
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, 

ktoré sa konalo dňa 13. 12. 2017 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,  
v Podnikateľskom  centre  na  I. poschodí 

 
Prítomní: 
Poslanci Mestského zastupiteľstva: 
Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. 
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová 
PhD.  
 
Ospravedlnený: Mgr. Adrian Zima 
Neospravedlnený: Mg. Maroš Havran   
          
Primátor mesta:    Mgr. Ján Havran  
Vedúci oddelení:  Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Ľudmila Rajnohová, 
 Mgr. Iveta Lukáčová,  Jaroslav Svetík  
Hlavná kontrolórka:   Ing. Mgr. Eliška Vallová  
Projektová manažérka:  PhDr. Lenka Bieliková 
Riaditelia mestských podnikov:  Anna Tužinská, konateľka MsBP s.r.o. Nová Baňa 

Viťazoslav Chrappa, konateľ MsL, spol. s r.o.,Nová 
Baňa  
František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa  

Riaditelia školských zariadení: Mgr. Slavomíra Bagalová, riaditeľka ZŠ J. Zemana Nová 
Baňa  
Mgr. Marta Urdová -  riaditeľka ZUŠ Nová Baňa – 
neospr. 
PaedDr. Tatiana Lachká, riaditeľka CVČ Nová Baňa  
Katarína  Štrbová, riaditeľka MŠ Nábrežná, Nová Baňa   

Prizvaní:                                          Ing. Janka Šeclová a Daša Zigová, oddelenie VŽPaSM  
                                                 na  MsÚ  Nová  Baňa, Ing. Zuzana Paučeková, finančné  
                                               oddelenie na MsÚ Nová Baňa 
                                      
 

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva, 
z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných 11 poslancov, primátor mesta Nová Baňa 
vyhlásil zasadnutie za uznášania schopné.  

 
Za zapisovateľku bola určená Marta Müllerová, poslanci zvolili za overovateľov 

zápisnice Petra Forgáča, Natáliu Pinkovú. Do návrhovej komisie Juraja Búryho, Ing. Zdenka 
Krála a Ing. Viktóriu Valachovičovú,PhD.. Do pracovného predsedníctva bol zvolený Gregor 
Galeta. 
 

Primátor  mesta  Nová Baňa Mgr. Ján Havran  informoval  prítomných, že z dnešného 
rokovania sa ospravedlnil poslanec Mgr. Adrian Zima.  
 
 
 



Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve, 
mandátovej komisii pre voľbu hlavného kontrolóra a zapisovateľke: 
Hlasovanie č. 1: 
prítomní - 10 
za - 10 (Jozef Barniak, 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 - 0 
nehlasoval - 0 - bolo prijaté 
 
Na rokovanie bol predložený nasledovný program: 
          O t v o r e n i e 

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Správy z kontrol 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 

2018 
4. Majetkové veci  
5. VZN o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva 
6. 7.  zmena rozpočtu mesta Nová Baňa 
7. Rozpočet mesta Nová Baňa na roky 2018 - 2020 
8. Zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2016 
9. VZN o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu  
10. KBV Hrádza BD A2 Nová Baňa – doplnok 2 
11. Rôzne 
12. Diskusia 

Z á v e r 
 
Hlasovanie o programe mestského zastupiteľstva:  
Hlasovanie č. 2: 
prítomní - 11 
za - 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová PhD.) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 - bolo prijaté 
 
 
1. Kontrola plnenia uznesení 
 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná 
kontrolórka mesta. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

V zmysle uznesenia MsZ v Novej Bani  č. 32/2010 predkladám MsZ kontrolu plnenia 
uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 20. 09. 2017  
 
 



U z n e s e n i e   č. 63/2017     U z n e s e n i e   č. 64/2017 
- splnené prijatím uznesenia     - splnené prijatím uznesenia 
  
U z n e s e n i e   č. 65/2017     U z n e s e n i e   č. 66/2017  
- výkon uznesenia v zmysle §13 ods. 6 zákona   - v plnení, kontroly sú priebežne 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení    vykonávané 
v znení neskorších predpisov pozastavený        
 
U z n e s e n i e   č. 67/2017     U z n e s e n i e   č. 68/2017 
- splnené, Žiadosť o dotáciu poslaná    - splnené, Dodatok č. 1 podpísaný
        a zverejnený na web stránke mesta 
 
U z n e s e n i e   č. 69/2017     U z n e s e n i e   č. 70/2017  
- splnené prijatím uznesenia     - splnené, zmena rozpočtu  
        zapracovaná do rozpočtu mesta
  
U z n e s e n i e   č. 71/2017     U z n e s e n i e   č. 72/2017 
- splnené, strata zaúčtovaná     - splnené, strata zaúčtovaná 
  
 
U z n e s e n i e   č. 73/2017     U z n e s e n i e   č. 74/2017  
- splnené, kúpna zmluva uzatvorená    - splnené, kúpna zmluva 
uzatvorená   
 
U z n e s e n i e   č. 75/2017     U z n e s e n i e   č. 76/2017 
- splnené, kúpna zmluva uzatvorená     - splnené, kúpna zmluva 
uzatvorená  
 
U z n e s e n i e   č. 77/2017     U z n e s e n i e   č. 78/2017  
- splnené prijatím uznesenia     - splnené, kúpna zmluva 
uzatvorená  
 
U z n e s e n i e   č. 79/2017     U z n e s e n i e   č. 80/2017 
- splnené, nájomná zmluva uzatvorená   - splnené, obchodná verejná súťaž 

       bola  vyhlásená  v  stanovenom  
        termíne 
 
U z n e s e n i e   č. 81/2017     U z n e s e n i e   č. 82/2017  
- splnené, v termíne OVS nebola predložená  - splnené, zmluva o zverení 
majetku žiadna cenová ponuka, majetok ostáva   mesta Nová Baňa do správy  
naďalej vo vlastníctve mesta     Technických služieb uzatvorená 
 
U z n e s e n i e   č. 83/2017     U z n e s e n i e   č. 84/2017  
- splnené, kúpna zmluva uzatvorená    - splnené, stanovisko mesta obci  
        obci Brehy poslané 
 
U z n e s e n i e   č. 85/2017     U z n e s e n i e   č. 86/2017 
- splnené, súvisiace s uzneseniami č. 86/2017  - splnené prijatím uznesenia 
a 87/2017        
 



U z n e s e n i e   č. 87/2017     U z n e s e n i e   č. 88/2017  
- splnené, kúpna zmluva uzatvorená    - splnené, kúpna zmluva 
uzatvorená   
 
U z n e s e n i e   č. 89/2017     U z n e s e n i e   č. 90/2017  
- v plnení, vypracováva sa geometrický plán  - v plnení, vypracováva sa geom.     
  plán 
 
U z n e s e n i e   č. 91/2017     U z n e s e n i e   č. 92/2017 
- v plnení, vypracováva sa kúpna zmluva   - splnené, zámer odpredaja  
        zverejnený    
 
U z n e s e n i e   č. 93/2017      
- v plnení, zmluva o zriadení vecného bremena 
sa vypracováva          
    

U z n e s e n i e   č. 94/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie  
 
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 20. 09. 2017  
 
Hlasovanie č. 3: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté 
 
 
2. Správy z kontrol  
 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná 
kontrolórka mesta. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  
 
