Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 1. 2. 2018 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,
v Podnikateľskom centre na I. poschodí
Prítomní:
Poslanci Mestského zastupiteľstva:
Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj,
Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima
Ospravedlnení:
Neospravedlnený:

Natália Pinková, Mgr. Maroš Havran
Jozef Barniak

Primátor mesta:
Vedúci oddelení:

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

Hlavná kontrolórka:
Projektová manažérka:
Riaditelia mestských podnikov:

Riaditelia školských zariadení:

Prizvaní:

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva,
z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných 10 poslancov, primátor mesta Nová Baňa
Mgr. Ján Havran vyhlásil zasadnutie za uznášania schopné.
Za zapisovateľku bola určená Marta Müllerová, poslanci zvolili za overovateľov
zápisnice Gregora Galetu a Maroša Marka. Do návrhovej komisie Ing. Tomáša Palaja, Jána
Psotku a Ing. Karola Tužinského.
Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice a zapisovateľke:
Hlasovanie č. 1:
prítomní - 8
za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš
Palaj, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - bolo prijaté

Na rokovanie bol predložený nasledovný program:
Otvorenie
1. KBV Hrádza BD A2 Nová Baňa
2. Majetkové veci
3. Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2018 v oblasti športu
4. Diskusia
Záver
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som doplniť ako bod č. 4 „Dotácie z rozpočtu mesta
v oblasti kultúry“.
Hlasovanie o doplňujúcom návrhu do program MsZ:
Hlasovanie č. 2:
prítomní - 10
za - 10 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš
Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 - bolo prijaté
Program rokovania MsZ je nasledovný:
Otvorenie
1. KBV Hrádza BD A2 Nová Baňa
2. Majetkové veci
3. Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2018 v oblasti športu
4. Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2018 v oblasti kultúry
5. Diskusia
Záver
Hlasovanie o programe MsZ ako celku:
Hlasovanie č. 3:
prítomní - 9
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš
Palaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 1 (Ján Psotka) - bolo prijaté
1. KBV Hrádza BD A2 Nová Baňa
Predkladateľom bodu je Peter Forgáč, poslanec MsZ mesta Nová Baňa
a spracovateľkou bodu je Ing. Jana Šeclová, referentka OVŽPaSM na Mestskom úrade Nová
Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.

Dôvodová správa
Uzneseniami mestského zastupiteľstva č. 55/2016 zo dňa 23.6.2016, č. 68/2017 zo dňa
20.9.2017 bol schválený investičný zámer kúpy 36 obecných nájomných bytov,
kúpy technickej vybavenosti k bytovému domu „ KBV Hrádza BD A2 Nová Baňa“ a kúpy
podmieňujúcej technickej vybavenosti.
Vychádzajúc z celkovej podlahovej plochy 2 008,24 m2 uvádzanej v pôvodnej projektovej
dokumentácie pri počte 36 b. j. bez balkónov, priemerná podlahová plocha (ďalej len PPP)
bola 55,78 m2, čím bola splnená podmienka veľkosti bytov zaradených v kategórii od 50 m2 do 56 m2/byt.
Komisia na zasadnutí dňa 29.5.2017 prerokovala návrh doplňujúceho riešenia a to visutých
balkónov na jednotlivé byty ako náhradu za pôvodné tzv. francúzske okná. Skonštatovala, že
v súčasnej dobe sa jedná už o bežný štandard, súhlasila a zobrala na vedomie
úpravu, zvýšenie nákladov za dopracovanie projektovej dokumentácie a za samotnú realizáciu
balkónov. Projektantom bola podlahová plocha balkónov započítaná do celkovej podlahovej
plochy a výsledkom bolo jej zvýšenie na 2071,24 m2. Následkom čoho sa však prekročila
PPP bytov a zvýšila sa na 57,53 m2/byt, zároveň sa zmenilo zaradenie do kategórie od 56 m2
– 60 m2. Pri nej je možné uplatniť si výšku oprávnených nákladov v sume 880 eur/m2 a nie
890 eur/m2 ako bolo pôvodne schválené.
Oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy bytu je možné navýšiť o 40 eur v zmysle
platnej legislatívy účinnej od 1.1.2017 ak budova, v ktorej sa obstaráva nájomný byt spľňa
minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť, ktorou je horná hranica energetickej
triedy A1 pre bytové domy. Na základe uvedeného do projektovej dokumentácie muselo byť
zapracované konkrétne zvýšenie zateplenia stien z 8 cm na 15 cm a stropov z 22 cm na 40 cm
a doplnenie rekuperačných jednotiek do každého bytu. Vyhláška MD, V a RR SR č. 284/2016
Z. z. ktorou sa dopľňa Vyhláška MD, V a RR SR č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na
obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej
poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu nadobudla účinnosť
1.1.2017, t.z., že vstúpila do platnosti po uzavretí zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Stavebné
povolenie bolo vydané na stavbu v 04/2017. Opätovné zaradenie do kategórie od 50 m2 – do
56 m2 je možné dosiahnúť doprojektovaním 3 jednoizbových bytov v I.PP BD A2 podľa
návrhu zhotoviteľa a projektanta. Na schválenie sa predkladá zmena počtu bytov z 36 b. j. na
39 b. j.. Celková podlahová plocha bytov sa tým upraví na 2178,02 m2, zmení sa PPP na
55,85 m2 a tiež umožní si uplatnenie oprávnených nákladov v sume 930 eur/m2.
Komisia návrh na svojich zasadnutiach prerokovala, navrhuje a odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť predložený materiál tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie.
P.Forgáč – Ja som predkladateľom tohto bodu, neboli tam urobené žiadne zmeny a je to
vlastne opätovne predložené na MsZ za účelom opätovného schválenia MsZ. Keďže nebolo
vhodné, aby to predkladala komisia, aj z časových dôvodov, tak som predkladateľom ja a nie
sú tam žiadne zmeny.

