo výške 20 170 eur, povinné spolufinancovanie predstavuje výšku 5 042 eur, v predpísanej
schéme financovania výzvy 80% a 20%. Účelom projektu je zvýšenie bezpečnosti, ochrany
zdravia a majetku občanov a iných subjektov pôsobiacich v meste.
J.Svetík - Plánuje sa premiestniť karanténnu stanicu na ul. Železničný rad. Má to dve fázy –
samotné premiestnenie a druhou fázou je, že to má prevádzkovať OZ, ktoré pôsobí už na
celom Slovensku. Členkami OZ sú aj naše dve dobrovoľníčky, ktoré dlhodobo pôsobia
v našej karanténnej stanici. Našou úlohou bude dotiahnuť tam el. energiu, už sme požiadali
o prípojný bod a ostatné by potom následne mali budovať ony. Táto karanténna stanica bude
slúžiť predovšetkým pre mesto Nová Baňa, ale svojím rozsahom bude pravdepodobne
naviazaná aj na ďalšie dva až tri subjekty. Náklady na prevádzku karanténnej stanice sa
predpokladajú vo výške 400 – 500 eur mesačne. V septembri 2018 boli nastavené nové
legislatívne podmienky, ktoré už nedovoľujú prevádzkovanie karanténnej stanice tak, ako
bola doteraz.
1. Kontrola plnenia uznesení
Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná
kontrolórka mesta Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla aj podrobný komentár.
U z n e s e n i e č. 30/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 23. 1. 2019
Hlasovanie č. 3:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0

nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
2. Doplnok č. 1 k VZN č. 9/2015 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne
s plateným státím v meste Nová Baňa
Predkladateľom bodu je Ing. Jozef Spurný, vedúci oddelenia VaI, SÚ, ŽPaSM na Mestskom
úrade Nová Baňa a spracovateľkou je Ing. Katarína Naďová, referentka na oddelení VaI, SÚ,
ŽPaSM na Mestskom úrade Nová Baňa, ktorá k predmetnému bodu podala aj komentár.
Dôvodová správa
Na komisii dopravy pri MsZ mesta Nová Baňa zo dňa 08.01.2019 bol predložený
návrh na prehodnotenie výšky poplatku za ročnú parkovaciu kartu. Na základe toho boli
zverejnené návrhy na úpravu výšky ročnej parkovacej karty v troch alternatívach. Tieto
návrhy boli predmetom rokovania zástupcov mesta a dospelo k predloženiu návrhu zrušenia
ročnej parkovacej karty aj z dôvodov nízkeho záujmu (za rok 2017 / 4 ks, za rok 2018 / 3 ks).
V zmysle VZN sú ponechané možnosti zakúpiť si „parkovné“ cez mobilný telefón a v
parkovacom automate, čím sa zabezpečí aj istý spôsob regulácie státia motorových vozidiel v
centrálnej zóne mesta Nová Baňa. Navrhuje sa a odporúča sa mestskému zastupiteľstvu
schváliť predložený materiál tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.
Ing.Naďová – v predloženom doplnku požiadala o opravu v čl. IV bod (2) vypustiť slovo
„ročnou parkovacou kartou“.
Mgr.Hudec – na komisii dopravy riešili ponuku parkovacej karty smerom k podnikateľom,
vytvorenie lepšieho podnikateľského zázemia, kde by podnikatelia mohli pred svojimi
prevádzkami túto kartu využívať, aby sa každý deň nemuseli zaoberať zakúpením buď lístku
v automate alebo zasielaním SMS. Jednalo by sa o majiteľov prevádzok, nie ich
zamestnancov.
M.Marko – výška ročnej parkovacej karty 300 eur je naozaj „prehnaná“ suma. Nesúhlasí so
zrušením ročnej parkovacej karty, súhlasí s pozmeňovacím návrhom, aby karta bola pre tých,
čo majú v centre prevádzky, v sume ročnej parkovacej karty 120 eur. Dúfa, že nie sú vydané
ročné parkovacie karty v sume 300 eur.
F.Bakoš – karty boli ale vydané pred týmto návrhom.
J.Svetík – návrh na skrátenie parkovacej zóny, od križovatky po kostol, by nebola platená
zóna. To sú ale návrhy, ktoré je potrebné prejednať najskôr v komisii dopravy.
V dopoludňajších hodinách sú parkoviská plné a už teraz je niekedy problém nájsť parkovacie
miesto. Trochu lepšie je to na ul. Osvety. Zníženie výšky karty bude určite viesť k zvýšeniu
počtu vozidiel na námestí, ale nebráni sa myšlienke, že aspoň tým, ktorý majú v centre
prevádzky urobiť úľavy.
F.Bakoš - podporil myšlienku pána poslanca Marka. Dnes platia občania SMS za 0,35 centov
za hodinu a 0,50 centov za hodinu lístok kúpený v automate. SMS-ky správcu nič nestoja,
parkovací automat bol zakúpený z prostriedkov mesta a je dávno zaplatený. Keby sa zrušili
ročné parkovacie karty a podnikateľ by platil cca 200 dní päťdesiat centové lístky, zaplatil by
600 eur za parkovanie a za 0,35 centové poplatky by platil 420 eur. Čiže 300 eurová ročná
parkovacia karta mu priniesla určitú zľavu. Ak chce mesto podporiť podnikateľov, malo by

nájsť spôsob. Predniesť návrh je na komisii a potom na poslancoch, aby odsúhlasili nejakú
cenu ročnej parkovacej karty.
Mgr.Hudec – uviedol, že ich návrh na zakúpenie ročnej parkovacej karty by bol len pre
podnikateľov, čo tu majú prevádzky, nie voľne dostupné pre občanov.
Ing.Šeclová – uviedla, že výška ročnej parkovacej karty 300 eur vznikla z toho dôvodu, aby
došlo k regulácii námestia. Keby došlo k obmedzeniu na zakúpenie zníženej ročnej
parkovacej karty len pre prevádzky, prečo by si ju nemohli zakúpiť aj zamestnanci MsÚ? Aj
mestský úrad je prevádzka. Z tohto dôvodu oponuje, pretože je to diskriminačné, aby bola
ročná parkovacia karta len pre podnikateľa.
M.Marko - dobre povedala p. Šeclová, že vy ste zamestnanci. Ale ich návrh je, aby na
prevádzku bola k dispozícii len jedna karta.
A.Medveď – podotkol, čo sa bude robiť s tým, keď už má niekto zakúpené dve ročné
parkovacie karty, alebo bude chcieť dve?
Mgr.Škvarka - nebolo by to dosť lacné riešenie parkovacieho miesta pre podnikateľa za 120
eur ročne?
Ing.Tužinský – 120 eur nikdy nie je lacné, pretože my chceme podnikateľov do centra
pritiahnuť, aby tu fungovali prevádzky a chodili sem ľudia. Stalo sa nám, že množstvo
obyvateľov sa zdržuje iba v okolí Lidla a pri dolnom kostole. Prikláňa sa k výške ročnej
parkovacej karty 120 eur a mali by sme povedať, koľko parkovacích kariet mesto predá, aby
sme mali určité limitované množstvo.
primátor mesta – dáva mu nejaké „racio“, fixovať ročné parkovacie karty nie na
zamestnancov, ale podnikateľov, vtedy to vieme zrátať.
Mgr.Hudec – navrhuje tento rok to prijať a ukáže sa, či je to odôvodnené alebo nie.
Ing.Mgr.Vallová – vo VZN by nemalo byť uvedené, že vyčleníte ročnú parkovaciu kartu len
konkrétnym osobám alebo konkrétnym prevádzkam. Uvedie sa, návrh na 120 eur za ročnú
parkovaciu kartu a môže si ju ktokoľvek kúpiť, lebo sa môže stať, že príde občan a napadne to
VZN-ko. Tak, ako nemôžeme obmedziť počtom ročných parkovacích kariet, tak nemôžeme
ani vyčleniť konkrétnu vybranú skupinu v rámci toho VZN-ka, ktorá si môže zakúpiť ročnú
parkovaciu kartu.
Mgr.Hudec - navrhuje to prejednať opätovne na komisii dopravy a potom návrh bude
opätovne prednesený MsZ.
JUDr.Lalka - je za to, aby sa výška ročnej parkovacej karty znížila o malú čiastku a je za to,
aby sa ponechala.
F.Bakoš - podporil návrh p. Hudeca vrátiť to späť na prejednanie na komisiu dopravy.
A.Medveď - je za návrh zníženia výšky ročnej parkovacej karty, ale pre všetkých.