Ing.Mgr.E.Vallová  - V správach z kontrol máte predložené správy zo štyroch kontrol.  
Prvou kontrolou bola Kontrola stanov obchodných spoločností založených mestom Nová 
Baňa.  Kontrola bola zameraná na súlad Stanov so zákonom č. 513/1991 Zb.  – s Obchodným 
zákonníkom. 
Podľa §110 ods. 2 Obchodného zákonníka sa hovorí, že spoločenská zmluva môže určiť, že 
spoločnosť vydá stanovy, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločnosti a podrobnejšie 
niektoré záležitosti obsiahnuté v spoločenskej zmluve. 
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. nemá vytvorené stanovy spoločnosti. 
Mestské lesy s.r.o. majú stanovy spoločnosti. Pri ich kontrole boli zistené len formálne 
nedostatky – a to nesprávne uvedený dátum zápisu do obchodného registra. Namiesto 28. 6. 
1993 majú uvedený dátum 26. 6. 1993. Rovnako majú v stanovách uvedené sumy tvoriace 



základné imanie spoločnosti v slovenských korunách bez ich prepočtu na menu EUR. 
V zakladateľskej listine majú tieto sumy uvedené správne – prepočítané na EUR. 
Druhou kontrolou bola Kontrola platných VZN mesta Nová Baňa. V správe máte uvedený 
výsledok z kontroly rokov 2012-2017. Druhú časť kontroly som zapracovala do Plánu 
kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 – ako pokračovanie tejto kontroly pre ďalšie kontrolné 
roky. 
Z týchto kontrolovaných rokov vzišlo, že na prepracovanie sú 3 VZN mesta. Dve VZN sú 
dnes predložené na schválenie v novom, platnom znení. Tretie VZN o verejnom poriadku je 
v štádiu spracovania v novom, platnom znení. 
Treťou kontrolou bola Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou v Základnej 
škole Jána Zemana za I. polrok 2017.  
Kontrola bola zameraná na oprávnenosť k výkonu pokladničných operácií, inventarizáciu 
pokladne, kontrolu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov a dodržiavanie 
stanoveného limitu pokladne. 
Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného nariadenia mesta. 
Štvrtou kontrolou bola Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta za rok 2017.  
S účinnosťou od 1. januára 2015 vstúpila do platnosti novela zákona č. 583/2004 Z.z., ktorá 
určuje, že obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok úveru. Ak celková 
suma dlhu obce dosiahne 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 
roka, obec je povinná prijať opatrenia, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu obce. 
Pri preverovaní stavu a vývoja dlhu mesta k 30. 09. 2017 predstavuje celková suma dlhu 
3,64% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona. 
 

 
Kontrola stanov obchodných spoločností založených mestom Nová Baňa 

  
  
 Na základe uznesenia č. 59/2017 zo dňa 06. 07. 2017 uložilo MsZ mesta Nová Baňa 
úlohu hlavnej kontrolórke mesta Nová Baňa: 
 

Kontrola stanov obchodných spoločností založených mestom Nová Baňa 
 
Predmet kontroly: 
- kontrola súladu stanov obchodných spoločností založených mestom Nová Baňa so zákonom 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodný zákonník  
    
Cieľ kontroly: 
- zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť. 
 
Výsledok kontroly 
 
Podľa obchodného zákonníka §57 ods. 1 sa uvádza, ak z tohto zákona nevyplýva niečo iné, 
zakladá sa spoločnosť spoločenskou  zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi.  V odseku 
3 toho istého paragrafu je uvedené: ak tento zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jediný 
zakladateľ, spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. Zakladateľská listina musí 
obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva. 



 
§ 110 ods. 2 obchodného zákonníka hovorí, že spoločenská zmluva môže určiť, že spoločnosť 
vydá stanovy, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločnosti a podrobnejšie niektoré 
záležitosti obsiahnuté v spoločenskej zmluve. 
 
Mestom Nová Baňa boli založené 2 obchodné spoločnosti. 
 
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. 
Deň zápisu do OR SR: 01. 01. 2006.  
Mestský bytový podnik nemá vytvorené stanovy spoločnosti. Má len zakladateľskú listinu 
spoločnosti. 
 
Mestské lesy spol. s r.o. 
Deň zápisu od OR SR: 28. 06. 1993  
Mestské lesy majú zakladateľskú listinu a stanovy spoločnosti. 
 
Aktuálne stanovy spoločnosti boli prijaté uznesením mestského zastupiteľstva č. 29/2007 zo 
dňa 29. 03. 2007. Na mestskom zastupiteľstve dňa 26. 04. 2017 bol prijatý dodatok č. 1 
k týmto stanovám uznesením č. 45/2007, ktorým sa upravil počet konateľov v obchodnej 
spoločnosti z počtu 2 na jedného konateľa.  
 
Kontrolou stanov obchodnej spoločnosti bolo zistené, že v stanovách majú uvedený 
nesprávny dátum zápisu do obchodného registra. V stanovách majú uvedený dátum 26. 6. 
1993, podľa výpisu z obchodného registra je správny dátum 28. 6. 1993. 
 
Rovnako majú v stanovách uvedené sumy tvoriace základné imanie spoločnosti 
v slovenských korunách bez ich prepočtu na menu EUR. V zakladateľskej listine majú tieto 
sumy uvedené správne – prepočítané na menu EUR.  
 
V Novej Bani, 13. decembra 2017  
        Ing. Mgr. Eliška Vallová, v.r. 
               hlavná kontrolórka 
                mesta Nová Baňa 
 
 
 

Kontrola platných VZN mesta  Nová Baňa 
   
 Na základe uznesenia č. 59/2017 zo dňa 06. 07. 2017 uložilo MsZ mesta Nová Baňa 
úlohu hlavnej kontrolórke mesta Nová Baňa: 

 
Kontrola platných VZN mesta Nová Baňa 

Predmet kontroly: 
- kontrola platných VZN mesta Nová Baňa, ktorých výsledkom mal byť zoznam VZN 
rozdelený do troch skupín: 
a) VZN, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou  
b) VZN, ktoré sú odporučené na prepracovanie 



c) VZN, ktoré sú neaktuálne  
 
Z dôvodu rozsiahlosti uvedenej kontroly som danú kontrolu rozdelila na dve časti. Prvú časť 
kontroly som vykonala v súlade s hore vyššie uvedeným uznesením č. 59/2017 zo dňa 
6.7.2017. Predmetom kontroly boli prijaté VZN mesta Nová Baňa v rokoch 2017 – 2012.  
 
Druhú časť kontroly som zapracovala do Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 – ako 
pokračovanie tejto kontroly pre ďalšie kontrolné roky. 
 
Výsledok kontroly 
VZN, ktoré sú stále aktuálne, sú označené čiernou farbou. VZN, ktoré sú určené na 
prepracovanie sú označené zelenou farbou, zrušené VZN sú označené červenou farbou 
a VZN, ktoré sú neaktuálne v tejto kontrole nie sú. 
 