U z n e s e n i e č. 1/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 A: r u š í
a) v uznesení MsZ č. 55/ 2016 zo dňa 23.6.2016 v bode A písm. a)
b) v uznesení MsZ č. 55/ 2016 zo dňa 23.6.2016 v bode A písm. e)
 B: s c h v a ľ u j e
a) investičný zámer - kúpu obecných nájomných bytov v bytovom dome
- investičný zámer Mesta Nová Baňa realizovať kúpu obecných nájomných bytov
v bytovom dome „ KBV Hrádza BD A2 Nová Baňa“ v počte 39 b.j. ( 1- izbové, 2 izbové a 3 – izbové), ktoré budú realizované v bežnom štandarde a technickej
vybavenosti v zmysle stanovených podmienok zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom
fonde rozvoja v platnom znení a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení. Bytový dom bude postavený na
pozemku C KN parcela č. 6320/2, výmera 39 362 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, evidovaný na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa na základe Zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve od spoločnosti ELLIO spol. s r.o, so sídlom Novozámocká 242, 949 01
Nitra, IČO: 36530328.
b) spôsob financovania kúpy obecných nájomných bytov v bytovom dome stavby
„KBV Hrádza BD A2 Nová Baňa“:
- úver zo ŠFRB na kúpu obecných nájomných bytov v bytovom dome vo výške 65 %
(pri PPP do 56 m2 - 930 €/m2) z obstarávacej ceny stavby
- dotácia z MDV a RR SR na kúpu obecných nájomných bytov v bytovom dome vo
výške 35 % z oprávnených nákladov stavby
- vlastné zdroje z rozpočtu mesta Nová Baňa
Hlasovanie č. 4:
prítomní - 10
za - 10 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing.
Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr.
Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté

2. Majetkové veci
Predkladateľom bodu je Ing. Karol Tužinský, poslanec MsZ mesta Nová Baňa a
spracovateľkou bodu je Daša Zigová, referentka OvŽPaSM na Mestskom úrade v Novej Bani.
K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Ing.K.Tužinský – V zmysle majetkových vecí predkladám 2 body, ktoré boli takisto
predmetom majetkových vecí na poslednom MsZ dňa 13.12.2017. Oba body sú identické, ako

boli predložené na tom poslednom MsZ. V bode č. 1 sa jedná o zámenu pozemkov medzi
Mestom Nová Baňa a Vladimírom Pajerským a Máriou Pajerskou.
J.Búry – Je škoda, že sa tento bod musí znova prednášať, lebo rodine Pajerských sme
schválili zámer, dali si spraviť geometrický plán, dali ho zamerať a mali s tým náklady. Keby
boli vtedy nejaké výhrady voči tej zámene, tak by boli hľadali nejaké iné riešenie. Boli v tej
domienke, že im to bude schválené, nakoľko ten zámer im bol skoro jednohlasne schválený
a preto v tom ďalej robili a boli veľmi prekvapení z toho, že to prvýkrát nebolo podpísané.
Apelujem na to, aby to bolo podporené a osobne v tom nevidím žiadny zámer nejakých
špekulácií. Až by sa v budúcnosti takéto niečo vyskytlo, tak ako hovoril pán primátor, že by
niektorí ľudia mohli špekulovať, každý prípad budeme posudzovať zvlášť. To neznamená, že
keď teraz toto schválime, že by sme schválili aj špekulatívne pokusy. Ďakujem.
1. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností 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
prevod zámenou nehnuteľností medzi Mestom Nová Baňa, Námestie slobody 1,
968 26
Nová Baňa a Vladimírom Pajerským, rod. Pajerský a Máriou Pajerskou,
rod. Debnárová, Kamenárska 1106/64, 968 01 Nová Baňa:
pozemok vytvorený z E KN parc. č. 5168 – ostatná plocha o výmere 1495 m2,
vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom
č. 17796580-87/2016 vypracovaným dňa 25.09.2017, GEODET – ŽŇAVA, zememeračská
kancelária, Ul. SNP 120, 965 01 Žiar nad Hronom, overeným 02.10.2017 pod číslom:
344/2017:
 C KN parc. č. 1699/1– zastavaná plocha o výmere 1253 m2 vytvorený dielom „23“
o výmere 329 m2,
za
pozemok vytvorený z E KN parc. č. 1861 – orná pôda o výmere 3550 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6808 v k.ú. Nová Baňa,
ako vlastníctvo Vladimíra Pajerského, rod. Pajerský a Márie Pajerskej, rod. Debnárová,
geometrickým plánom č. 17796580-87/2016 vypracovaným dňa 25.09.2017, GEODET –
ŽŇAVA, zememeračská kancelária, Ul. SNP 120, 965 01 Žiar nad Hronom, overeným
02.10.2017 pod číslom: 344/2017:
 C KN parc. č. 1167/7 – zastavaná plocha o výmere 953 m2 vytvorený dielom „21“
o výmere 953 m2, bez finančného vyrovnania, nakoľko výmera zamieňaného pozemku
C KN parc. č. 1167/7 – zastavaná plocha o výmere 953 m2 v prospech mesta Nová Baňa
je o 624 m2 väčšia, ako zamieňaný pozemok v prospech Vladimíra a Márii Pajerských.
z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré zamieňané
strany dlhodobo užívajú a požadovaná časť mestského pozemku E KN parc. č. 5168 tvorí
priamy prístup z miestnej komunikácie do dvorovej plochy rodinného domu žiadateľov