Mgr.Škvarka – súhlasí s návrhom zníženia výšky ročnej parkovacej karty pre všetkých
a nech sa o tom rozhodne dnes, aby to už bolo prístupné občanom.
U z n e s e n i e č. 31/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
výšku ročnej parkovacej karty 200 eur
Hlasovanie č. 4:
prítomní - 11
za - 10 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján
Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 1 (JUDr. Vladislav Lalka)
zdržal sa - 0
nehlasoval – 1 (Mgr. Peter Hudec) – uznesenie bolo prijaté
O 16.10 hod. príchod riaditeľky CVČ v Novej Bani PaedDr. Tatiany Polcovej.
3. VZN o verejnom poriadku
Predkladateľom bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
a spracovateľom Jaroslav Svetík, náčelník Mestskej polície v Novej Bani, ktorý k bodu
predniesol aj komentár.
Dôvodová správa
Návrh uvedeného VZN sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu v zmysle
§ 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. n zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vytvárať vhodné podmienky pre
zdravý spôsob života, ochranu nároku občanov na odpočinok, ochranu verejných
priestranstiev pred ich poškodzovaním a využívaním na iné účely, než sú určené a v medziach
zákonov určiť pravidlá v niektorých oblastiach života.
JUDr.Lalka – spýtal sa náčelníka MsP k čl. IV. „Čas predaja a prevádzky reštauračných
služieb“, či komunikoval s niekým, kto prevádzkuje terasu? On s nimi volal a niekoľkí
povedali, že pokiaľ bude terasa v letných mesiacoch otvorená len do 22.00 hod, bude to mať
pre nich možno likvidačné následky. Netvrdí, že to tak bude, sú to ich vyjadrenia. Prikláňa sa
k tomu, aby sme mesto neviedli smerom k „mestu duchov“ a ešte to zhoršovali, ale podporili
podnikateľov. Spýtal sa náčelníka MsP, či majú skúsenosti, že bol problém s otvorenou letnou
terasou do 24.00 hod.?
náčelník MsP - vyjadril sa, že práveže majú a je tu zásada, že pravidlá by mali platiť pre
všetkých. Na mestskej polícii k tomuto nepristupujú v „čierno-bielom videní“ a do problému
nastupujú, keď skutočne nastane. Problémy sú s terasou na ul. Štúrova, kde ruší občanov
v obytných domoch vrava z terasy, aj keď sa len občana rozprávajú, v nočnej dobe sa zvuk
tak šíri, že ľudia majú s tým veľký problém. Na námestí až také veľké problémy nie sú.
JUDr.Lalka - podotkol, že toto sa dá riešiť právomocami, ktoré má MsP, aby k tomu
nedochádzalo. Nie je za to postihovať všetkých, pretože na Štúrovej ulici sa niekto hlasnejšie

rozpráva. Je za to, ponechať otvorené letné terasy do 24.00 hod. nielen na Tajchu, ale aj
v meste v letných mesiacoch jún – august a v prípade, že je deň pracovného pokoja, tak v deň
predošlý. Je názoru, čo sa týka pyrotechniky, aby to bolo od 18.00 hod. do 04.00 hod. na
námestí a od 20.00 hod. do 01.00 hod. napr. inde. Tento Silvester sa organizoval detský
ohňostroj na ul. Nábrežná a myslí si, že to bola dobrá myšlienka a bola dobrá odozva aj od
občanov.
A.Medveď - prikláňa sa k názoru p. Lalku a myslí si, že je diskriminačné, že Tajch má na
letné terasy povolenie do 24.00 hod. a pokiaľ by mali prevádzky v centre mesta požiadavky
na otvorenie letných terás tiež do 24.00 hod., tak by sa im malo vyhovieť. Čo sa týka ul.
Štúrovej, po 22.00 hod. by to otvorené mohol mať, ale nech tam nevyhráva hudba.
Mgr.Hudec – podotkol, že ak ideme vytvárať podmienky len pre mesto, tak Štúrova ulica
nám môže pohroziť diskrimináciou. Spýtal sa náčelníka MsP, či bol niekto sankcionovaný za
používanie pyrotechniky mimo určených dátumov a či to občania nahlasujú?
náčelník MsP – nevie, či zodpovedne nahlasujú, ale myslí si, že cca 50 % oznamovalo
používanie pyrotechniky mimo povolenej doby používania. Vlani riešili veci, čo sa týkajú
pyrotechniky väčšinou pohovorom.
JUDr.Lalka – je názoru dnes neschváliť toto VZN a prepracovať ho. Viacero problémov by
sa mohlo do VZN aj zapracovať. Napr. ľudia vyhadzujú z okien rôzne veci z poschodí,
kŕmenie kačíč – ľudia nosia vedrá s krmivom a potom sa tam množia potkany. Je takýchto
vecí viacej, ktoré sa tam môžu zapracovať.
náčelník MsP – vyjadril sa, že tieto veci sa vo VZN riešiť nemôžu. To, či niekto vyhadzuje
niečo z okna sa dá riešiť aj teraz, to je nakladanie s odpadmi.
JUDr.Lalka - podotkol, že ľudia z okna vyhadzujú veci niekoľko rokov, prečo sa to
neporiešilo?
náčelník MsP - riešili vyhadzovanie odpadov z okna s jednou dôchodkyňou, majú problém
s tým, aby to niekto oznámil a aby na to mali svedka.
JUDr.Lalka – iné mestá to majú v tomto VZN vyriešené. Opätovne navrhuje VZN
prepracovať a dnes ho neprijať.
I.Moško – v zákone je určený čas na použitie pyrotechniky, je potrebné, aby sme my
upravovali nové časy na použitie pyrotechniky?
náčelník MsP - je to jedna z možností, ak sa s tým nestotožníme, ostane to, čo je uvedené
v zákone.
I.Moško – letné terasy – Tajch je rekreačná oblasť, tu v Novej Bani sa určil nočný kľud od
24.00 hod. a nemôže to byť diskriminačné voči ostatným letným terasám v meste. V zákone
rekreačné oblasti nemajú určený nočný kľud.
Ing.Tužinský – priklonil sa k názoru p. Lalku, VZN dnes stiahnuť z programu rokovania
a prepracovať. Treba sa zamyslieť nad fungovaním mestskej polície, nakoľko majú stále
o jedného člena menej.

M.Marko – nevie si predstaviť, že v lete niekto príde a povie, aby sa terasy o desiatej večer
zavreli. Súhlasí s návrhom otvorenia letných terás do 24.00 hod.
U z n e s e n i e č. 32/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
vytvorenie dočasnej komisie pre tvorbu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa
o verejnom poriadku s nasledovnými členmi:
JUDr. Vladislav Lalka – predseda
Maroš Marko – člen
Anton Medveď – člen
Igor Moško – člen
Milan Rafaj - člen
Hlasovanie č. 5:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
Na základe návrhu poslancov MsZ primátor mesta stiahol predmetné VZN
o verejnom poriadku z programu rokovania na jeho prepracovanie aj s vyjadrením
pripomienok od verejnosti.
4. Zámer využitia Podnikateľského centra
Predkladateľom bodu je Ing. Jozef Spurný, vedúci oddelenia VaI, SÚ, ŽPaSM na
Mestskom úrade Nová Baňa a spracovateľkou je Ing. Jana Šeclová, referentka na oddelení
VaI, SÚ, ŽPaSM na Mestskom úrade Nová Baňa, ktorá k predmetnému bodu podala aj
komentár.
Dôvodová správa
Pôvodným zámerom mesta bolo prestavbou Podnikateľského centra na Kultúrne centrum
v zmysle spracovanej štúdie a projektovej dokumentácie vytvoriť nové priestory pre inštitúcie
zabezpečujúce poskytovanie informácií a kultúrnych služieb v meste. Kultúrne centrum malo
byť sídlom mestskej knižnice, informačného centra a zázemím pre zamestnancov oddelenia
kultúry a informácií. Podprogram 10.7. Kultúrne centrum bol do rozpočtu zavedený v roku
2012, kedy bola spracovaná projektová dokumentácia na citovaný rozsah a účel. V roku 2017
bola PD dopracovaná na stavebné práce vo väčšom rozsahu. Vzhľadom k tomu, že sa
jestvujúce priestory využívajú sporadicky, občas, opätovne sa navrhuje v súčasnej dobe riešiť
využitie priestorov na I. poschodí a to pre umiestnenie a zriadenie mestskej knižnice,
ktorá bude poskytovať čitateľom a návštevníkom služby vyššieho komfortu a ostatné
priestory podnikateľského centra ako prevádzkové priestory. Štúdia a zámer na zmenu účelu
využitia priestorov PC boli zverejnené aj na webovej stránke mesta. Avšak návrhy ani žiadne