Rok 2017 
- VZN č. 1/2017 zo dňa 6. 7. 2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi  
 
- VZN č.  2/2017 zo dňa 24. 7. 2017 o rozpočtových pravidlách 
 
Rok 2016 
- VZN č. 1/2016 zo dňa 23. 6. 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi – zrušené, nahradené VZN č. 1/2017 
 
- VZN č. 2/2016 zo dňa 14. 12. 2016 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová 
Baňa na úseku školstva – mení sa každý rok, nové VZN je predložené na MsZ dňa 13.12.2017  
 
Rok 2015 
- VZN č. 1/2015 zo dňa 22. 1. 2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku 
v Novej Bani 
 
- VZN č. 2/2015 zo dňa 18. 11. 2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb 
na trhových miestach 
 
- VZN č. 3/2015 zo dňa 18. 11. 2015 o trhovom poriadku pre príležitostný trh Novobanský 
jarmok 
 
- VZN č. 4/2015 zo dňa 18. 11. 2015 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy v Centre 
voľného času Nová Baňa 
 
- VZN č. 5/2015 zo dňa 18. 11. 2015 o trhovom poriadku pre Trhovisko v Novej Bani 
 
- VZN č. 6/2015 zo dňa 16. 12. 2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady – zrušené, nahradené VZN č. 1/2017 
 
- VZN č. 7/2015 zo dňa 16. 12. 2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky 
 
- VZN č. 8/2015 zo dňa 16. 12. 2015 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová 
Baňa na úseku školstva – zrušené, nahradené VZN č. 2/2016 



 
- VZN č. 9/2015 zo dňa 16. 12. 2015  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne 
s plateným státím v meste Nová Baňa 
 
- VZN č. 10/2015 zo dňa 16. 12. 2015 o podmienkach prideľovania a nájmu bytov 
postavených s podporou štátu - nové VZN je predložené na MsZ dňa 13.12.2017  
 
Rok 2014 
- VZN č. 1/2014 zo dňa 5. 3. 2014 o verejnom poriadku – odporučené na prepracovanie 
 
- VZN č. 2/2014 zo dňa 28. 5. 2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozoložiteľných kuchynských a reštauračných 
odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú 
komunálnym odpadom a elektroodpadov z domácností – zrušené 
 
- VZN č. 3/2014 zo dňa 22. 10. 2014 o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa 
 
- VZN č. 4/2014 zo dňa 15. 12. 2014 o dani z nehnuteľností 
 
- VZN č. 5/2014 zo dňa 15. 12. 2014 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová 
Baňa na úseku školstva – zrušené 
 
- VZN č. 6/2014 zo dňa 15. 12. 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady - zrušené  
 
Rok 2013 
- VZN č. 1/2013 zo dňa 26. 6. 2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, 
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nová Baňa 
 
- VZN č. 2/2013 zo dňa 9. 10. 2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2012 zo dňa 13. 12. 
2012 o určení výšky dotácie na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Nová Baňa - zrušené 
 
- VZN č. 3/2013 zo dňa 11. 12. 2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 zo dňa 13. 12. 
2012 o miestnych daniach 
 
- VZN č. 4/2013 zo dňa 11. 12. 2013 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová 
Baňa na úseku školstva – zrušené 
 
- VZN č. 5/2013 zo dňa 11. 12. 2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán 
záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť 
postihnutý povodňou a prikladá ich k povodňovému plánu obce 
 
- VZN č. 6/2013 zo dňa 11. 12. 2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku 
v Novej Bani, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Nová Baňa č. 1/2012 zo dňa 29. 3. 2012 – 
zrušené 
 
- VZN č. 7/2013 zo dňa 11. 12. 2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 



 
Rok 2012 
- VZN č. 1/2012 zo dňa 29. 3. 2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku 
v Novej Bani – zrušené 
 
- VZN č. 2/2012 zo dňa 29. 3. 2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 
 
- VZN č. 3/2012 zo dňa 26. 4. 2012 o určení výšky dotácie na rok 2012 na žiaka ZUŠ, dieťa 
MŠ a školských zariadení – zrušené 
 
- VZN č. 4/2012 zo dňa   27. 6. 2012 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, 
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nová Baňa – zrušené 
 
- VZN č. 5/2012 zo dňa 13. 12. 2012 o dani z nehnuteľností – zrušené 
 
- VZN č. 6/2012 zo dňa 13. 12. 2012 o miestnom poplatku za KO a DSO – zrušené 
 
- VZN č. 7/2012 zo dňa 13. 12. 2012 o miestnych daniach 
 
- VZN č. 8/2012 zo dňa 13. 12. 2012 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, 
školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach – zrušené 
 
- VZN č. 9/2012 zo dňa 13. 12. 2012 o určení výšky dotácie na rok 2012 na žiaka ZUŠ, dieťa 
MŠ a ŠZ – zrušené 
 
- VZN č. 10/2012 zo dňa 13. 12. 2012 o určení výšky dotácie na rok 2013 na žiaka ZUŠ, 
dieťa MŠ a ZŠ so sídlom na území mesta Nová Baňa – zrušené 
 
 
Všetky VZN mesta Nová Baňa sú ako originálne dokumenty uložené na sekretariáte 
Mestského úradu. Rovnako sú zverejnené aj na web stránke mesta Nová Baňa – v sekcii 
VZN. Sú tam len tie VZN, ktoré sú platné. Tzn., že tie VZN, ktoré boli zrušené, resp. 
nahradené novým VZN sa tam už nenachádzajú, čo prispieva k väčšej prehľadnosti vo 
všeobecne záväzných nariadeniach. Rovnako k lepšej prehľadnosti o platných VZN prispieva 
aj to, že sa posledné roky zaužíval systém – schválenie nového VZN a súčasne zrušenie 
starého VZN – nie systém prostredníctvom Dodatkov k VZN, pri ktorých vznikalo to, že už 
nebolo vždy zrejmé, čo bolo zmenené a čo je stále v platnosti v pôvodnom VZN.  
 
V Novej Bani, 13. decembra 2017  
        Ing. Mgr. Eliška Vallová,v.r. 
               hlavná kontrolórka 
                mesta Nová Baňa 
 
 
 

Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou 
v Základnej škole Jána Zemana za I. polrok 2017 

 



Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Novej Bane č. 66/2017 zo dňa 20. 09. 2017  
vykonala Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa kontrolu vedenia 
a nakladania s pokladničnou hotovosťou v Základnej škole Jána Zemana za I. polrok 2017.  
Predmetom kontroly bola kontrola dodržiavania a uplatňovania: 
- zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) 
- Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, štátne fondy, obce a VÚC (ďalej len „Opatrenie o postupoch účtovania“) 
 
Cieľ kontroly: 
- zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť. 
 
Kontrola bola zameraná na: 
- oprávnenosť k výkonu pokladničných operácií, 
- inventarizáciu pokladne, 
- kontrola príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, 
- dodržiavanie stanoveného limitu pokladne. 
 
Skontrolované doklady: 
- Zásady vedenia pokladnice 
- dohoda o hmotnej zodpovednosti, 
- pokladničné doklady za I. polrok 2017, 
- dokumenty týkajúce sa inventarizácie peňažných prostriedkov za I. polrok 2017 
 
Výsledok kontroly 
 
V súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. zákona o účtovníctve  v  znení  neskorších  predpisov, 
§ 29 ods. 3 je  povinnosťou  účtovnej jednotky inventarizovať peňažné prostriedky 
v hotovosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kontrolou bolo zistené, že 
daná inventarizácia bola za obdobie 1. polroka 2017 vykonaná 2 krát, a to k 31. 03. 2017 
a k 31. 05. 2017. Podľa vykonanej inventarizácie účtovný stav zostatku v pokladni súhlasil so 
skutočnosťou. 
 
Podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov sa v § 6 odsek 3 uvádza, že cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť najmä: 
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými 
financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, dodržiavanie rozpočtu orgánu 
verejnej správy a dodržiavanie tohto zákona v zmysle ďalších odsekov citovaného paragrafu. 
Základná finančná kontrola bola vykonaná pri všetkých pokladničných dokladoch v súlade so 
zákonom o finančnej kontrole.  
 