súp. č. 1106. Žiadatelia sú vlastníkmi pozemku E KN parc. č. 1861, ktorého časť o výmere
953 m2 sa nachádza pod miestnou komunikáciou.
Dôvodová správa
Manželia Pajerskí požiadali mesto Nová Baňa o vysporiadanie vlastníckych podielov
formou zámeny časti pozemkov. Jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré
zamieňané strany dlhodobo užívajú a požadovaná časť mestského pozemku
E KN parc. č. 5168 tvorí priamy prístup z miestnej komunikácie do dvorovej plochy
rodinného domu žiadateľov súp. č. 1106. Žiadatelia sú vlastníkmi pozemku
E KN parc. č. 1861, ktorého časť o výmere 953 m2 sa nachádza pod miestnou komunikáciou.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o zámenu pozemkov prerokovala a odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť bezodplatnú zámenu požadovaných pozemkov, v zmysle ustanovenia
§ 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 rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
U z n e s e n i e č. 2/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností 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 prevod zámenou nehnuteľností medzi Mestom Nová Baňa, Námestie slobody 1,
968 26
Nová Baňa a Vladimírom Pajerským, rod. Pajerský a Máriou Pajerskou,
rod. Debnárová, Kamenárska 1106/64, 968 01 Nová Baňa:
pozemok vytvorený z E KN parc. č. 5168 – ostatná plocha o výmere 1495 m2,
vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom
č. 17796580-87/2016 vypracovaným dňa 25.09.2017, GEODET – ŽŇAVA, zememeračská
kancelária, Ul. SNP 120, 965 01 Žiar nad Hronom, overeným 02.10.2017 pod číslom:
344/2017:
 C KN parc. č. 1699/1– zastavaná plocha o výmere 1253 m2 vytvorený dielom „23“
o výmere 329 m2,
za
pozemok vytvorený z E KN parc. č. 1861 – orná pôda o výmere 3550 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6808 v k.ú. Nová Baňa,
ako vlastníctvo Vladimíra Pajerského, rod. Pajerský a Márie Pajerskej, rod. Debnárová,
geometrickým plánom č. 17796580-87/2016 vypracovaným dňa 25.09.2017, GEODET –
ŽŇAVA, zememeračská kancelária, Ul. SNP 120, 965 01 Žiar nad Hronom, overeným
02.10.2017 pod číslom: 344/2017:
 C KN parc. č. 1167/7 – zastavaná plocha o výmere 953 m2 vytvorený dielom „21“
o výmere 953 m2, bez finančného vyrovnania, nakoľko výmera zamieňaného pozemku
C KN parc. č. 1167/7 – zastavaná plocha o výmere 953 m2 v prospech mesta Nová Baňa
je o 624 m2 väčšia, ako zamieňaný pozemok v prospech Vladimíra a Márii Pajerských,
z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré zamieňané
strany dlhodobo užívajú a požadovaná časť mestského pozemku E KN parc. č. 5168 tvorí

priamy prístup z miestnej komunikácie do dvorovej plochy rodinného domu žiadateľov
súp. č. 1106. Žiadatelia sú vlastníkmi pozemku E KN parc. č. 1861, ktorého časť o výmere
953 m2 sa nachádza pod miestnou komunikáciou.
Hlasovanie č. 5:
prítomní - 10
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš
Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 1 (Mgr. Adrian Zima)
nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté
Ing.K.Tužinský - Druhý bod je takisto identický s materiálmi, ktoré boli predložené na
minulom MsZ. Jedná sa o návrh jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na
nehnuteľnostiach mesta Nová Baňa.
2. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
Návrh
jednorazovej
odplaty
za
zriadenie
na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta Nová Baňa:


vecného

bremena

výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach
vo vlastníctve mesta Nová Baňa na základe predloženého geometrického plánu
a znaleckého posudku. Vecné náklady spojené so zriadením a vkladom
vecného bremena do katastra nehnuteľností
resp. vypracovaním
geometrického plánu a znaleckého posudku znáša žiadateľ (fyzická alebo
právnická osoba) zriadenia vecného bremena.
Dôvodová správa

Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní viacerých žiadostí o zriadenie vecných bremien
od Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s. Žilina odporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť výšku jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach
vo vlastníctve mesta Nová Baňa na základe predloženého geometrického plánu a znaleckého
posudku. Vecné náklady spojené so zriadením a vkladom vecného bremena do katastra
nehnuteľností resp. vypracovaním geometrického plánu a znaleckého posudku znáša žiadateľ
(fyzická alebo právnická osoba) zriadenia vecného bremena.
U z n e s e n i e č. 3/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje

Návrh jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach
vo vlastníctve mesta Nová Baňa:
 výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach
vo vlastníctve mesta Nová Baňa na základe predloženého geometrického plánu
a znaleckého posudku. Vecné náklady spojené so zriadením a vkladom vecného
bremena do katastra nehnuteľností resp. vypracovaním geometrického plánu
a znaleckého posudku znáša žiadateľ (fyzická alebo právnická osoba) zriadenia
vecného bremena.
Hlasovanie č. 6:
prítomní - 10
za - 9 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 1 (Ing. Zdenko Král)
nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté
3. Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2018 v oblasti športu
Predkladateľkou bodu je Ing. Viktória Valachovičová, PhD., poslankyňa MsZ
a predsedníčka komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu a spracovateľkou bodu je
Dagmar Lachká, zapisovateľka komisie a referentka na OKI na Mestskom úrade v Novej
Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Za komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže a športu predkladám
nasledovný bod, pričom komisia sa zaoberala žiadosťami o dotácie na svojom zasadnutí dňa
5. januára a prizvala si aj žiadateľov. Z oblasti športu sme mali 19 žiadateľov, z toho 5
návrhov nami navrhovaných súm je nad 1.660 eur, preto ich predkladáme MsZ. Pri
posudzovaní dotácií sme zohľadňovali najmä členskú základňu, prácu s deťmi a mládežou,
pravidelnú a systematickú činnosť, úspešnosť v súťažiach na medzinárodných súťažiach,
reprezentáciu mesta Nová Baňa, aktivity pre verejnosť v spolupráci s Mestom Nová Baňa
a zároveň na zasadnutí komisie nám zapisovateľka Dagmar Lachká hovorila, ako sú na tom
žiadatelia s vyúčtovaniami za rok 2017, tak aj toto sme zohľadňovali. Pani hlavná
kontrolórka nám dala nejaké rady ohľadom účelov, takže tieto účely sme upravili v súvislosti
s tým, čo nám odporučila. Tiež sme posudzovali, či boli podané načas do 30.11.2017.
1.