iné ohlasy sme zo strany verejnosti k účelu a prípadnej zmene využitia jestvujúcich
priestorov neobdržali.
Navrhujeme a odporúčame mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený materiál tak ako je
uvedené v návrhu na uznesenie.
Mgr.Hudec - kto určil, že suma 50 tis. eur bude dostačujúca na túto rekonštrukciu? Na
prízemí je problém s vlhkosťou, nie je potrebné začať s rekonštrukciou prízemia?
Ing.Šeclová – v tejto sume sú prepočítané základné veci, výťah, bezbariérový vstup a nejaké
úpravy vnútri. Najskôr sa musí vybaviť stavebné povolenie a bez týchto vecí (výťah
a bezbariérový vstup) by nebolo možné vydať kolaudačné rozhodnutie na zmenu užívania.
Potom sa pustíme do ďalších vecí, najskôr to ale musí posúdiť statik, projektant, musia sa
riešiť elektroinštalácie, prípadne kúrenie. Z toho sa bude vychádzať pri prieskume trhu, aby sa
mohli zabezpečiť jednotlivé činnosti.
Ing.Tužinský – tiež si myslí, že 50 tis. eur nebude dostačujúcich. Bolo by dobré na začiatku
zadať konkrétne práce statikovi a projektantovi, aby sme vedeli, o akej sume sa bavíme.
Ing.Šeclová – projektová dokumentácia je vypracovaná v dvoch variantoch, v menšom
rozsahu zmeny ústredného kúrenia alebo kompletná rekonštrukcia kúrenia. Jedna cena bola
3060 eur a druhá za 20 tis. eur. Môj hrubý odhad s DPH je na 125 tis. eur, ale to je len z toho
pôvodného rozpočtu.
Ing.Tužinský - poďme do komplexnejšej rekonštrukcie, kde to budeme mať na viacej rokov.
Realizačný projekt spravme na väčší rozsah prác a následne budeme z toho uberať.
Ing.Šeclová – navrhujem sa k tejto problematike stretnúť aj na tvarmieste a povedať, čo sa
bude realizovať.
J.Psotka - bol s p. Minkom v budove a navrhol riešenie odstránenia vlhkosti, čo by stálo
maximálne 1 tis. eur a odporučil, že by to spravil p. Rafaj.
Ing.Šeclová - pán Rafaj to nemôže realizovať, lebo to je stret záujmov, keď je poslanec.
Bc.Jobbová - apelovala na poslancov, aby to „nešili horúcou ihlou“ a išli to najskôr pozrieť.
Naša knižnica je jednou z najlepších v okolí.
O 16.46 hod. odchod riaditeľky ZUŠ v Novej Bani Mgr. Marty Urdovej.
primátor mesta – sa vyjadril, že úplne prvý bude statický posudok. Keď bude negatívny, tak
to bude mať úplne iný vývin. Keď bude pozitívny, druhý bude výťah, ktorý tam musí byť.
Nemôžeme ale do rekonštrukcie dať také veľké peniaze, aké tu odzneli, lebo sú aj iné priority.
Nikto neminie nič neefektívne, len tak, ako to budete vy všetci sledovať a kontrolovať.
U z n e s e n i e č. 33/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje

zámer využitia Podnikateľského centra za účelom zriadenia knižnice a prevádzkových
priestorov
Hlasovanie č. 6:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
5. 1. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2019
Predkladateľom bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
a spracovateľkou Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia na Mestskom úrade
Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla aj podrobný komentár.
Poslanec MsZ v Novej Bani Ján Psotka v rámci tohto bodu predniesol nasledovný
pozmeňovací návrh:
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová baňa
schvaľuje pozmeňovací návrh v rámci 1. zmeny rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2019
- navýšenie rozpočtu o bežné výdavky:
Podprogram 5.2: Cestná doprava – TS
Projekt 5.2.1: Údržba miestnych komunikácií – súvislé asfaltovanie, v tom:
 Miestna komunikácia IV. triedy v časti Chotár, časť Babuliarka
SPOLU

Výdavky
70 000 €
70 000 €

70 000 €

Krytie:
70.000 eur z prebytku bežného rozpočtu, pričom krytie úveru (podprogram 1.7 Transakcie
verejného dlhu) bude financovaný z rezervného fondu.
Dôvodová správa
Miestna komunikácia IV. triedy je v dezolátnom stave, ťažko prejazdná osobnými autami, ale
aj vozidlami záchranných zložiek či taxikármi, ohrozujúca bezpečnosť cestnej premávky.
Bežné výdavky v sume 70.000 eur sú určené vo forme príspevku Technických službám mesta
Nová Baňa na zabezpečenie úloh na úseku údržby miestnych komunikácií. V plnej výške sú
plánované na súvislé asfaltovanie technológiou striekaný asfalt v úseku Babuliarka, čo je
najkritickejší úsek danej oblasti.
primátor mesta – je tu požiadavka zaradiť MK IV. triedy v časti Chotár za 70 tis. eur do
údržby MK už teraz. Dňa 7.3.2019 bude zasadať komisia dopravy, na ktorej sa bude tvoriť
plán údržby MK a toto je bod, ktorý tam patrí.
Predseda komisie dopravy Mgr. Peter Hudec pozval poslanca Psotku zasadnutie komisie,
ktoré sa bude konať dňa 7.3.2019.

J.Psotka – ohradil sa, že v roku 2017 dával návrh na túto rekonštrukciu v troch etapách.
V roku 2017 to poslanci aj schválili, len predchádzajúci pán primátor to nepodpísal. Potom sa
návrh dával znovu a opäť to nepodpísal. Za túto cestu bojuje prakticky už 10 rokov a vždy sa
to odkladá. Dal návrh pánovi primátorovi – peniaze, čo má dať pán Chuťka na rekultiváciu
kameňolomu, nech sa použijú na opravu cesty.
A.Medveď - dotaz na riaditeľa TS, či sa robila štúdia a rozpočet na opravu tej cesty.
F.Bakoš - čo uviedol pán Psotka, je známe aj poslancom z minulosti. Boli na to vyčlenené
FP, niekedy boli podpísané a niekedy neboli. Keď malo dôjsť k realizácii predmetnej MK,
tak firma to nebola schopná spraviť za ten rozpočet, ktorý sa tu uvádza. Takže neočakávajte,
že za čiastku 70 tis. eur sa opraví táto časť MK.
Mgr.Hudec – na komisiu dopravy bude prizvaný aj p. Chuťka, aby sme poznali jeho zámer,
aby sme neopravili cestu, ktorú potom on znovu rozbije.
F.Bakoš – cesta na Babuliarku sa netýka cesty Číčerky. Pán Chuťka musí vykonať
rekultiváciu zo zákona a nemôže finančné prostriedky presunúť na nič iné.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu na uznesenie poslanca MsZ v Novej Bani Jána
Psotku:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová baňa
schvaľuje pozmeňovací návrh v rámci 1. zmeny rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2019
- navýšenie rozpočtu o bežné výdavky:
Podprogram 5.2: Cestná doprava – TS
Projekt 5.2.1: Údržba miestnych komunikácií – súvislé asfaltovanie, v tom:
 Miestna komunikácia IV. triedy v časti Chotár, časť Babuliarka
SPOLU

Výdavky
70 000 €
70 000 €

70 000 €

Krytie:
70.000 eur z prebytku bežného rozpočtu, pričom krytie úveru (podprogram 1.7 Transakcie
verejného dlhu) bude financovaný z rezervného fondu.
Hlasovanie č. 7:
prítomní - 12
za - 1 (Ján Psotka)
proti - 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton
Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský)
zdržal sa - 2 (Maroš Marko, Mgr. Adrian Zima)
nehlasoval - 0 – návrh na uznesenie nebol prijatý
U z n e s e n i e č. 34/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
1. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2019

Hlasovanie č. 8:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
6. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj akcií spoločnosti Prima banka
Slovensko, a. s.
Predkladateľom bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
a spracovateľkou Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia na Mestskom úrade
Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla aj podrobný komentár.
Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa je vlastníkom 66 kusov akcií emitenta Prima banka Slovensko, a.s.
v menovitej hodnote 1 akcie 399,00 eur, čo predstavuje sumu 26 334,00 eur. Mesto vlastní
akcie od roku 1993, kedy ich kupovalo ešte v Prvej komunálnej banke. Z akcií boli vyplácané
dividendy. Posledné dividendy boli vyplatené v roku 2008 za rok 2007, vtedy ešte 16,5 %
z hodnoty akcií. Od roku 2009 dividendy banka nevypláca.
Mesto je minoritným akcionárom s podielom 0,06587 % emisie a nemôže ovplyvňovať
rozhodovanie spoločnosti.
Spoločnosť Prima banka doručila ponuku na odkúpenie akcií ešte vo februári 2015 po 600,00
eur za akciu a v auguste 2015 po 585,00 eur za akciu. V roku 2016 ponúkla 570,00 eur za
akciu. Mesto vtedy na predaj akcií nereflektovalo.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a prevody vlastníctva majetku obce sa
musia vykonať
a) na základe obchodnej verejnej súťaže,
b) dobrovoľnou dražbou,
c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej
podľa osobitného predpisu.
Navrhujeme predať akcie na základe obchodnej verejnej súťaže za cenu minimálne vo
výške, ktorú ponúkla spoločnosť Prima banka, a.s. a to vo výške najmenej 570,00 eur za
akciu, čo bude predstavovať minimálne 37 620,00 eur.
JUDr.Lalka – mesto prehralo súdny spor a nevieme, koľko budeme platiť spoločnosti. Má
názor, ešte akcie nepredávať, alebo ak sa akcie predajú, finančné prostriedky ponechať ako
rezervu.
primátor mesta - na minulom MsZ sa hovorilo, že peniaze z predaja sa ponechajú na kúpu
výťahu do Domu služieb.
Ing.Tužinský – súhlasil s návrhom, ktorý pripravila p. Ditteová.
U z n e s e n i e č. 35/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa

schvaľuje
spôsob predaja 66 akcií Prima banky Slovensko, a.s. v menovitej hodnote po 399,00 eur za
akciu podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov obchodnou verejnou súťažou
Hlasovanie č. 9:
prítomní - 12
za - 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Maroš Marko, Anton Medveď,
Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian
Zima)
proti - 1 (JUDr. Vladislav Lalka)
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 36/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
podmienky na uzatvorenie zmluvy na predaj akcií Prima banky Slovensko, a.s.
na základe obchodnej verejnej súťaže
podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
Minimálna kúpna cena po: 570,00 eur/akciu
Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA
Lehota na podávanie návrhov: 29. 03. 2019 - piatok, do 12.00 hod.
Hlasovanie č. 10:
prítomní - 12
za - 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Maroš Marko, Anton Medveď,
Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian
Zima)
proti - 1 (JUDr. Vladislav Lalka)
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
Interpelácie občanov
Ing.Gulai – ako funguje separácia odpadov na Novej Bani? Dozvedel sa, že koše so
separovaným plastom sa odvážajú na zberný dvor, vyberú sa len PET obaly, drogériové obaly
a zvyšný plast sa vyhadzuje do komunálneho odpadu. Prečo to takto funguje a plánuje to
mesto v budúcnosti zmeniť?
F.Bakoš – informácie od p. Gulaia sú pre neho nové. Technické služby mesta Nová Baňa sa
ako oprávnená organizácia zaoberajú zberom jednotlivých komodít separovaných zložiek
a prispievajú k tomu aj občania mesta. V kalendári separovaného zberu sú vyznačené
jednotlivé komodity, ktoré sa zberajú. Všetky plasty, ktoré majú číslo od 1 – 6 sú privezené na
dvor TS a tam sa triedia. Predmetom komerčného záujmu sú plastové fľaše, ktoré sú podľa

farieb vykupované na trhu. Za vyseparované zložky odpadu sa platia aj poplatky. Mesto
v súčasnosti tvorí cca 2 tis. ton komunálneho odpadu. Porovnáva sa množstvo
vyseparovaných zložiek – papier, sklo, plasty, kovy, tetrapaky, kelímky a mesto do toho
pridáva aj šatstvo. Naše percento vyseparovaných zložiek pre budúci rok je 20,4 %, čiže nie
sme v najhoršej a ani v najlepšej kategórii. Zákon ukladá koľko a kedy budeme za čo platiť.
Je úlohou mesta aj občanov, aby naďalej separovali jednotlivé zložky KO. Igelity, igelitové
vrecúška momentálne nemajú odbyt, ležia zlisované vo vreciach na dvore a čaká sa na ďalšie
spracovanie, nevyvážajú sa na skládku, pretože Čína uzavrela trh.
Mgr.Hudec - ako spomínal pán riaditeľ TS treba zvýšiť osvetu smerom k občanom.
7. Stanovy Mestských lesov spol. s r. o. v Novej Bani
Predkladateľom bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
a spracovateľkou Mgr. Eva Rupcová, právnička mesta, ktorá k bodu predniesla aj podrobný
komentár.
Dôvodová správa
Účelom týchto stanov je upraviť spoločenské, právne, majetkové a finančné postavenie
Mestských lesov spol. s r. o. v Novej Bani, práva a povinnosti zakladateľa, orgány
spoločnosti, ich zloženie, práva a povinnosti, zmeny v spoločnosti a jej zrušenie.
Ing.Tužinský – predniesol pozmeňujúci návrh v čl. 7 „Dozorná rada“ bod 2/ „Počet členov
dozornej rady je 5, z toho 3 sú zástupcami obce resp. poslanci MsZ.“ Navrhuje, aby nie 3 ale
4 boli zástupcami obce.
M.Marko - členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba a člen DR nesmie byť zároveň
konateľom spoločnosti. Týka sa to len tejto spoločnosti, alebo hociktorej inej?
Mgr.Rupcová - tejto spoločnosti, lebo dozorná rada kontroluje konateľa.
Mgr.Kološta - súhlasí s návrhom p. Tužinského, ale neuvažuje sa o rozšírení DR o ďalších 3
členov z radu občanov, že by bola sedemčlenná?
M.Marko – v DR pôsobí osem rokov a vždy boli 4 poslanci a 1 z odbornej verejnosti a myslí
si, že stačí päťčlenná DR.
Mgr.Kološta - z radov mesta vieme, kto je v DR a kto je tam z radov občanov?
primátor mesta - doplnil, že dnes sa na MsZ neriešia nominácie, ale Stanovy mestských
lesov.
U z n e s e n i e č. 37/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
pozmeňujúci návrh v Stanovách Mestských lesov spol. s r. o. v Novej Bani, v čl. 7 bod 2/
druhá veta: Počet členov dozornej rady je 5, z toho 4 sú zástupcami obce a 1 z odbornej
verejnosti

Hlasovanie č. 11:
prítomní - 12
za - 10 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton
Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 2 (Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Adrian Zima)
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 38/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Stanovy Mestských lesov spol. s r. o. v Novej Bani s účinnosťou od 01.03.2019 aj
so zapracovaním pozmeňujúceho návrhu
Hlasovanie č. 12:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
8. Stanovy Mestského bytového podniku Nová Baňa s. r. o.
Predkladateľom bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
a spracovateľkou Mgr. Eva Rupcová, právnička mesta, ktorá k bodu predniesla aj podrobný
komentár.
Dôvodová správa
Účelom týchto stanov je upraviť spoločenské, právne, majetkové a finančné postavenie
Mestského bytového podniku Nová Baňa s.r.o., práva a povinnosti zakladateľa, orgány
spoločnosti, ich zloženie, práva a povinnosti, zmeny v spoločnosti a jej zrušenie.
Mgr.Rupcová - v Stanovách Mestského bytového podniku Nová Baňa s.r.o.:
• v čl. 2, bod 2/ sa dopĺňa text: výroba tepla a rozvod tepla
• v čl. 3, bod 5/ sa mení text: bytovú evidenciu.
primátor mesta – tak ako je prijaté v Stanovách Mesských lesov spol. s r. o. v Novej Bani,
navrhol úpravu aj v Stanovách Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. v čl. 7, bod 2/,
druhá veta: Počet členov dozornej rady je 5, z toho 4 sú zástupcami obce a 1 z odbornej
verejnosti
U z n e s e n i e č. 39/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje

pozmeňujúci návrh v Stanovách Mestského bytového podniku Nová Baňa s.r.o.:
• v čl. 2, bod 2/ sa dopĺňa text: výroba tepla a rozvod tepla
• v čl. 3, bod 5/ sa mení text: bytovú evidenciu
• v čl. 7, bod 2/, druhá veta: Počet členov dozornej rady je 5, z toho 4 sú zástupcami
obce a 1 z odbornej verejnosti
Hlasovanie č. 13:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 40/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Stanovy Mestského bytového podniku Nová Baňa s.r.o. s účinnosťou od 01.03.2019,
so zapracovaním pozmeňujúcich návrhov
Hlasovanie č. 14:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
9. Komunitný plán sociálnych služieb 2019 - 2023
Predkladateľom bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
a spracovateľkami sú Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka mestského úradu a Bc. Alena
Jobbová, referentka pre sociálne veci na MsÚ Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla aj
podrobný komentár.
Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov vypracovalo Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nová Baňa na
roky 2019 – 2023. Mesto komunitný plán spracovalo v súlade s národnými prioritami rozvoja
sociálnych služieb poskytovaných v jeho územnom obvode.
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nová Baňa na roky 2019 - 2023 je
výsledkom analýzy existujúceho stavu sociálnych služieb, ako aj analýzy sociologických a
demografických údajov v meste Nová Baňa. Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych
služieb a ostatných obyvateľov mesta bola vypracovaná na základe prieskumu vo forme

dotazníkov v jednotlivých skupinách prijímateľov sociálnych služieb a ostatných obyvateľov
mesta a to podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb. Výsledkom tohto procesu je určenie
cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v meste Nová Baňa na obdobie rokov 2019-2023.
Dostáva sa Vám do rúk strategický dokument, na príprave ktorého sa podieľali jednotliví
členovia pracovnej skupiny. Jej členmi boli poslanci MsZ Nová Baňa, zástupcovia MŠ v
Novej Bani, zástupcovia ZŠ v Novej Bani, zástupcovia stredných škôl v Novej Bani, v Novej
Bani, zástupcovia a riaditelia poskytovateľov sociálnych služieb, riaditeľ Úradu práce
pracovisko Nová Baňa a pracovníci mestského úradu. Vďaka komunitnému plánu sa bude
dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať financie mestského rozpočtu pre skvalitnenie
sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a dôležité. Dokument je podkladom nielen pre
odborníkov, ale pre všetkých obyvateľov mesta. Zámerom samosprávy je vytvoriť podmienky
pre fungovanie systému sociálnych služieb, ktorý bude poskytovať kvalitné a dostupné služby
pre občanov. Sociálne služby sú nástrojom sociálnej pomoci a predstavujú špeciálne aktivity
pomáhajúce riešiť hmotnú a sociálnu núdzu občanov. Celý systém sociálnych služieb by mal
byť flexibilný, zameraný na klienta a jeho potreby. Systém je potrebné orientovať na
poskytovanie sociálnych služieb v primeranej kvalite a rozsahu pre všetky sociálne kategórie.
Sociálne služby majú pre občana zmysel iba ak sú dostupné, a to z hľadiska:
- financií (podiel občana na úhrade nákladov)
- miesta (služba pre občana v mieste bydliska)
- času (od vzniku potreby služby, cez jej posúdenie, priznanie až k jej využitiu).
V súvislosti s obmedzenými možnosťami verejného rozpočtu pre oblasť sociálnych služieb
bude potrebné zabezpečiť financie z viacerých zdrojov. Prínosom bude tiež prepojenie
inštitucionálnych a terénnych služieb. Terénne služby sú pre samosprávu výhodné nielen z
hľadiska finančného, sú spoločensky vhodnejšie, nakoľko sú klientom poskytované v ich
prirodzenom domácom prostredí.
U z n e s e n i e č. 41/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje

Komunitný plán sociálnych služieb 2019 - 2023
Hlasovanie č. 15:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

Primátor mesta Nová Baňa vyhlásil od 17.53 hod. desať minútovú prestávku.
10. Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2019 - 2020
Predkladateľom bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta a
spracovateľkou bodu je PhDr. Lenka Šubová, projektová manažérka na Mestskom úrade
Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla aj podrobný komentár.