Oprávnenosť k výkonu pokladničných operácií – v kontrolovanej organizácii je spísaná 
dohoda o hmotnej zodpovednosti v súlade s § 182 Zákonníka práce. 
 
Dodržiavanie stanoveného limitu pokladne – podľa Zásad vedenia pokladnice – je povolený 
zostatok v pokladnici 2000,- EUR – tento limit bol dodržaný.  
 
Príjmové a výdavkové pokladničné doklady sú zaevidované a zaúčtované v súlade so 
zákonom účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.  



 
Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného nariadenia mesta.  
 
V Novej Bani, 13. decembra 2017  
 
        Ing. Mgr. Eliška Vallová, v.r. 
               hlavná kontrolórka 
                mesta Nová Baňa 
 
 
 

Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta za rok 2017 
 
Podľa ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonala 
Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná kontrolórka mesta kontrolu stavu a vývoja dlhu mesta. 
 
Predmet následnej finančnej kontroly: 
- kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
Cieľ následnej finančnej kontroly: 
- podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec povinná v priebehu 
rozpočtového roka sledovať vývoj dlhu a splátok úveru.  
 
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania  sú upravené  v  ustanovení § 17 zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z.z.“). Podľa 
citovaného ustanovenia mesto môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu 
kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 
bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa tieto zdroje financovanie môžu výnimočne 
použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov z bežného 
rozpočtu. Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov 
financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu 
v nasledujúcich rokoch. 
 
S účinnosťou od 1. januára 2015 vstúpila do platnosti  novela zákona č. 583/2004 Z.z., ktorá 
určuje, že obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok úveru. Ak celková 
suma dlhu obce dosiahne 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 
roka, obec je povinná prijať opatrenia, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu obce. 
 
Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6 
zákona č. 583/2004 Z.z. Podľa citovaného ustanovenia obec môže na plnenie svojich úloh 
prijať návratné zdroje financovania, len ak 
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka a 
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených 



o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 
prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 
Bod b) tohto odseku je platný v tomto znení od 1. januára 2017. Preto aj suma skutočných 
bežných príjmov je odlišná pre výpočet percenta dlhu obce k 31. 12. 2016 a k 30. 09. 2017, 
napriek tomu, že sa vychádza zo skutočných bežných príjmov k 31. 12. 2016.  
 
Celkovou sumou dlhu obce sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich 
zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských 
úverov a ručiteľských záväzkov obce.  
Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej 
z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 
výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá 
v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Do celkovej sumy dlhu obce sa 
nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie 
predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, 
operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov 
financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi 
Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku 
poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného 
predpisu. Platí to aj, ak obec vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom 
rovnako, najviac v sume nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok sa 
nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.  
 
Hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce.  
 
Pri preverovaní stavu a vývoja dlhu k 31. 12. 2016 podľa ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 
583/2004 Z.z. kontrolný orgán konštatuje: 
a) podľa finančných výkazov o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy mesto k 31. 12. 
2016, t.j.  za  predchádzajúci  rozpočtový rok, vykázalo skutočné bežné príjmy vo výške 
4 496 743,- EUR, 
b) celková suma dlhu mesta k 31. 12. 2016 predstavuje sumu 190 097,12 EUR, 
c) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31. 12. 
2016 predstavuje sumu 110 000,04 EUR. 
 
Celková suma dlhu pre účely posudzovania stavu a vývoja dlhu mesta predstavuje 4,22% 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j. neprekročí 50% 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
 
Pri preverovaní stavu a vývoja dlhu k 30. 09. 2017 podľa ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 
583/2004 Z.z. kontrolný orgán konštatuje: 
a) podľa finančných výkazov o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy mesto k 31. 12. 
2016, t.j.  za  predchádzajúci  rozpočtový rok – očistené o transfery podľa §17 odsek 6b) 
zákona č. 583/2004, vykázalo skutočné bežné príjmy vo výške 3 623 202,- EUR, 
b) celková suma dlhu mesta k 30. 09. 2017 predstavuje sumu 131 739,17 EUR, 
c) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 30. 09. 
2017 predstavuje sumu 58 357,95  EUR.  
 



Celková suma dlhu pre účely posudzovania stavu a vývoja dlhu mesta predstavuje 3,64% 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j. neprekročí 50% 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
 
Pri skúmaní stavu a vývoja dlhu mesta podľa ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. 
kontrolný orgán konštatuje, že celková suma dlhu obce neprekročí 50% skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  
 
Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona. 
 
V Novej Bani, 13. decembra 2017  
        Ing. Mgr. Eliška Vallová,v.r. 
               hlavná kontrolórka 
                mesta Nová Baňa   
 
 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Keďže som tie prvé dve kontroly navrhovala, vtedy si tu ale 
nebola, tak by som chcela upozorniť, že nie celkom takto som to myslela. V dôvodovej správe 
bolo uvedené, že kontrolu stanov potrebujeme preto, lebo sú tie stanovy porušované, nie je to 
v súlade so skutočnosťou, čiže mi nešlo o porovnanie s Obchodným zákonníkom, ale 
o opatrenia, ktoré by mali byť spravené, aby tie stanovy boli dodržiavané. Napríklad dozorná 
rada má nepárny počet členov, to nie je pravda. Má párny počet členov. Prípadne ešte 
s dokumentom, ktorý je tam spomínaný Zásady hospodárenia s majetkom mesta, čiže nie 
Obchodným zákonníkom. Tá druhá kontrola, čo sa týka VZN, tá ešte bude pokračovať, preto 
chcem upozorniť, že nepovažujem za potrebné tam vypisovať VZN-ká, ktoré boli zrušené, tá 
kontrola sa týka len platných VZN, aby to nebola zbytočná robota naviac.  
 

U z n e s e n i e   č. 95/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 
 
1) Správu z kontroly stanov obchodných spoločností založených mestom Nová Baňa
   
2) Správu z kontroly platných VZN mesta Nová Baňa 
 
3) Správu z kontroly vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou v Základnej škole 

Jána Zemana  
4) Správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta v roku 2017 
 
Hlasovanie č. 4: 
prítomní - 11 
za - 10  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté 
 



3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 
2018 
 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná 
kontrolórka mesta. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

 
Dôvodová správa 

 
V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za 
šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred 
prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.  
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti   
hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2018 

 
 Kontrolná  činnosť  je  vykonávaná  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení   v   znení   neskorších   predpisov  a  riadi   sa   jednotlivými   ustanoveniami   
zákona  č. 357/2015 Z. z. o    kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktorý upravuje pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, ktorou sa overuje 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavania hospodárnosti, 
efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti: 
 
- Kontrola zákonnosti a dodržiavania postupov podľa VZN Mesta Nová Baňa č. 7/2012 
zo dňa 13. 12. 2012 o miestnych daniach, v Článku III. – Daň za ubytovanie – v rokoch 
2016 a 2017 
 
- Kontrola Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva 
 
- Kontrola platných VZN mesta Nová Baňa – pokračovanie kontroly z II. polroka 2017  
 
- Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2017  
 
- Kontrola plnenia uznesení    
 
- Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2017 
 
- Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2017 pred jeho schválením 
v mestskom zastupiteľstve 
  
Ostatné úlohy: 
1. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada mestské 
zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj kontroly mimo plánu kontrolnej 
činnosti na základe vlastného rozhodnutia, a to predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych 
predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly 
2. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach MsZ 



3. Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých komisií MsZ 
4. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch 
a školeniach 5. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN 
mesta 
 

V zmysle plánu činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých 
kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, 
závažnosti a množstva zistených nedostatkov, a z toho vyplývajúceho časového rozsahu 
jednotlivých kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude 
potrebné vykonať iné náhodné kontroly.  
 