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje

poskytnutie dotácie

pre Stolnotenisový klub Nová Baňa vo výške 3.600 EUR na financovanie výdavkov
spojených s výchovou talentovanej mládeže: úhrada štartovného a cestovného na dlhodobé
súťaže (jednotlivci a družstvá), Majstrovstvá SR a Slovenský pohár, úhrada energií, vody,
trénera mládeže a nákup športového materiálu.

Dôvodová správa
Stolnotenisový klub Nová Baňa požiadal v súlade s Všeobecne záväzným nariadením (ďalej
VZN) mesta Nová Baňa č. 7/2011 o dotáciách o dotáciu na rok 2018 vo výške 4.000 EUR.
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 9.1.2018 žiadosť
prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 3.600 EUR na financovanie výdavkov
spojených s výchovou talentovanej mládeže, konkrétne na úhradu štartovného a cestovného
na dlhodobé súťaže (jednotlivci a družstvá), Majstrovstvá SR a Slovenský pohár, úhradu
energií, vody, trénera mládeže a nákup športového materiálu.
Dotácia bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2018 a do
30.11.2018.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebné uznesenie mestského
zastupiteľstva (ďalej MsZ).
U z n e s e n i e č. 4/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje poskytnutie dotácie
pre Stolnotenisový klub Nová Baňa vo výške 3.600 EUR na financovanie výdavkov
spojených s výchovou talentovanej mládeže: úhrada štartovného a cestovného na dlhodobé
súťaže (jednotlivci a družstvá), Majstrovstvá SR a Slovenský pohár, úhrada energií, vody,
trénera mládeže a nákup športového materiálu.
Hlasovanie č. 7:
prítomní - 10
za - 10 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing.
Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr.
Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté

2.

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje

poskytnutie dotácie

pre Mestský futbalový klub Nová Baňa vo výške 20.000 EUR na zabezpečenie
mládežníckeho futbalu: prepravu, činnosť licenčných trénerov mládežníckych družstiev,
športový materiál a výstroj, prenájmy športovísk, úhradu ISSF faktúr a úhradu nákladov na
novú registráciu hráčov.

Dôvodová správa
Mestský futbalový klub Nová Baňa, požiadal v súlade s VZN č. 7/2011 o dotáciách o dotáciu
na rok 2018 vo výške 21.000 EUR. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na
svojom zasadnutí dňa 9.1.2018 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške
20.000 EUR na zabezpečenie mládežníckeho futbalu, konkrétne na prepravu, činnosť
licenčných trénerov mládežníckych družstiev, športový materiál a výstroj, prenájmy
športovísk, úhradu ISSF faktúr a úhradu nákladov na novú registráciu hráčov.
Dotácia bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2018 a do
30.11.2018.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebné uznesenie MsZ.

U z n e s e n i e č. 5/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje poskytnutie dotácie
pre Mestský futbalový klub Nová Baňa vo výške 20.000 EUR na zabezpečenie
mládežníckeho futbalu: prepravu, činnosť licenčných trénerov mládežníckych družstiev,
športový materiál a výstroj, prenájmy športovísk, úhradu ISSF faktúr a úhradu nákladov na
novú registráciu hráčov.
Hlasovanie č. 8:
prítomní - 10
za - 10 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing.
Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr.
Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté

3. N á v r h

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje

poskytnutie dotácie

pre ŠK KARATE Nová Baňa vo výške 8.000 EUR na materiálno-technické zabezpečenie
činnosti klubu, štartovné, cestovné, ubytovanie, sústredenia, športové oblečenie s označením
mesta, odmeny a náhrady trénerov mládeže.

Dôvodová správa
ŠK KARATE Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011 o dotáciách o dotáciu
na rok 2018 vo výške 11.000 EUR. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na
svojom zasadnutí dňa 9.1.2018 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške
8.000 EUR na materiálno-technické zabezpečenie činnosti klubu, štartovné, cestovné,
ubytovanie, sústredenia, športové oblečenie s označením mesta, odmeny a náhrady trénerov
mládeže.
Dotácia bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2018 a do
30.11.2018.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebné uznesenie MsZ.
U z n e s e n i e č. 6/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje poskytnutie dotácie
pre ŠK KARATE Nová Baňa vo výške 8.000 EUR na materiálno-technické zabezpečenie
činnosti klubu, štartovné, cestovné, ubytovanie, sústredenia, športové oblečenie s označením
mesta, odmeny a náhrady trénerov mládeže.
Hlasovanie č. 9:
prítomní - 10
za - 10 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing.
Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr.
Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté
4.

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje

poskytnutie dotácie

pre Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa vo výške 4.900 EUR na licenčné
a členské poplatky, sústredenie, látky, materiál na zdobenie kostýmov, odmeny trénerom
mládeže, prenájmy športovísk, prehrávač, reproduktory, medaily, diplomy, tanečné oblečenie,
topánky a zákazkové šitie.