Dôvodová správa
Program rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020 (ďalej PRM) spolu s územným plánom
je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúci z poznania
situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších
subjektov, ako aj v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami
a projektmi na jej zabezpečenie a má zásadný význam pre rozvoj mesta. Vyplýva
z legislatívnych podmienok Slovenskej republiky – zákon č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Táto legislatíva spadá pod
Úrad podpredsedu vlády SR a podľa nej sa napĺňa proces nárokovateľnosti externých
zdrojov.
PRM pozostáva z 5 častí: analytickej, strategickej, programovej, realizačnej a finančnej.
Súčasťou realizačnej časti PRM je aj akčný plán. Ide o dokument na naplnenie cieľov
a myšlienok konkrétnymi činmi. Je zoradený podľa oblastí, priorít, opatrení. V akčnom pláne
je hlavný projekt/aktivita označená žltou farbou a zásobník projektov označený bielou farbou.
Dôležité je naplniť hlavné projekty a zásobníkové projekty sú tzv. rezervné. Ku každému
projektu je priradený garant. Úlohou garanta je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít
v súlade s priamou väzbou na rozpočet a prostredníctvom zámeru projektu docieliť
ukazovateľa výstupu opatrenia/aktivity. Plnenia a výsledky výstupov sú vždy zhrnuté v
Správe o plnenie PRM za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá býva každoročne predkladaná
poslancom MsZ ako súčasť materiálu „Záverečný účet Mesta Nová Baňa“.
Doposiaľ v Správe o plnení Programu rozvoja mesta za príslušný rok boli čerpané finančné
prostriedky na plnenie cieľov a výstupov projektov takto:
PROGRAMOVÝ ROZPOČET
EXTERNÉ ZDROJE
r. 2015
443 090,01 eur
858 322,05 eur
r. 2016
260 469,33 eur
109 162,68 eur
r. 2017
483 853,00 eur
63 288,00 eur
Mesto Nová Baňa postupovalo podľa Komunikačného plánu pre fázu realizácie PRM a
predložilo v období od 21. 1. 2019 do 8. 2. 2019 Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 20192020 na verejné pripomienkovanie a aktualizáciu pracovným skupinám pre sociálnu,
hospodársku a environmentálnu oblasť PRM, riadiacemu tímu PRM, komisiám a poslancom
MsZ, partnerom memoranda PRM, odbornej a širokej verejnosti. Dokument bol k dispozícii
v elektronickej verzii na webovej stránke mesta a úradnej tabuli. Po ukončení verejného
pripomienkovania bol na zasadnutí riadiaceho tímu tento materiál prerokovaný,
pripomienkovaný, kde bolo zapracovaných aj 11 pripomienok z verejnosti, na základe
konzultácie s garantmi pre jednotlivé opatrenia/aktivity a následne spracovaný v súlade s
rozpočtom mesta.
Pre rok 2019 z pohľadu aktuálnych potrieb sú zadefinované finančné požiadavky, ktoré budú
súvisieť so zmenami v rozpočte mesta Nová Baňa na rok 2019 na tieto prioritné
projekty/aktivity:
- 1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ JZ vrátane jej materiálno-technického
vybavenia = 57 000 eur (vybavenie kuchyne: 2 ks konvektomat – 20 000 €,
elektroinštalácia kuchyne – 15 000 €, NN prípojka – 22 000 €)
-

1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia
komplexu budov MŠ Nábrežná = 40 000 eur (kompletná rekonštrukcia kuchyne
vrátane vzduchotechniky)

-

1.4.1 Výstavba nájomných bytov v meste Nová Baňa = 50 000 eur (technická
infraštruktúra – NN, tepelný kanál a podmieňujúce investície voda a prekládka
vodovodnej prípojky)

-

1.5.1 Zriadenie moderného Kultúrneho centra v meste Nová Baňa = 50 000 eur
(zriadenie Mestskej knižnice vrátane stavebnej úpravy)

-

3.4.1 Modernizácia vykurovacieho systému v komplexe budov ZŠ J. Zemana =
15 000 eur (2 ks plynové kotle)

-

3.4.2 Oprava strechy budovy kina Vatra = 25 000 eur (výmena strešnej krytiny)

Mesto Nová Baňa na základe Plánu hodnotenia realizácie PRM plánuje aktualizáciu a
hodnotenie celého Programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020 na jeseň
2019, v čase zostavovania rozpočtu mesta na rok 2020. Vtedy budú zrejmé finančné
prostriedky na naplnenie daných aktivít a následne sa zosúladia, upravia, doplnia, prípadne
odstránia jednotlivé projekty/aktivity i ukazovatele výstupov, ktoré sa stanú neaktívne
a nedokážu sa v roku 2020 naplniť.
Na schválenie Vám predkladáme Akčný plán Programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky
2019-2020.
Pre programové obdobie 2021-2027 bude kľúčové pripraviť nový strategický dokument
Program rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021-2027, ktorý bude reálne odrážať potreby
a zohľadňovať ekonomické možnosti financovania vybraných projektov či už z interných
alebo externých zdrojov.
M.Rafaj – v akčnom pláne nevidí zahrnuté kúpalisko. Chcel by to tam zahrnúť, lebo je to
akčný plán na dva roky. Takto stratíme dva roky, pustime sa aspoň do nejakých príprav.
Môžu sa k tomu vyjadriť aj ďalší poslanci, lebo si myslí, že veľa ľudí má záujem o to, aby sa
niečo robilo s kúpaliskom.
PhDr.Šubová – bod kúpalisko tam bol zahrnutý, kde ukazovateľom bola štúdia, ktorá sa
naplnila v roku 2017. Z tohto dôvodu v akčnom pláne pre roky 2019 – 2020 už nie je. Na
jeseň 2019 bude otvorenie celého plánu, kde sa dá daný ukazovateľ meniť. Dá sa tam doplniť
buď realizácia kúpaliska alebo minimálne PD kúpaliska. To bude priestor, kde sa dá všetko
zmeniť a dopĺňať.
Mgr.Kološta - bod 1.2.9. Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ vypadla
z tých hlavných projektov mesta.
PhDr.Šubová – Tak to bolo vždy, tento projekt bol len v zásobníku projektov.
Mgr.Kološta - úprava areálu KD Bukovina a areálu Zvonička na oddychovú zónu. Pri
objekte Zvonička je potrebné najskôr opraviť strechu a potom riešiť areál.
M.Rafaj – znovu podotkol ku kúpalisku, že do jesene je ďaleko, na jeseň niečo navrhnú,
prejde ďalší rok a stratia množstvo času, aby mohli začať na niečom pracovať. Nevie, prečo
sa to tam nezahrnie, aby sa to „neodtláčalo“ ďalej.
Ing.Tužinský – pokiaľ chcú zaradiť kúpalisko do priorít akčného plánu, mala by sa na tom
zhodnúť nadpolovičná väčšina poslancov. Navrhuje zvolať pracovné stretnutie poslancov

a dohodnúť sa na prioritách. Pokiaľ mesto získa externé zdroje a je na to projekt, samozrejme
nech sa to realizuje. Z jeho pohľadu sú tu prioritnejšie veci ako kúpalisko. Prebieha jednanie
s firmou Knauf Insulation ohľadom nadbytočného tepla, ohľadom nejakej plavárne.
Samozrejme projektov by malo prebiehať viac, ale ako povedal, malo by tomu predchádzať
pracovné stretnutie.
prednostka MsÚ – uviedla, že tento akčný plán je programový dokument, kde sa na určité
obdobie špecifikujú určité projekty, ale čo sa bude realizovať v roku 2019, na tom sa môžu
poslanci dohodnúť pri prvej zmene rozpočtu.
M.Rafaj - teraz bolo povedané, že to môžeme riešiť skôr. Pokiaľ si na pracovnom stretnutí
„neodklepnú“ aspoň PD, tak sa ďalej nepohnú.
M.Marko – podotkol, že pokiaľ sa poslanci nestretnú a nedohodnú si priority, je zbytočné
dávať peniaze na nejakú PD, keď sa potom nezhodnú na tom, že to chcú.
Ing.Tužinský – je to presne o tých prioritách, dohodnúť sa na čo sa spraví PD, a bude
pripravená v „šuplíku“ pokiaľ na to budú externé zdroje. Navrhol predmetný akčný plán
schváliť tak, ako je pripravený p. Šubovou. Na pracovnom stretnutí si potom určia priority.
Pán Minka pripravuje materiál pre poslancov – prehľad existujúcich budov a nevyhnutných
investícií a to tu viacerí „zaplačú“, keď uvidia výšku potrebných investícií. Musia „bojovať“
za externé zdroje, pretože takýto veľký projekt tu nespravia. Z našich financií budú mať
problém spraviť čokoľvek nové a hlavne problém udržať, aby fungovalo už existujúce.
U z n e s e n i e č. 42/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Akčný plán Programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2019 - 2020
Hlasovanie č. 16:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
11. Majetkové veci
Predkladateľom bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa
a spracovateľkou je Daša Zigová, referentka na oddelení VaI, SÚ, ŽPaSM na Mestskom úrade
Nová Baňa. K predmetnému bodu podal komentár poslanec a predseda komisia výstavby, ŽP
a správy majetku Ing. Karol Tužinský.

1. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Centrum voľného
času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37833901, dňom 15.03.2019:
„Oplotenie časti pozemku CVČ“
v sume:
7.738,25 eur
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého realizáciou nového
oplotenie areálu Centra voľného času.
Dôvodová správa
V roku 2017 bolo zrealizované oplotenie areálu Centra voľného času, ktoré pozostávalo
z vykopania a zhotovenia základových pásov, vymurovania múrika a inštalácie stĺpikov
s pogumovaným pletivom. Následne bol upravený terén. Počas realizácie prác boli zistené
nepredpokladateľné skutočnosti, ktoré viedli k prácam naviac. Bolo nutné odstrániť základové
pásy, ktoré boli v zemi po odstránení budovy asanovanej v roku 2017. Odstraňovaním
základov sa navýšil objem prác, tak isto sa navýšil materiál použitý na nové základové pásy.
Z dôvodu nerovnosti terénu, bolo potrebné nové základové pásy a múrik navýšiť
a prispôsobiť terénu. To všetko viedlo k navýšeniu rozpočtu realizovaných prác. Z toho
dôvodu bola v 1. zmene rozpočtu na rok 2018 odsúhlasená suma 7.739,00 €. Akcia bola
administratívne dotiahnutá začiatkom druhej polovice roka 2018.
Vzhľadom na svahovitý terén bolo nevyhnutné osadiť stĺpiky pletiva do základových pásov
a betónového múrika. Výška základových pásov a betónového múrika 75 cm osadeného
do lôžka z makadamu 150 cm. Na oplotenie boli použité stĺpiky guľatinového tvaru výšky
160 cm nad úroveň múrika, zabetónované v odstupoch 250 cm od seba. Pletivo pogumované
výšky 150 cm, v dĺžke 42 bežných metrov a napojené už na existujúce pletivo. Boli dodané
a nainštalované malá bránička a veľká brána.
U z n e s e n i e č. 43/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Centrum voľného času,
Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37833901, dňom 15.03.2019:
„Oplotenie časti pozemku CVČ“

v sume:

7.738,25 eur

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého realizáciou nového
oplotenia areálu Centra voľného času
Hlasovanie č. 17:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

2. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Materská škola
Nábrežná 2 Nová Baňa, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37833910 - Elokované
pracovisko, Kolibská cesta 6230, Nová Baňa dňom 15.03.2019:
„Chodník, oplotenie a bránka MŠ Kolibská“

v sume:

9.565,14 eur

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého rekonštrukciou
oplotenia.
Dôvodová správa
V roku 2018 bola zrealizovaná akcia „Chodník, oplotenie a bránka MŠ Kolibská“.
Predmetom zákazky bolo odstránenie a likvidácia starého stĺpikového oplotenia a porastu
okolo neho v dĺžke 85 metrov, vybudovanie nového oplotenia, ktoré pozostávalo
z osadenia poplastovaných stĺpikov do betónových pätiek vzdialených od seba 250 cm,
inštalácii poplastovaného pletiva výšky 150 cm (vzpier, napínací drôt, prichytenie
oplotenia drôtom), dodania a inštalácii jednokrídlovej bránky v oplotení s uzamykaním
(šírka 135 cm, výška 150 cm - zelená farba), prístupový chodník zo zámkovej dlažby
(60 m2), betónová zámková dlažba (Premac Haka - háčko) normál 20 x 16,5 cm sivá,
hr. 6 cm) , záhonové obrubníky (100/5/25) 120 bežných metrov osadené do betónu.
Pri prácach vznikli ďalšie požiadavky na úpravy exteriéru areálu a bola vybudovaná
dopadová plocha pod preliezačkou.
U z n e s e n i e č. 44/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Materská škola, Nábrežná
2, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37833910 - Elokované pracovisko, Kolibská cesta 6230, Nová
Baňa dňom 15.03.2019:
„Chodník, oplotenie a bránka MŠ Kolibská“

v sume:

9.565,14 eur

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého rekonštrukciou oplotenia.
Hlasovanie č. 18:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

3. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Materská škola
Nábrežná 2 Nová Baňa, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37833910 - Elokované
pracovisko, Štúrova 47, Nová Baňa dňom 15.03.2019:
„Rekonštrukcia vykurovania MŠ Štúrova“
v sume:
28.450,00 eur
z toho projektové práce:
700,00 eur
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého modernizáciou
a rekonštrukciou.
Dôvodová správa
V roku 2018 bola zrealizovaná akcia „Rekonštrukcia vykurovania MŠ Štúrova“.
Predmetom zákazky bola rekonštrukcia vykurovania MŠ Štúrova, ktorá pozostávala
z výmeny 2 ks starých plynových kotlov za 2 ks závesných plynových kondenzačných
kotlov, vyregulovania systému UK, výmeny rozvodov UK a výmeny vykurovacích telies
s termoregulačnými hlavicami v celkovej sume 27.750,00 €.
Rekonštrukcia vykurovania bola prevedená v zmysle Projektu stavby na vykurovanie
vyhotoveným projektovou kanceláriou p. Karola Ivanoviča, Hviezdoslavova 20,
Zlaté Moravce v sume 700,00 €.
U z n e s e n i e č. 45/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Materská škola, Nábrežná
2, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37833910 - Elokované pracovisko, Štúrova 47, Nová Baňa
dňom 15.03.2019:
„Rekonštrukcia vykurovania MŠ Štúrova“
v sume:
z toho projektové práce:

28.450,00 eur
700,00 eur

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého modernizáciou
a rekonštrukciou.
Hlasovanie č. 19:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

4. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technické služby
mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 24
Nová Baňa, IČO: 00185221,
dňom 15.03.2019:
„Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko Nová Baňa “
v sume: 13.538,12 eur
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého rekonštrukciou.
Dôvodová správa
Zhotoviteľom GARDEN TEAM s.r.o, Lombardiniho 1648, 014 01 Bytča na základe Zmluva
o dielo č. 1/2018 zo dňa 9.3.2018 boli realizované stavebné práce. Zavlažovací systém
zaisťuje automatickú závlahu plôch tréningového futbalového ihriska MFK Nová Baňa.
Trávnaté plochy sú navrhnuté so závlahou výsuvnými postrekovačmi Rain Bird 6504 (Falcon)
v počte 24 ks. Na postrekovače radu 6504 sú inštalované trysky č. 20 v počte 24 ks
s vyrovnanou zrážkovou výškou (22 mm na m2/hod.) Všetky postrekovače sú rozmiestnené
na dostrek a tvoria štvorcový spon. Automatické ovládanie je riadené modulárnou ovládacou
jednotkou ESP LX 12 – 48 so snímaním prietoku a skupinou elektroventilov 100-DV v počte
24 ks v šachtách rozmiestnených v areáli podľa projektovej dokumentácie v počte 6 ks.
Ovládacia jednotka je umiestnená v objekte sociálneho zariadenia. Pre blokovanie závlahy
počas prirodzených zrážok je navrhnuté bezdrôtové čidlo zrážok Rain Bird WR2. Čidlo
zrážok je umiestnené na stĺpe oplotenia ihriska. Zdrojom vody je jestvujúci zdroj úžitkovej
vody. Od miesta napojenia je vedený hlavný rad potrubia HD-PE100 63 x 3,8 PN 10 v dĺžke
100 bm ku skupinám elektromagnetických ventilov umiestených v plastových šachtách.
V týchto šachtách sú na potrubie inštalované elektroventily (1"). Na týchto odbočkách
sú rozvetvené sekčné potrubia HD-PE 80 40 x 2,3 PN 06 v dĺžke 720 bm, na ktoré
sú napojené výsuvné postrekovače. Závlahové káble 5 x 0,8 mm2 v dĺžke 80 bm, 9 x 0,8mm2
– v dĺžke 50 bm, 13 x 0,8mm2 v dĺžke 80 bm.
Potrubie HD-PE100 63 x 3,8 PN 10 je umiestnené do výkopu 12 x 40cm, obsypané
jemnozrnným materiálom. Potrubie HD-PE 80 40 x 2,3 PN 06 je umiestnené do výkopu
12 x 40cm. Zásyp je dôkladne zhutnený po vrstvách 10 cm.
Na realizáciu akcie bolo vydané Okresným úradom, odbor starostlivosti, Žarnovica
povolenie na zriadenie vodnej stavby pod č. OU-ZC-OSZP/2017/001503 VP 36/2017 zo dňa
18.12.2017, právoplatné dňa 2.2.2018. Akcia bola skolaudovaná a daná do užívania.
Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané Okresným úradom, odbor starostlivosti, Žarnovica
povolenie na užívanie vodnej stavby pod č. OU-ZC-OSZP/2018/000895503 VKR 7/2018
zo dňa 12.06.2018, právoplatné dňa 14.06.2018.
U z n e s e n i e č. 46/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technické služby mesta
Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 24 Nová Baňa, IČO: 00185221, dňom 15.03.2019:
„Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko Nová Baňa “ v sume: 13.538,12 eur
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého rekonštrukciou.