V Novej Bani, 28. novembra 2017  
        Ing. Mgr. Eliška Vallová,v.r.  
                  hlavná kontrolórka 
                  mesta Nová Baňa 
 
 
Tento Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 
2018 bol zverejnený v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta 
(www.novabana.sk) od 28. novembra 2017.   
 
 

U z n e s e n i e   č. 96/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie  
 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2018 
 
Hlasovanie č. 5: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté 
 
 
4. Majetkové veci 
 

Predkladateľom materiálu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 
a spracovateľkou bodu je Daša Zigová, referentka na oddelení VŽPaSM na Mestskom úrade 
Nová Baňa, ktorá k  jednotlivým  bodom  podala aj podrobný komentár. K danému bodu boli 
materiály zaslané vopred.  

 
1. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 



 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

spôsob prevodu nehnuteľnosti 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: 

 
• časť pozemku E KN parc. č. 2507 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 

485 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, 
v k.ú. Nová Baňa a  

• časť pozemku C KN parc. č. 3141/2 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej 
výmere 4568 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym                      
na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Kútovská cesta, 

 
v prospech: 
Klement Polc, rod. Polc, Kútovská cesta 6113/11, 968 01  Nová Baňa,  
 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemkov, ucelenia hraníc 
pozemkov, vybudovania vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa a  zosúladenia 
skutkového stavu s právnym stavom, nakoľko časť pozemkov sa nachádzajú pred rodinným 
domom, súp. č. 113 vo vlastníctve žiadateľa . 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Žiadateľ Klement Polc požiadal mesto Nová Baňa o možnosť odkúpenia časti  mestských 
pozemkov E KN parc. č. 2507 a časť C KN parc. č. 3141/2 z dôvodu  zosúladenia skutkového 
stavu s právnym stavom, nakoľko časť pozemkov sa nachádzajú pred rodinným domom,                 
súp. č. 113 vo vlastníctve žiadateľa a o tieto sa už roky stará a udržiava ich.                          
Komisia ÚPŽPaM žiadosť prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob 
prevodu časti pozemkov, zarovnanie hranice pozemku zastavaného vybudovaným oplotením 
podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. 
V kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov stanovenej znaleckým 
posudkom. Na základe prijatého uznesenia budú časti mestských pozemkov geometricky 
zamerané. 
 

U z n e s e n i e   č. 97/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 

spôsob prevodu nehnuteľnosti 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: 

• časť pozemku E KN parc. č. 2507 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 
485 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, 
v k.ú. Nová Baňa a  



• časť pozemku C KN parc. č. 3141/2 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej 
výmere 4568 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym                      
na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Kútovská cesta, 

v prospech: 
Klement Polc, rod. Polc, Kútovská cesta 6113/11, 968 01  Nová Baňa,  

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemkov, ucelenia hraníc 
pozemkov, vybudovania vjazdu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa a  zosúladenia 
skutkového stavu s právnym stavom, nakoľko časť pozemkov sa nachádzajú pred rodinným 
domom, súp. č. 113 vo vlastníctve žiadateľa. 
 
Hlasovanie č. 6: 
prítomní - 11 
za - 10  (Jozef Barniak, 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  (Natália Pinková) 
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 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

spôsob prevodu nehnuteľnosti 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: 

 
• časť pozemku C KN parc. č. 4685/1 – záhrady o celkovej výmere 2576 m2 

vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853,                                 
v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Kalvárska ulica, 

 
v prospech: 
Branislav Bakoš, rod. Bakoš a manželka Mgr. Zuzana Bakošová,                             

rod. Martonová, Kalvárska 232/29, 968 01  Nová Baňa, 
 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý sa nachádza pri 
rodinnom dome, súp. č. 232 a priľahlom pozemku C KN parc. č. 4679 vo vlastníctve 
žiadateľov  za účelom využívania pozemku ako záhrady. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o možnosť odkúpenia časti  mestského pozemku          
C KN parc. č. 4685/1, ktorý sa nachádza pri rodinnom dome, súp. č. 232 a priľahlom 
pozemku C KN parc. č. 4679 vo vlastníctve žiadateľov za účelom využívania pozemku ako 
záhrady. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala                
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti pozemku                                           
C KN parc. č. 4685/1 podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu 
na uznesenie. V kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej 



znaleckým posudkom. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku 
geometricky zameraná. 
 

U z n e s e n i e   č. 98/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje  

 
spôsob prevodu nehnuteľnosti 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: 

 
• časť pozemku C KN parc. č. 4685/1 – záhrady o celkovej výmere 2576 m2 

vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853,                                 
v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Kalvárska ulica, 
 

v prospech: 
Branislav Bakoš, rod. Bakoš a manželka Mgr. Zuzana Bakošová,                             

rod. Martonová, Kalvárska 232/29, 968 01  Nová Baňa, 
 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý sa nachádza pri 
rodinnom dome, súp. č. 232 a priľahlom pozemku C KN parc. č. 4679 vo vlastníctve 
žiadateľov  za účelom využívania pozemku ako záhrady. 
 
Hlasovanie č. 7: 
prítomní - 11 
za - 10  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, 
Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 1  (Ing. Tomáš Palaj) 
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 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

spôsob prevodu nehnuteľnosti 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: 

 
• časť pozemku C KN parc. č. 4685/1 – záhrady o celkovej výmere 2576 m2 

vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853,                          
v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Kalvárska ulica, 

 
v prospech: 
Jaroslav Trubiansky, rod. Trubiansky a manželka Ing. Oľga Trubianska,                             

rod. Vatalová, Kalvárska 233/31, 968 01  Nová Baňa, 



 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý sa nachádza pri 
rodinnom dome, súp. č. 233 a priľahlom pozemku C KN parc. č. 4677 vo vlastníctve 
žiadateľov  za účelom využívania pozemku ako záhrady. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o možnosť odkúpenia časti  mestského pozemku          
C KN parc. č. 4685/1, ktorý sa nachádza pri rodinnom dome, súp. č. 233 a priľahlom 
pozemku C KN parc. č. 4677 vo vlastníctve žiadateľov za účelom využívania pozemku ako 
záhrady. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala                
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti pozemku                                           
C KN parc. č. 4685/1 podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu 
na uznesenie. V kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej 
znaleckým posudkom. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku 
geometricky zameraná. 
 
 
Mgr.J.Havran – Chcel by som sa opýtať predsedu komisie, akým spôsobom by som mohol 
v tomto prípade chápať dôvod osobitného zreteľa, čo by som mal za tým hľadať, prečo tie 
pozemky nie sú súťažené a prečo sa nesnažíme z nich získať čo najviac prostriedkov, prečo sú 
predávané priamo?  
 
Ing.K.Tužinský  – Komisia bola pozrieť aj na mieste činu a komisia sa k osobitnému zreteľu 
priklonila na základe obhliadky, pozemky vlastne susedia so žiadateľmi, ktorí požadujú tieto 
pozemky kúpiť a taktiež je tam problém aj s prístupovou cestou, s prístupom na uvedené 
pozemky. Preto komisia odporučila tento spôsob predaja. Pokiaľ niektorý z poslancov 
nesúhlasí s týmto spôsobom v odporúčaní, tak môže uviesť iný spôsob.  