Dôvodová správa
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011
o dotáciách o dotáciu na rok 2018 vo výške 6.000 EUR. Komisia kultúry, vzdelávania,
mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 9.1.2018 žiadosť prehodnotila a odporučila
schváliť dotáciu vo výške 4.900 EUR na licenčné a členské poplatky, sústredenie, látky,
materiál na zdobenie kostýmov, odmeny trénerom mládeže, prenájmy športovísk, prehrávač,
reproduktory, medaily, diplomy, tanečné oblečenie a topánky, zákazkové šitie.
Dotácia bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2018 a do
30.11.2018.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebné uznesenie MsZ.
U z n e s e n i e č. 7/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje poskytnutie dotácie
pre Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa vo výške 4.900 EUR na licenčné
a členské poplatky, sústredenie, látky, materiál na zdobenie kostýmov, odmeny trénerom
mládeže, prenájmy športovísk, prehrávač, reproduktory, medaily, diplomy, tanečné oblečenie,
topánky a zákazkové šitie.
Hlasovanie č. 10:
prítomní - 10
za - 10 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing.
Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr.
Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté
5.

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre SKI TEAM Nová Baňa vo výške 2.850 EUR na náklady spojené so zabezpečením
tréningových jednotiek, s lyžiarskymi pretekmi a organizovaním pretekov Oblastná lyžiarska
liga – prepravné autobusom, štartovné, skipasy, prenájom športovísk, vecné ceny, medaile,
občerstvenie (nealko a sladkosti), doplnenie výstroje a tréningových pomôcok.

Dôvodová správa
SKI TEAM Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011 o dotáciách o dotáciu na
rok 2018 vo výške 3.000 EUR. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom
zasadnutí dňa 9.1.2018 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 2.850
EUR na náklady spojené so zabezpečením tréningových jednotiek, s lyžiarskymi pretekmi
a organizovaním pretekov Oblastná lyžiarska liga – prepravné autobusom, štartovné, skipasy,
prenájom športovísk, vecné ceny, medaile, občerstvenie (nealko a sladkosti), doplnenie
výstroje a tréningových pomôcok.
Dotácia bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2018 a do
30.11.2018.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebné uznesenie MsZ.
U z n e s e n i e č. 8/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje poskytnutie dotácie
pre SKI TEAM Nová Baňa vo výške 2.850 EUR na náklady spojené so zabezpečením
tréningových jednotiek, s lyžiarskymi pretekmi a organizovaním pretekov Oblastná lyžiarska
liga – prepravné autobusom, štartovné, skipasy, prenájom športovísk, vecné ceny, medaile,
občerstvenie (nealko a sladkosti), doplnenie výstroje a tréningových pomôcok.
Hlasovanie č. 11:
prítomní - 10
za - 10 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing.
Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr.
Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 2/2018 Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ
v Novej Bani
Odporučenie komisie na pridelenie dotácií pre jednotlivých žiadateľov o poskytnutie
finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2018 pre oblasť ŠPORT
Žiadaná Pridelená
P.č.
Žiadateľ
Účel
suma
suma
Náklady spojené s úhradou štartovného,
Združenie športových
1.
1 500 €
500 €
nákup nástrah a návnad
rybárov Nová Baňa
Úhrada nákladov na materiálno-technické
zabezpečenie činnosti klubu, štartovné,
2. ŠK KARATE Nová Baňa 11 000 €
8 000 € cestovné,
ubytovanie,
sústredenia,
športové oblečenie s označením mesta,
odmeny a náhrady trénerov mládeže

P.č.

Žiadateľ

Žiadaná
suma

Pridelená
suma

3.

TJCX s.r.o.

1 200 €

750 €

4.

Telovýchovná jednota
Slovan Nová Baňa

1 225 €

1 000 €

5.

Mestský futbalový klub,
o.z. Nová Baňa

21 000 €

20 000 €

6.

Slovenská rada
rodičovských združení –
Rodičovské združenie pri
Materskej škole

250 €

250 €

7.

Občianske združenie pri
CVČ – Centráčik

1 400 €

1 350 €

8.

OZ Priatelia deťom
pri Ústave sociálnej
starostlivosti

1 000 €

700 €

9.

SKI TEAM Nová Baňa

3 000 €

2 850 €

Účel
Úhrada nákladov na vecné ceny pre
pretekárov, materiál na označenie tratí,
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre
pretekárov,
propagačné
materiály
podujatí: MTB XCO - Slovenský pohár
XCO, Európsky pohár XCO
Čiastočná úhrada nákladov spojených
s účasťou v súťažiach (cestovné, členské,
vstupný poplatok), nákup šport. vybavenia
Náklady na zabezpečenie mládežníckeho
futbalu, konkrétne na prepravu, činnosť
licenčných
trénerov
mládežníckych
družstiev, športový materiál a výstroj,
prenájmy športovísk, úhradu ISSF faktúr
a úhrada nákladov za novú registráciu
hráčov
Náklady na prepravu detí autobusom z MŠ
Nábrežná do strediska Banský dvor
a občerstvenie
(nealko
a sladkosti)
na podujatie Olympiáda detí MŠ
Úhrada nákladov na podujatia: Malý
záchranár – sladké odmeny, pitný režim,
medaily, ceny, diplomy, tričká pre deti
a organizačný tím, Novobanský viacboj
rodín – sladké odmeny, pitný režim, vecné
ceny, Spoznávame krásy Slovenska –
autobusová preprava
Úhrada nákladov na zabezpečenie
medailí,
vecných
cien,
diplomov,
športového
oblečenia
a športového
náradia, loptičiek na bocciu, občerstvenie
(sladkosti a nealko) na aktivity - Špeciálna
hrabinská olympiáda, BOCCIA, príprava
na lyžovanie vozičkárov v Jasenskej doline
Náklady spojené so zabezpečením
tréningových jednotiek, s lyžiarskymi
pretekmi
a organizovaním
pretekov
Oblastná lyžiarska liga – prepravné
autobusom, štartovné, skipasy, prenájom

P.č.