Hlasovanie č. 20:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
5. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technické služby
mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 24
Nová Baňa, IČO: 00185221,
dňom 15.03.2019:
„auto Kia cee´d“
v obstarávacej cene: 20.175,59 eur
v zostatkovej cene:
0,00 eur
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého na základe
Darovacej zmluvy č. p.: CPBB-OA-2015/000687-026 od Ministerstva vnútra SR.
Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa v zastúpení Mgr. Jánom Havranom, primátorom mesta, ako obdarovaný
uzatvorilo dňa 09.03.2015 Darovaciu zmluvu č. p.: CPBB-OA-2015/000687-026 s darcom
Slovenskou republikou – Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Predmetom darovania
bol osobný automobil Kia cee´d, rok výroby 2007 v zostatkovej hodnote 0,00 eur, ktorý bol
na základe rozhodnutia č. CPBB-OA-83-001/2014 zo dňa 26.09.2014 vyhlásený
za prebytočný majetok štátu. Jednou z podmienok darovacej zmluvy v článku II. bode 3)
bolo, že dar po dobu troch rokov obdarovaný nescudzí. Keďže zmluva bola uzatvorená
9.3.2015, v súčasnej dobe môžeme konštatovať, že táto podmienka bola splnená a je preto
možné zveriť predmetný majetok Technickým službám mesta Nová Baňa do správy.
Technické služby mesta Nová Baňa budú osobný automobil Kia cee´d užívať za účelom
zabezpečenia plnenia svojich úloh a povinností vyplývajúcich z ich predmetu činností.
U z n e s e n i e č. 47/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technické služby mesta
Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 24 Nová Baňa, IČO: 00185221, dňom 15.03.2019:
„auto Kia cee´d“
v obstarávacej cene: 20.175,59 eur
v zostatkovej cene:
0,00 eur
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého na základe Darovacej
zmluvy č. p.: CPBB-OA-2015/000687-026 od Ministerstva vnútra SR.
Hlasovanie č. 21:
prítomní - 12

za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
6. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva
v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude
trpieť v pozemku:
E KN parc. č. 2928/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 892 m2, v predpokladanom
rozsahu 8 m2, vedenom Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č.
6123, v k.ú. Nová Baňa vo vlastníctve mesta Nová Baňa výstavbu nového zemného
káblového vedenia;
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, ako budúceho oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku;
za účelom realizácie stavby „11317 – Nová Baňa – Bonová dolina - Rozšírenie NNK“;
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného
geometrického plánu a znaleckého posudku po predchádzajúcom schválení mestským
zastupiteľstvom.
Dôvodová správa
Spoločnosť SSD, a.s. predložila mestu Nová Baňa žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena k plánovanej realizácii stavby:„11317 – Nová Baňa –
Bonová dolina - Rozšírenie NNK“ nakoľko bude uvedená stavba časťou realizovaná
na pozemku vo vlastníctve mesta Nová Baňa. Komisia ÚPŽPaM žiadosť SSD, a.s.
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena prerokovala a odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena
na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Nová Baňa stanovenú na základe znaleckého posudku.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného geometrického
plánu a znaleckého posudku po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom.
Vecné náklady spojené so zápisom vecného bremena do katastra nehnuteľností
resp. vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku bude znášať oprávnený
z vecného bremena.
U z n e s e n i e č. 48/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva
v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude
trpieť v pozemku:

E KN parc. č. 2928/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 892 m2, v predpokladanom
rozsahu 8 m2, vedenom Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č.
6123, v k. ú. Nová Baňa vo vlastníctve mesta Nová Baňa výstavbu nového zemného
káblového vedenia;
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, ako budúceho oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku;
za účelom realizácie stavby „11317 – Nová Baňa – Bonová dolina - Rozšírenie NNK“;
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného
geometrického plánu a znaleckého posudku po predchádzajúcom schválení mestským
zastupiteľstvom.
Hlasovanie č. 22:
prítomní - 11
za - 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Mgr. Adrian Zima) – uznesenie bolo prijaté
7. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
odpredaj časti mestského pozemku C KN parc. č. 6555/12 – trvalý trávny porast
o celkovej výmere 2045 m2, a to v rozsahu podľa porealizačného geometrického plánu
(cca v rozsahu 25 m2), vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym
na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Tajch,
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, ako budúceho kupujúceho,
za účelom: zabezpečenia výstavby kioskovej trafostanice k stavbe - „8312 – Nová
Baňa – Hrabiny - rek. TS 456/TS/Hrabiny - Tajch“,
v kúpnej cene: vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného
znaleckého posudku.
Dôvodová správa
Spoločnosť SSD, a.s. predložila mestu Nová Baňa žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku na ktorom bude
realizovaná výstavba kioskovej trafostanice k stavbe „8312 – Nová Baňa – Hrabiny - rek. TS
456/TS/Hrabiny – Tajch“. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bude časť pozemku
C KN parc. č. 6555/12 o výmere cca 25 m2, (podľa porealizačného geometrického plánu)
na ktorom sa bude nachádzať elektroenergetické zariadenie – kiosková trafostanica. Komisia
ÚPŽPaM žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti mestského
pozemku C KN parc. č. 6555/12 – a to v rozsahu podľa porealizačného geometrického plánu

prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve na odpredaj časti mestského pozemku C KN parc. č. 6555/12 so spoločnosťou
SSD, a.s. na základe ktorej môže spoločnosť realizovať predmetnú stavbu. V kúpnej cene
minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného znaleckého
posudku.
U z n e s e n i e č. 49/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
odpredaj časti mestského pozemku C KN parc. č. 6555/12 – trvalý trávny porast
o celkovej výmere 2045 m2, a to v rozsahu podľa porealizačného geometrického plánu
(cca v rozsahu 25 m2), vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym
na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Tajch,
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
IČO: 36 442 151, ako budúceho kupujúceho,

010 47 Žilina,

za účelom: zabezpečenia výstavby kioskovej trafostanice k stavbe - „8312 – Nová
Baňa – Hrabiny - rek. TS 456/TS/Hrabiny - Tajch“,
v kúpnej cene: vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného
znaleckého posudku.
Hlasovanie č. 23:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
8. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva
v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude
trpieť v pozemkoch:
• C KN parc. č. 1799/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1074 m2,
v predpokladanom rozsahu 180 m2,
• C KN parc. č. 6555/12 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 2045 m2,
v predpokladanom rozsahu 56 m2,

vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853,
v k.ú. Nová Baňa vo vlastníctve mesta Nová Baňa rekonštrukciu existujúcej vzdušnej
VN siete a umiestnenie novej kioskovej trafostanice;
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, ako budúceho oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku;
za účelom realizácie stavby „8312 – Nová Baňa – Hrabiny - rek. TS 456/TS/Hrabiny Tajch“;
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného
geometrického plánu a znaleckého posudku po predchádzajúcom schválení mestským
zastupiteľstvom.
Dôvodová správa
Spoločnosť SSD, a.s. predložila mestu Nová Baňa žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena k plánovanej realizácii stavby:„ 8312 – Nová Baňa –
Hrabiny - rek. TS 456/TS/Hrabiny - Tajch“ nakoľko bude uvedená stavba časťou realizovaná
na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nová Baňa. Komisia ÚPŽPaM žiadosť SSD, a.s.
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena prerokovala a odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena
na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta Nová Baňa stanovenú na základe znaleckého
posudku. Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného
geometrického plánu a znaleckého posudku po predchádzajúcom schválení mestským
zastupiteľstvom. Vecné náklady spojené so zápisom vecného bremena do katastra
nehnuteľností resp. vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku bude znášať
oprávnený z vecného bremena.
U z n e s e n i e č. 50/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva
v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude
trpieť v pozemkoch:
• C KN parc. č. 1799/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1074 m2,
v predpokladanom rozsahu 180 m2,
• C KN parc. č. 6555/12 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 2045 m2,
v predpokladanom rozsahu 56 m2,
vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853,
v k. ú. Nová Baňa vo vlastníctve mesta Nová Baňa rekonštrukciu existujúcej vzdušnej
VN siete a umiestnenie novej kioskovej trafostanice;
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, ako budúceho oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku;
za účelom realizácie stavby „8312 – Nová Baňa – Hrabiny - rek. TS 456/TS/Hrabiny Tajch“;

Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného
geometrického plánu a znaleckého posudku po predchádzajúcom schválení mestským
zastupiteľstvom.
Hlasovanie č. 24:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
12. Zmena zapisovateľky komisie dopravy
Predkladateľom bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
a spracovateľkou je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka mestského úradu Nová Baňa, ktorá
k bodu predniesla aj podrobný komentár.
Dôvodová správa
Zmena zapisovateľky komisie dopravy nastala z dôvodu zmeny pracovnej náplne
zamestnancov mestského úradu.
U z n e s e n i e č. 51/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
a)

odvoláva

z funkcie zapisovateľky komisie dopravy Ing. Katarínu Jančekovú
b)

volí

za zapisovateľku komisie dopravy Ing. Katarínu Naďovú
Hlasovanie č. 25:
prítomní - 12
za - 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol
Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
13. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
K.Štrbová – projekt exteriér MŠ Nábrežná 2 – bol schválený dodatok a k 31.5.2019 má byť
ukončená prvá časť. K ďalšej časti bude vyhlásená nová súťaž na oplotenie, prestrešenie
nádob na KO a malú hospodársku budovu. V akej fáze je táto druhá časť a v akom časovom
rozpätí bude zrealizovaná?