 
 

U z n e s e n i e   č. 99/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 

spôsob prevodu nehnuteľnosti 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: 

 
• časť pozemku C KN parc. č. 4685/1 – záhrady o celkovej výmere 2576 m2 

vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853,                          
v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Kalvárska ulica, 
 

v prospech: 
Jaroslav Trubiansky, rod. Trubiansky a manželka Ing. Oľga Trubianska,                             

rod. Vatalová, Kalvárska 233/31, 968 01  Nová Baňa, 
 



z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý sa nachádza pri 
rodinnom dome, súp. č. 233 a priľahlom pozemku C KN parc. č. 4677 vo vlastníctve 
žiadateľov  za účelom využívania pozemku ako záhrady. 
 
Hlasovanie č. 8: 
prítomní - 11 
za - 10  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, 
Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 1  (Ing. Tomáš Palaj) 
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 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

spôsob prevodu nehnuteľnosti 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: 

 
• časť pozemku C KN parc. č. 4685/1 – záhrady o celkovej výmere 2576 m2 

vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853,                   
v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Kalvárska ulica, 

v prospech: 
Jozef Vlkolenský, rod. Vlkolenský a manželka Etela Vlkolenská,                             

rod. Chovancová, Kalvárska 234/33, 968 01  Nová Baňa, 
 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý sa nachádza pri 
rodinnom dome, súp. č. 234 a priľahlom pozemku C KN parc. č. 4675 vo vlastníctve 
žiadateľov  za účelom využívania pozemku ako záhrady. 
 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 
 

Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o možnosť odkúpenia časti  mestského pozemku          
C KN parc. č. 4685/1, ktorý sa nachádza pri rodinnom dome, súp. č. 234 a priľahlom 
pozemku C KN parc. č. 4675 vo vlastníctve žiadateľov za účelom využívania pozemku ako 
záhrady. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala                
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti pozemku                                           
C KN parc. č. 4685/1 podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu 
na uznesenie. V kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej 
znaleckým posudkom. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku 
geometricky zameraná. 
 
 



 
U z n e s e n i e   č. 100/2017 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje  
 

spôsob prevodu nehnuteľnosti 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: 

 
• časť pozemku C KN parc. č. 4685/1 – záhrady o celkovej výmere 2576 m2 

vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853,                   
v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Kalvárska ulica, 

v prospech: 
Jozef Vlkolenský, rod. Vlkolenský a manželka Etela Vlkolenská,                             

rod. Chovancová, Kalvárska 234/33, 968 01  Nová Baňa, 
 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý sa nachádza pri 
rodinnom dome, súp. č. 234 a priľahlom pozemku C KN parc. č. 4675 vo vlastníctve 
žiadateľov  za účelom využívania pozemku ako záhrady. 
 
Hlasovanie č. 9: 
prítomní - 11 
za - 10  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, 
Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 1  (Ing. Tomáš Palaj) 
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 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

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 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 zamieňaní 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.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – V minulosti si nás upozorňovala, že kataster s tým má problém, 
keď je v jednom uznesení spôsob a prevod, ale v tomto prípade to je v poriadku?  
 
D.Zigová - My sme už schvaľovali spôsob predaja a teraz to dávam ešte raz opätovne, lebo si 
nemôžeme dovoliť dať spraviť geometrický plán bez toho, aby to nebolo schválené 
zastupiteľstvom.  
 
Mgr.J.Havran  - Chcel by som sa spýtať členov komisie, prípadne aj predsedu komisie – túto 
zámenu mám vnímať tak, že mesto Nová Baňa pristupuje k vysporiadaniu pozemkov pod 
miestnymi komunikáciami? To znamená, že obyvatelia tohto mesta sa môžu hlásiť 
a požadovať, aby pozemky, ktoré im boli zabraté pod komunikáciami boli vymenené za iné 
pozemky mesta Nová Baňa? Pretože toto je ten princíp. Pokiaľ vidím, že ten pozemok ide 
popod komunikáciu, ktorá nie je mestská, je komunikáciou, ktorá je regionálnej správy ciest. 
Aspoň to tak z tej mapy posudzujem. Takýchto prípadov a otázok na mestský úrad 



v minulosti prišlo viac a ľudia požadujú, aby tie pozemky boli vysporiadané. Akým spôsobom 
to v budúcnosti budeme riešiť, či tie zámery bude MsZ v budúcnosti vykonávať?  
 
Ing.K.Tužinský  – Toto je prvá žiadosť o zámenu pozemkov, pričom ten uvedený pozemok 
súkromníkov sa nachádza pod cestou. Takže pokiaľ prídu aj iné žiadosti, tak budeme 
posudzovať individuálne. Toto bol zatiaľ prvý prípad, čo som sa ako predseda komisie stretol, 
že by niekto chcel vymeniť alebo zameniť pozemok za mestský. 
 
Mgr.J.Havran  – Teraz budeme vlastniť pozemok pod komunikáciou, ktorého nie sme 
vlastníkom? To je cesta regionálnej správy ciest.  
 
Ing.K.Tužinský  – To je miestna, mestská komunikácia. 
 
Mgr.J.Havran  - To znamená, že ideme vysporiadať miestne komunikácie.  
 
Ing.K.Tužinský  – Ja to tak nechápem z tohto prípadu, že by sme mali snahu vysporiadavať 
všetky pozemky. V minulosti som bol aj ja dopytovaný na to, či mesto nebude odkupovať 
uvedené pozemky pod komunikáciami. Dal som zamietavé stanovisko, že ja o tom neviem, že 
by sme to išli vysporiadať.  
 
Mgr.J.Havran  - Čo potom budeme rozlišovať  - tých, čo budú žiadať, tých, ktorých 
uspokojíme a tých, ktorých neuspokojíme.  
 
Ing.K.Tužinský - Toto je prvý prípad, čo som sa stretol, že je to zámena. Hovorím ešte raz, 
komisia dáva MsZ toto odporúčanie.  
 
Mgr.J.Havran – Lebo ja  viem, že komunikácie idú po súkromných pozemkoch, je ich 
dostatok a je ich veľa a ľudia to už v minulosti žiadali a vždy to tvrdia, že tú cestu prehradia, 
pretože pod ním majú vlastný pozemok. Pokiaľ bude komisia postupovať takýmto spôsobom, 
tak sa zrejme na ňu budú obracať a budú pýtať, aby tie pozemky boli zamenené a aby sme im 
poskytli primeranú náhradu, pretože toto je precedens toho celého, tak to mám vnímať.  
 
J.Búry - Neviem, či je ten pozemok pod tou komunikáciou celý?  
 
D.Zigová - Z časti.  
 
J.Búry – Druhá vec je, že oni tú prístupovú cestu využívajú už mnoho rokov, a práve za to to 
chceli, aby im nikto z mesta nepovedal, že nesmú využívať tú cestu a mali by dosť problém 
dostať sa do dvora.  
 
Mgr.J.Havran  - Toto ja nenamietam, nenamietam ani to, že to nie je celý pozemok, 
nenamietam ani to, že to využívali roky ako prístup. Otázkou zostáva, či si to mali kúpiť alebo 
či ideme vymieňať pozemky, ktoré sú pod komunikáciami. Ty, ako poslanec zo Štálov poznáš 
niekoľko prípadov, kde sú komunikácie postavené na súkromných pozemkoch.  
 
J.Búry - Boja sa, aby o ten prístup neprišli.  
 