Žiadateľ

Žiadaná
suma

Pridelená
suma

10.

Stolnotenisový klub Nová
Baňa

4 000 €

3 600 €

11.

MIŠImoto – Miroslav
Šipikal

2 000 €

1 300 €

200 €

150 €

500 €

450 €

1 110 €

950 €

1 110 €

950 €

RZ pri Gymnáziu
12. Františka Švantnera
Nová Baňa
13.

Občianske združenie
Funkčný tréning – CF

Športový klub POOLO,
OZ

14.

Športový klub POOLO,
OZ

Účel
športovísk,
vecné
ceny,
medaile,
občerstvenie,
doplnenie
výstroje
a tréningových pomôcok
Náklady spojené s výchovou talentovanej
mládeže: úhrada štartovného a cestovného na dlhodobé súťaže (jednotlivci
a družstvá), Majstrovstvá SR a Slovenský
pohár, úhrada energií, vody, trénera
mládeže, nákup športového materiálu
Náklady spojené s účasťou motocyklového
jazdca Adama Šipikala v seriáli
Medzinárodných majstrovstiev SR Enduro
a Contrycross, Pitbike Moravia Cup v ČR,
Majstrovstvá Maďarska Pitbike a v seriáli
Offroad maratónov v SR a ČR , konkrétne
na štartovné, náhradné diely, PHM
do motocykla a výstroj
Náklady spojené s účasťou žiakov
Gymnázia Fr. Švantnera na športových
súťažiach (cestovné) a organizácia šport.
súťaží (vecné ceny, propagačný materiál)
Náklady spojené s organizáciou Crossfitovej súťaže: zakúpenie šport. náradia –
Olymp. tyč, závažie, TRX- závesný systém
Náklady na: Basketbal a volejbal - nákup
športového vybavenia, úhrada prenájmu
telocvične za študentov do 18 r.,
Predvianočný turnaj v basketbale - nákup
cien a občerstvenia (nealko a sladkosti),
úhrada prenájmu telocvične počas
turnaja, Vianočný turnaj vo volejbale nákup cien a občerstvenia (nealko
a sladkosti) a úhradu telocvične počas
turnaja, Mestská tenis. liga- nákup trofejí,
občerstvenie (nealko a sladkosti) na
záverečný turnaj a grafické spracovanie
diplomov, nákup športového materiálu
(lopty), Tenis. turnaj o pohár primátora občerstvenie (nealko a sladkosti)

P.č.

Žiadateľ

Hokejový klub Nová
15.
Baňa

Žiadaná
suma

Pridelená
suma

1 000 €

1 000 €

16.

Tenisový klub – TAJCH
Nová Baňa

1 602 €

1 500 €

17.

Tanečno-športový klub
TIFFANY Nová Baňa

6 000 €

4 900 €

18.

DHZ – občianske
združenie

500 €

500 €

19. JŠ BERI, s.r.o.

500 €

250 €

SPOLU ZA ŠPORT:

58 987 €

50 000 €

Účel
Náklady spojené s dopravou autobusom
a prenájmom ľadovej plochy na zimnom
štadióne v Leviciach pre deti MŠ a ZŠ
Náklady
spojené
s organizáciou
tenisových turnajov, tenisovej olympiády
pre deti - družstvo detí do 10 r. a družstvo
ml. žiakov (nealko a sladkosti, vecné ceny,
medaily, tech. zabezpečenie, cestovné), na
zabezpečenie tenisových pomôcok, úhradu
registračných a členských poplatkov,
úhradu školenia trénerov 1. kvalifikačného stupňa, a prenájom telocvične/
tenisovej haly počas zimy
Náklady na licenčné a členské poplatky,
sústredenie, látky, materiál na zdobenie
kostýmov, odmeny trénerom mládeže,
prenájmy
športovísk,
prehrávač,
reproduktory, medaily, diplomy, tanečné
oblečenie a topánky, zákazkové šitie
Náklady na zabezpečenie výstroje
pre mladé družstvo Plameň
Náklady na zabezpečenie cien, prenájmu
materiálu
a
úhrada
rozhodcov
na organizovaných podujatiach (májové,
júnové a septembrové preteky, sústredenie
a skúšky základného výcviku JŠ BERI)

4. Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2018 v oblasti kultúry
Predkladateľkou bodu je Ing. Viktória Valachovičová, PhD., poslankyňa MsZ
a predsedníčka komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu a spracovateľkou bodu je
Dagmar Lachká, zapisovateľka komisie a referentka na OKI na Mestskom úrade v Novej
Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Zo 7 žiadateľov v oblasti kultúry komisia navrhuje jednému
žiadateľovi poskytnúť dotáciu, ktorá presahuje 1.660 eur a to je folklórny súbor Háj,
občianske združenie, ktorý požadoval o dotáciu vo výške 2.200 eur. Komisia odporúča
dotáciu vo výške 2.000 tis. eur na úhradu nákladov na umelecké dielo (tanečná príprava,
choreografia + hudobná úprava).

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre Háj, občianske združenie, vo výške 2.000 EUR na úhradu nákladov na umelecké dielo
/tanečná príprava, choreografia + hudobná úprava/.
Dôvodová správa
Háj, občianske združenie, požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011 o dotáciách o dotáciu
na rok 2018 vo výške 2.200 EUR. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom
zasadnutí dňa 9.1.2018 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 2.000
EUR na úhradu nákladov na umelecké dielo /tanečná príprava, choreografia + hudobná
úprava/.
Dotácia bude poskytnutá v jednej splátke s termínom zúčtovania do 30.9.2018.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebné uznesenie MsZ.
U z n e s e n i e č. 9/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje poskytnutie dotácie
pre Háj, občianske združenie, vo výške 2.000 EUR na úhradu nákladov na umelecké dielo
/tanečná príprava, choreografia + hudobná úprava/.
Hlasovanie č. 12:
prítomní - 10
za - 10 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing.
Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr.
Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté

Uznesenie č. 1/2018 Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ
v Novej Bani
Odporučenie komisie na pridelenie dotácii pre jednotlivých žiadateľov o poskytnutie
finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2018 pre oblasť
KULTÚRA

P.č.