Ing.Spurný – Rekonštrukcia oplotenia bola odčlenená od pôvodného projektu. Dôvodom
bola vysoká cena. Bude sa robiť nové výberové konanie na dodávateľa a budú sa snažiť cenu
znížiť, ale nie na úkor kvality. Je v pláne realizovať to v tomto roku.
primátor mesta – akciu plánujú zrealizovať maximálne do 1. septembra. Boli tu aj návrhy
spraviť zo sídliska ul. Nábrežná popri MŠ smerom na ul. Cintorínsku cestu. Môže sa o tom tu
dnes hovoriť.
Mgr.Hudec – zistila sa informácia, že po tejto trase vedú káble vysokého napätia alebo plyn
a tým pádom sprejazdnenie týchto ulíc bolo ukončené.
M.Rafaj – ohľadom jednosmernej cesty to boli pozerať s riaditeľom TS a Ing. Spurným. Sú
tam nejaké inžinierske siete a navrhuje, aby sa k tomu vyjadrili kompetentní.
JUDr.Lalka – ak sú tam inžinierske siete nevie, či tam cestu niekto povolí.
Ing.Tužinský – chceme tam cestu? Deti sa tam hrajú na dvore MŠ a teraz tam budeme robiť
3 metrovú zvukovú bariéru? Jemu sa tam cesta nepozdáva.
Mgr.Hudec - Vážme si, kde je tá škôlka umiestnená, deti tam vybiehajú z brány. Tiež si
myslí, že by škôlka nemala byť ohraničená cestou, je to priestor, kde je zvýšený pohyb detí.
primátor mesta - Ing. Spurný a Ing. Šeclová pripravia k tejto veci písomnú odpoveď – či tam
bude alebo nebude cesta aj s uvedením termínu realizácie a ukončenia zostávajúcich prác
súvisiacich s rekonštrukciou exteriéru MŠ.
K.Štrbová – pre ňu je informácia o vytvorení cesty nová a neprijateľná. Musíme si vážiť
prostredie, v ktorom MŠ je postavená. Záleží im na zdravom prostredí, na bezpečnosti detí
a cesta popred budovu MŠ jej príde úplne nelogická. Ich názor a určite aj rodičov je
nesúhlasný k vzniku tejto cesty.
Ing.Šeclová – na základe uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo a z objektovej skladby bol
vylúčený len objekt oplotenia. Tento musíme samostatne prerokovať a všetko sa bude odvíjať
od jeho technického stavu a samozrejme zaradenie finančných prostriedkov a zaradenie
samotnej akcie do rozpočtu mesta.
Ing.Tužinský – kde je problém, aby ste sa stretli a povedali, kedy predpokladáte ukončenie
tých prác? Aby sa vedelo povedať vedeniu MŠ a rodičom, kedy zhruba budú práce ukončené.
Ing.Šeclová – včera stanovil pán primátor termín 1. septembra 2019.
Mgr.Kološta – dostáva podnety od občanov – kedy sa bude asfaltovať ul. Hviezdoslavova?
F.Bakoš – asfaltovať sa bude v októbri - momentálne sa vybavuje zameranie MK, projektová
dokumentácia, vybavenie stavebného povolenia, schválenie ODI a nakoniec samotná
realizácia.
Ing.Tužinský – ul. Záhrbská sa bude kedy asfaltovať?

F.Bakoš - Bude vyhlásená súťaž, ale zatiaľ nie sú stanovené elokované pracoviská na
asfaltovanie. Predpokladá, že začnú najskôr v polovici marca a budú stanovené ceny. Potom
vyhlásia súťaž. V rozpočte na rok 2019 je zahrnutá rekonštrukcia MK Tajch, ul. Záhrbská,
Nad Hrádzou a Kútovská a ešte z vlaňajšieho roku zostáva úsek smerom na ul. Prírodnú.
Mgr.Kološta – požiadavka na doplnenie svetelných bodov na ul. Hviezdoslavova, lebo v noci
je to dosť nebezpečné.
F.Bakoš - ul. Hviezdoslavova bola spravená v rámci 2. časti rekonštrukcie verejného
osvetlenia. Je otázne, či to bude zaradené v rámci ďalšej modernizácie, nakoľko v meste
zostalo cca 350 nezrekonštruovaných svietidiel v odľahlejších častiach, ako sú Štále,
Bukovina. Na tejto ul. Hviezdoslavova, keby sme to chceli riešiť podobnými lampami, jedna
by stála cca 500 – 600 eur, to v rozpočte nemáme.
A.Medveď – priečny odvodňovací kanál na ul. Brezová, či sa bude riešiť tento rok? V sobotu
2.3.2019 sa uskutoční čistenie Štangelíra, na ktoré všetkých pozývam, môžete prísť pomôcť.
primátor mesta - doplnil, že čistenie Štangelíra súvisí s dňom 26.4.2019, keby bude
slávnostné otvorenie Banského náučného chodníka.
Mgr.Škvarka – bolo spomenuté asfaltovanie ul. Nad Hrádzou. Momentálne sa v tejto časti
stavia viac RD, prihliada sa aj na takéto skutočnosti pri plánovaní úprav MK?
F.Bakoš – na predmetnú komunikáciu bolo vydané stavebné povolenie, čo je pre neho
záväzné. Ak máte pocit, že je to potrebné „stopnúť“, je to v kompetencii poslancov.
M.Marko – pán Škvarka, nech je rád, že sa tam ide opravovať cesta, na ktorú je vydané
právoplatné SP a plánuje sa tam “zosilnenie krajnice“ a potom tam už môžu chodiť aj ťažké
autá. Zaujímalo ho, kto vyberal ulice, ktorým bude poskytnutý bezplatne kompostér?
PhDr.Šubová – v pôvodnej žiadosti na kúpu kompostérov boli zahrnuté všetky rodinné
domy, čo je 1300. Krátili nám NFP, takže príspevok vyšiel na kúpu 900 ks kompostérov a bol
dopyt, že sa zvyšných 400 ks dokúpi za vlastné finančné prostriedky. K tomu ale nedošlo.
primátor mesta - informácia o prideľovaní kompostérov dnes odznela v rámci Informačného
bloku vedenia mesta, to nie je ani odhlasované a ani nemenné.
PhDr.Šubová – to je schválené ministerstvom, aj ulice aj zoznam občanov, ktorým budú
pridelené kompostéry. Zoznam ulíc aj občanov bol schválený bývalým vedením.
primátor mesta – dal návrh na interný bod – zmapovať občanov, ktorým nebol pridelený
bezplatne kompostér a nájsť riešenie na zakúpenie aj pre nich.
M.Marko - poprosil, aby to bolo napravené.
Mgr.Hudec – pozval prítomných na Novobanskú kvapku krvi, ktorá sa bude konať dňa
25.3.2019.

J.Psotka – spýtal sa, čo bude s neplatičmi, spolu to je suma 80 tis eur. On sa pýtal dvoch
občanov z jeho volebného obvodu a povedali, že nedostali žiadnu upomienku. Sú tu dlžníci
od roku 2011, ako to vymáhať?
Ing.Ditteová – zoznam neplatičov je veľký, ale časť je neaktívnych, časť je taká, od ktorých
asi ťažko vymôžeme. Predtým sme vymáhali cez súdneho exekútora, čo sa momentálne už
nedá a pôjde to novým spôsobom. Máme na meste právničku, budeme to ďalej riešiť. Nie je
pravda, že nedostali výzvy, v októbri, novembri určite dostali výzvu.
JUDr.Lalka – je určená výška nedoplatku, do ktorej sa nemusia zverejňovať neplatiči?
Ing.Ditteová – je to 165 eur. Na aprílovom MsZ vám plánujeme dať výsledky inventarizácie
a tam to bude uvedené, aká je to suma.
Nakoľko už neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. MVDr.
Branislav Jaďuď, MBA poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Mestského zastupiteľstva
o 19.26 hod. ukončil.
Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z rokovania Mestského
zastupiteľstva v Novej Bani.
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