Mgr.J.Havran - To sa dá vyriešiť niekoľkými spôsobmi. Vecným bremenom, odkúpením 
pozemku. My sme si zvolili cestu zámeny, to znamená, že vysporiadavame pozemky pod 
komunikáciami. Sme prístupní na to, aby sme pozemky, ktoré sú pod cestou, boli zamenené 



za naše iné pozemky. Ja som to vysúdil z tohto, čo je tu. Ako to teda budeme v budúcnosti 
posudzovať, či tie žiadosti, čo budú prichádzať budeme posudzovať rovnako kladne, ako túto? 
Keď nie, podľa akých zásad budeme postupovať pri zamieňaní pozemkov pod 
komunikáciami, pretože ich je podľa mňa obrovské množstvo.   
 

U z n e s e n i e   č. 101/2017 
 
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. 10: 
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 - 1 (Natália Pinková) 
zdržal sa - 0 



nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – 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 

 
� r u š í 

 
uznesenie č. 52/2014 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 22. 10. 2014 

na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti:  
• C KN parc. č. 506 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 727 m2, vedeného 

Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853                         
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, 

pre Ivana Škultétyho, rod. Škultéty, Veterná 18/D, 917 01  Trnava,  
 
D ô v o d o v á   s p r á v a  

 
Uznesením č. 52/2014 zo dňa 22.10.2014 bolo Mestským zastupiteľstvom mesta               
Nová Baňa schválené uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj uvedeného 
pozemku s víťazom priameho predaja – zámer č. 2/2014 p. Ivanom Škultétym. 
Návrh na zrušenie prijatého uznesenia sa Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa 
predkladá z dôvodu,  že víťaz priameho predaja - zámer č. 2/2014 p. Ivan Škultéty do 
dnešného dňa nepristúpil k podpísaniu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Z tohto dôvodu 
komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému zastupiteľstvu zrušiť platné uznesenie č. 52/2014                 
zo dňa 22.10.2014 a ponúknuť stavebný pozemok C KN parc. č. 506 opätovne na predaj 
spôsobom verejnej obchodnej súťaže. 
 

U z n e s e n i e   č. 102/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
ruší   
 
uznesenie č. 52/2014 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 22. 10. 2014 na 
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti:  

• C KN parc. č. 506 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 727 m2, vedeného 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853                         
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, 
 

pre Ivana Škultétyho, rod. Škultéty, Veterná 18/D, 917 01  Trnava 
 
Hlasovanie č. 11: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 0 - 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 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

zámer Mesta Nová Baňa č. 4/2017  na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 
stavebného pozemku obchodnou verejnou súťažou podľa ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:  
 
pozemok C KN parc. č. 506 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 727 m2, vedený 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa                   
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Hájles, 
 
za účelom využitia pozemku na výstavbu rodinného domu, 
 
v kúpnej cene minimálne po 12,55 eur/m2, (na uvedený pozemok bol vypracovaný znalecký 
posudok č. 11/2014 zo dňa 9.5.2014 znalcom Ing. Katarínou Jančekovou,                            
Záhrbská 57, 968 01 Nová Baňa, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku). 

 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Komisia územného plánu, životného prostredia a majetku odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu uvedeného stavebného  pozemku, podľa § 9a, ods. 1 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  t. j. na základe 
obchodnej verejnej súťaže v kúpnej cene minimálne po 12,55 eur/m2. Na uvedený pozemok 
bol vypracovaný znalecký posudok č. 11/2014 zo dňa 9.5.2014 znalcom                                         
Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová Baňa, ktorým bola stanovená 
všeobecná hodnota majetku. 
 
 Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som sa spýtať na tú cenu, keďže ona bola určená 
ešte v roku 2014, nakoľko sa môže použiť nanovo v tejto súťaži? A tiež, čo sa týka trhu 
s pozemkami, či je adekvátna ešte stále táto minimálna cena?  
 
D.Zigová - Toto je susedný pozemok, nakoľko ste schvaľovali tento rok  odkúpenie, to išlo 
priamym predajom. Tam bol spravený nanovo znalecký posudok, bola tam cena 12,55 eur/m2  
a preto aj komisia stanovila túto cenu. V návrhu č. 8 môžu poslanci stanoviť akúkoľvek cenu, 
môžete si to upraviť. Pri verejnej obchodnej súťaži sa nemusí vychádzať zo znaleckého 
posudku. Nie je to priamy predaj, pri priamom predaji musí byť znalecký posudok maximálne  
6 mesiacov starý.  

 
 

U z n e s e n i e   č. 103/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje   
 



zámer  Mesta Nová Baňa č. 4/2017  na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na 
predaj stavebného pozemku obchodnou verejnou súťažou podľa ustanovenia § 9a, ods. 1 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:  
pozemok C KN parc. č. 506 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 727 m2, vedený 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa                   
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Hájles, 
 
za účelom využitia pozemku na výstavbu rodinného domu, 
 
v kúpnej cene minimálne po 12,55 eur/m2, (na uvedený pozemok bol vypracovaný znalecký 
posudok č. 11/2014 zo dňa 9.5.2014 znalcom Ing. Katarínou Jančekovou,                            
Záhrbská 57, 968 01 Nová Baňa, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku). 
 
Hlasovanie č. 12: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD.) 
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 
 

� s c h v a ľ u j e 
 
podmienky na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného 
pozemku obchodnou verejnou súťažou podľa ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. a) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 
 
pozemok C KN parc. č. 506 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 727 m2, vedený 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa                   
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Hájles, 

 
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 
 
 za nasledovných podmienok: 
 

1. Minimálna kúpna cena po: 12,55 eur/m2  
2. Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA  
3. Lehota na podávanie návrhov: 14.03.2018 - streda, do 12.00 hod. 

 
 
 
 



U z n e s e n i e   č. 104/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje   
 
podmienky na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku 
obchodnou verejnou súťažou podľa ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 
 
pozemok C KN parc. č. 506 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 727 m2, vedený 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa                   
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Hájles, 
 

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 

 
 za nasledovných podmienok: 
 

1. Minimálna kúpna cena po: 12,55 eur/m2  
2. Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA  
3. Lehota na podávanie návrhov: 14.03.2018 - streda, do 12.00 hod. 

 
Hlasovanie č. 13: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 0 -  uznesenie bolo prijaté 
 

9. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

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. 

 



D ô v o d o v á   s p r á v a  
 
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. 
 
Ing.T.Palaj – Ak správne rozumiem, odporúčate nám schváliť výšku odplaty, pričom tú 
výšku zatiaľ nepoznáme?  
 
D.Zigová - Bude stanovená znaleckým posudkom to sa jedná všetkých vecných bremien. 
Doteraz malo mesto vecné bremená nespoplatnené, boli bezplatné a teraz každé vecné 
bremeno bude posúdené individuálne a každé jedno sa schvaľuje v mestskom zastupiteľstve. 
Toto je len návrh majetkovej komisie na formu vysporiadania a každé jedno bude predložené 
v mestskom zastupiteľstve, či už geometrickým plánom alebo hodnotou zo znaleckého 
posudku.  
 
Ing.T.Palaj – Ďakujem.  
 
Mgr.J.Havran  - Chcel by som sa opýtať členov komisie, prípadne aj pán predseda môže 
odpovedať – v minulosti boli stanovené iné sumy za odplaty, za vecné bremená. Prečo došlo 
k tej zmene a prečo sa neriadime tak, ako iné mestá nejakou trhovou cenou, prečo 
vychádzame zo znaleckého posudku?  
 