Žiadateľ

1.

OZ TAJCH

2.

RZ pri ZUŠ v Novej Bani

3.

Žiadaná Pridelená
suma
suma
5 600 €

1 650 €

450 €

450 €

Novobanský banícky
spolok

2 000 €

1 250 €

4.

Spoločenstvo rodičov
pri ZŠ sv. Alžbety

300 €

300 €

5.

Materské centrum
Gašparko

4 000 €

1 650 €

6.

Občianske združenie
rady rodičov Združenej
strednej školy v Novej
Bani

200 €

200 €

7.

Háj, občianske združenie 2 200 €

SPOLU ZA KULTÚRU:

14 750 €

2 000 €
7 500 €

Účel
Úhrada nákladov na ozvučenie a hudobné
kapely na podujatiach:
- 2. ročník Folklórny festival
- 7. roč. rockových koncertov Rocková noc
Úhrada nákladov na zabezpečenie diplomov
a vecných cien na podujatiach:
- Klavírna
a
akordeónová
súťažná
prehliadka
- Prehliadka ľudového spevu a hudby
Úhrada nákladov na prepravné členov
spolku na stretnutia baníckych spolkov,
zhotovenie
propagačných
materiálov
a prenosnej vlajky spolku, cestovné pre
lektora na odborné konzultácie ohľadne
tvorby Náučného banského chodníka
Úhrada nákladov na nákup propagačného
materiálu, občerstvenia účastníkov (nealko
a sladkosti), ceny pre víťazov v jednotlivých
kategóriách
v
speváckej
súťaži
Celodiecézne kolo v speve kresťanskej
a ľudovej piesne
Úhrada
nákladov
na
zabezpečenie
divadelných a kultúrnych predstavení počas
roka 2018, nákup hračiek, didaktického
a výtvarného materiálu, nákup vzdelávacích
pomôcok pre deti, nákup občerstvenia
(nealko a sladkosti)
Úhrada nákladov spojených s výrobou
plagátov,
propagačných
materiálov,
prezentov, výzdobou prezentačného stánku a
cestovného na podujatie 26.ročník Mladý
tvorca Nitra, 25.-27.4.2018
Úhrada nákladov na umelecké dielo /tanečná
príprava, choreografia + hudobná úprava/

5. Diskusia
J.Búry – Zastavil ma jeden občan, ktorý má v blízkosti svojho pozemku a svojho
domu
mestský pozemok, ktorý pokosil a trávu dal na kopu. Pýta sa, čo má s tou trávou robiť?
Zavolal na technické služby, aby to odviezli, povedali mu, že pošlú auto, ale on za odvoz
zaplatí. Dosť, čo on udržiava pozemok. Toto nie je jediný prípad čo ľudia udržiavajú mestský
pozemok.
Mgr.J.Havran – Myslím si, že hovoríš o niekom konkrétnom, o pánovi Frndovi. Pozemok
kosil jeho sused p. Mihalička, ktorý nekosil pozemok, ale mulčoval. Trvalý trávnatý porast,
ktorý bol vo vlastníctve mesta Nová Baňa bol zmulčovaný p. Mihaličkom a p. Frndom bol
zhrabaný na hromadu a nechali to tam všetko na kope. Plus tam pridali nejaké konáre, aj z
borovice a neviem čo všetko, čím sa v zmysle zákona z toho stal biologický odpad. Pokiaľ by
niekto nechal zmulčovanú trávu na zemi zhniť a prerásť trávou, bolo by to všetko v poriadku.
Kým to ale niekto skoncentroval, dal to na hromadu a neviem skade to bolo všetko zhrabané
a dal to na náš pozemok. Touto vecou sa zaoberal okresný úrad, pretože bolo na to podané
oznámenie, my sme to v zmysle zákona postúpili, pretože nebol známy pôvodca odpadu.
Okresný úrad urobil šetrenie a na základe neho nezákonným spôsobom označil mesto ako
povinnú osobu odviezť ten odpadu. Avšak legislatíva hovorí o niečom inom, takže kým bude
tento prípad doriešený, tak sa vyrieši celá vec. Pokiaľ sa niekto rozhodne mulčovať mestské
pozemky, tak by to mal minimálne oznámiť, prípadne povedať, že toto tu spravím, potom si
to stadiaľ odvezte. Lebo nahádzať tam na kopu potom ďalšie veci, to si nemyslím, že je
riešenie. Keď táto vec bude uzavretá, tak budeme vedieť, že kto je z toho povinný urobiť
nejaký záver, aké opatrenia urobiť a odviezť to stade.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som sa spýtať na plány s nájomným bytom
v kultúrnom dome Štále do budúcna.
Mgr.J.Havran - Povedal by som, že toto je otázka na komisiu, pretože tá rozhoduje, komu
bude pridelený byt. Myslím si, že keď posledne zasadala, rozhodla, akým spôsobom s ním
bude naložené. Myslím si, že výsledok bol taký, že s osobou, ktorá tam momentálne býva
bola uzatvorená zmluva na dobu určitú do konca februára s tým, že potom ten byt opustí.
Neviem, akým spôsobom bude ďalej s bytom naložené. O tom, ako sa s bytmi nakladá,
rozhoduje komisia, ktorá mi to v zásade predloží na podpis.
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Ja som sa informovala na mestskom bytovom podniku, kde mi
povedali, že na základe Vášho rozhodnutia nebudeme ďalej prenajímať tento byt. Preto ma to
zaujíma.
Mgr.J.Havran - Ja som im to odporúčal, aby to ďalej neprenajímali, pretože sú s tým večné
problémy, aj s vodou, aj s inými ďalšími skutočnosťami.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ale stále je žiadateľov o byty viac, ako je možné im aj
v týchto dolných bytovkách prideliť, tak nebolo by rozumné pokračovať ďalej v tom
prenájme hore, ak niekto nemá s tým problém, že to nie je až tak v centre mesta?

Mgr.J.Havran - V zásade neviem, prečo by nemohol pokračovať ten, ktorý je tam, pokiaľ si
bude plniť svoje povinnosti.
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Mne tiež viacero ľudí zo Štálov hovorilo, že sú momentálne
trošku problémy so správaním týchto nájomníkov.
Mgr.J.Havran - Aké myslíte konkrétne?
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Konkrétne hluk, prekročenie nejakého únosného počtu ľudí
a pod. Vy o tom neviete, Vám to nikto nenahlasoval?
Mgr.J.Havran – Mne osobne nie, ale na to tu máme aj iné orgány, ktoré sa zvyknú zaoberať
porušovaním nejakých povinností v zmysle zákonov. Počty sú aké?
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Takéto detaily až tak neviem, ale poviem týmto ľuďom, aby
Vám to presnejšie definovali, že sa tým potom budeme zaoberať. Bolo to opakovane a od
viacerých ľudí, ktorí bývajú v blízkom okolí.
M.Marko – Mali sme bytovú a sociálnu komisiu, kde odzneli aj také veci, že Ty sám si riešil
a sám si povedal, že ten človek tam nemôže bývať, pokiaľ tam budú chodiť tí ľudia
z Partizánskej ulice. Takže sa už tam prestali zdržiavať. Údajne tam chodí aj mestská polícia
na kontrolu, či sa tam zdržiavajú. V podstate ten, čo tam teraz býva, on nemá k tomu žiadny
nájomný vzťah, ten mal otec.
Mgr.J.Havran - Už má.
M.Marko - On si vyplatil všetko, čo bol dlžný a v podstate nemá kam ísť. Tiež si myslím,
ako sme aj na komisii preberali, že by bolo vhodné niekoho tam nájsť, aby tam niekto bol,
aby na to aj dozreli. Lebo, keď tam nikto nebude a úplne to zavrieme, tak sa to môže stať aj
terčom nejakých vandalov. Ale to, že sa tam zdržiavajú tí ľudia, to sa na komisii hovorilo
s tým, že táto informácia išla od Teba, že pokiaľ tam budú chodiť neprispôsobiví občania z ul.
Partizánskej, tak tam nebude môcť zostať.
Mgr.J.Havran - To ale nie je vynútiteľná podmienka, to bola požiadavka nejakého typu,
ktorú ani nevieme skontrolovať, či sú tam na návšteve, alebo u neho bývajú, či sa tam boli
osprchovať, to nevie teraz nikto preveriť. Námatkové kontroly tam boli urobené, bola tam
pani riaditeľka, ktorá povedala, že už bola aj v horších bývaniach. Ťažko mi je na to
odpovedať, či teda za ním môžu chodiť alebo nie, možnože sú neprispôsobiví. Neviem, či toto
je teda dôvod toho celého, či by to tak malo byť. Je namieste vysporiadať sa s touto otázkou.
Čo sa stane, keď trebárs neopustí ten byt?
M.Marko - Tak to sa už bude musieť riešiť.
Mgr.J.Havran – Nie sú to jednoduché otázky. O tom, či bude ďalej využívaný ten byt komu
bude pridelený rozhodne komisia. Keď rozhodne, že ho niekomu pridelí, tak bude pridelený.
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Z tých žiadateľov, čo si občas zvyknem pozerať zápisnice
z komisie je dosť. Podľa mňa by niekomu nevadilo, že je to 4 km od mesta. Dúfam, že to
skúsia, že niekoho z nich oslovia.

Mgr.J.Havran - Musí sa ten byt najskôr vyprázdniť, aby bol k dispozícii. Tá nájomná
zmluva ešte nie je podpísaná, lebo si nepamätám, že by som ju podpisoval, ale tým pádom sa
zlegalizuje pobyt v tom byte a tak isto aj platby, ktoré vykonal.
J.Psotka – Troška budem kritický pán primátor. Chcem sa Vás opýtať, koľko robíte
primátora?
Mgr.J.Havran – Myslím si, že to viete, koľko robím.
J.Psotka – Asi 8 rokov. Ako to, že si neplníte svoje povinnosti? Ale mne vykrikujete na
každej schôdzi, že som poslancom. V roku 2016 som si dal žiadosť na odkúpenie pozemku
a komisia mi to schválila. Doteraz to nebolo na zasadnutí, neviem, kde sa to podelo, asi do
šuplíka niekomu. Ak je to kvôli tomu, že som nechcel hlasovať za zvýšenie Vášho platu
a VZN-ka, tak Vám veľmi pekne ďakujem. Keď ste boli za mnou ma prehovárať, aby som
hlasoval za Vás, sľubovali ste všetko možné, ale nič ste nesplnili. Za to Vám tiež pekne
ďakujem. A nemyslite si, že ste najmúdrejší na Novej Bani, Baňa má desiatky múdrejších
ľudí. Ďakujem.
Nakoľko už do diskusie neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján
Havran všetkým prítomným poďakoval za účasť a o 15.32 hod. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva ukončil.
Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z rokovania Mestského
zastupiteľstva v Novej Bani.

Mgr. Ján Havran, v. r.
primátor mesta

Gregor Galeta
I. overovateľ, v. r.

Zapísala: Marta Müllerová

Maroš Marko
II. overovateľ, v. r.