Ing.K.Tužinský  - Majetková komisia urobila prieskum a zistila, že väčšina miest na 
Slovenska to má urobené týmto spôsobom, že sa tam robí znalecký posudok. Preto 
navrhujeme, ako komisia, aby sa to aj na Novej Bani robilo týmto spôsobom, čiže formou 
znaleckého posudku. To je návrh komisie.  
 
Mgr.J.Havran  - To znamená, že nebudeme od ľudí požadovať trhovú cenu, ale znaleckú? 
 
Ing.K.Tužinský  – Čo sa týka znaleckého posudku, na to je ochotná pristúpiť aj slovenská 
energetika. Vieme veľmi dobre, že pokiaľ sa SSE navrhovala nejaká iná cena, na to neboli 
ochotní pristúpiť.  
 
Mgr.J.Havran  - Ale pristupujeme k nim ako k hocijakému inému podnikateľovi v tejto 
republike, pretože toto je všeobecné paušálne, toto nie je o SSE, ale o všetkých vecných 
bremenách, ktoré v budúcnosti budú zriadené na pozemkoch mesta.  
 
Ing.K.Tužinský - Komisia odporúča tento spôsob. Pokiaľ máš pán primátor nejaký iný, 
môžeš navrhnúť. 
 
Mgr.J.Havran  - Ja som sa stotožňoval s tým, ktorý bol predtým. Aj vtedy ste si robili 
prieskum, kde v Slovenskej republike sa akým spôsobom platí. Neviem, ktoré konkrétne 
mestá ste teda mali na mysli, kde sa ide podľa znaleckého posudku, lebo ja úplne také 
vedomosti nemám. Viem, že čím väčšie mesto, tým väčší poplatok, pretože sa jedná o zabratý 
pozemok v intraviláne. Neviem, z ktorých čísel ste vychádzali. 



 
Ing.K.Tužinský  - Napríklad takýto spôsob, formou znaleckého posudku má aj Žiar nad 
Hronom a vravím, na toto sú ochotní pristúpiť aj v SSE. Neviem, akým iným spôsobom to 
potom určiť, aby bol na to potom prístupný aj takýto veľký subjekt, ktorý poskytuje energiu aj 
občanom tohto mesta, alebo teda na Slovensku všetkým občanom.   
 
Mgr.J.Havran  - No, je určite podnikateľom. 
 
Ing.K.Tužinský  – Určite áno. 
 
Mgr.J.Havran  - Lebo ja som sa stretol s takouto vecou priamo aj pri TOWERCOME, ktorý 
mal v minulosti v prenájme pozemky mesta Nová Baňa a odmietol zvyšovanie nájomného na 
cenu obvyklú. Jednoducho zriadil vecné bremeno zo zákona, ako verejný poskytovateľ, ale 
toto nie je ten prípad. Oni chcú rozširovať sieť a nikoho v tomto meste sa nepýtajú, keď 
zvyšujú ceny a my za distribúciu platíme. Toto je podnikateľský subjekt, ako ktorýkoľvek iný 
a neviem, či by sme mali pristúpiť na diktát z ich strany, pretože v Slovenskej republike majú 
aj iné dojednania. Sú aj mestá, kde platia ceny trhové, ktoré sa výrazným spôsobom odlišujú 
od znaleckého posudku. Znaleckým posudkom by som povedal, že je len symbolika. To som 
chcel povedať na margo tohto rozhodnutia.  
 
Ing.T.Palaj - Chcem sa spýtať, pán primátor, Vy ste nejaké odplaty za vecné bremená 
vyjednávali so SSE? 
 
Mgr.J.Havran  – Ja som vychádzal z toho rozhodnutia komisie, ktorá v minulosti stanovila 
ceny za odplaty. Komisia MsZ stanovila odplaty a trvali sme na nej, aby boli zakomponované 
do zmlúv o vecných bremenách. Toto bolo zo strany SSE odmietnuté. Ja som teda obhajoval 
sumy, ktoré boli stanovené komisiou.  
 
Ing.T.Palaj - Komisia to navrhla, tieto trhové ceny, SSE ich odmietla a Vy ste ich nedokázali 
obhájiť pred nimi.  Teraz chcete, aby sme navrhli opäť také isté ceny, alebo nerozumiem 
tomu? 
 
Mgr.J.Havran  – Čo to znamená, že som ich nedokázal obhájiť? 
 
Ing.T.Palaj - Bavili ste sa o cenách, ktoré navrhla komisia, ktoré boli trhové a Vy ste sa 
nedohodli so SSE. 
 
Mgr.J.Havran  – Ale to neznamená, že som ich neobhájil.  
 
Ing.T.Palaj - Takže ste ich obhájili a platia ich? 
 
Mgr.J.Havran  – Viete, ja nechcem stavať, oni chcú stavať. 
 
Ing.T.Palaj - Iba sa pýtam, či navrhujete navrhnúť také ceny, s ktorými nebudú opäť súhlasiť 
a nebudú ich akceptovať? 
 
Mgr.J.Havran  – Prečo nebudú súhlasiť? Pretože prídu a sadne si komisia a tá uzavrie celú 
záležitosť tým, že stanoví ceny na úrovni znaleckých posudkov.  
 
Ing.T.Palaj - A prečo nesúhlasili, keď ste s nimi o tom doteraz vyjednávali? 



Mgr.J.Havran - To sa prečo mňa pýtate? Ja nie som zamestnanec SSE, ja som primátor 
mesta Nová Baňa a Vy ste koho poslanec?  
 
Ing.T.Palaj - Ja som poslanec mesta Nová Baňa. 
 
Mgr.J.Havran - Tak potom môžete prísť na to jednanie a môžete vyjednávať za mesto Nová 
Baňa. 
 
Ing.T.Palaj – Ja sa pýtam, prečo opäť navrhujete ceny, ktoré si mesto Nová Baňa nevie 
s nimi dohodnúť? 
 
Mgr.J.Havran - Prečo si myslíte, že som dal teraz nejaký návrh? Ak ste si všimli, ja som 
dával otázky a nie návrhy.  
 
Ing.T.Palaj - Ja sa pýtam na podstatu Vašej otázky, lebo som tomu celkom nerozumel. 
 
M.Marko  – Povedal by som k tomu len toľko – povedal si, že oni chcú stavať, oni nechcú 
stavať, to si buď istý. Stavať musia len preto, lebo tu majú odberateľov, ktorým nespĺňajú to, 
za čo si platia.  My teraz tých ľudí budeme držať ako rukojemníkov? Toto sa vlečie už jeden 
rok. Nemajú takú kapacitu, ako potrebujú, tak idú zahustiť tú sieť a my ako mesto si myslím, 
že by sme im mali vyjsť v ústrety – tým ľuďom. Nás nezaujíma SSE, ale tí ľudia, ktorí sú 
občanmi Novej Bane. To by nás malo zaujímať. Toto sme riešili aj na komisii, a myslím si, 
predseda komisie Ťa pozýval, ale asi si bol zaneprázdnený a nedalo sa Ti prísť, škoda, že sme 
to nemohli tam prebrať, boli by sme to možno tam predebatovali a nastavili iný spôsob tohto 
riešenia.  
 
Mgr.J.Havran  - Toto je v réžii komisie MsZ. Chcel si si vypočuť môj názor, ja som ho 
viackrát predsedovi komisie prezentoval aj sme sa o tom debatovali, nemusel som prísť na 
komisiu. Len som sa pýtal, či je toto primerané a či je to v poriadku? To, že sú tu zákazníci 
a obyvatelia mesta Novej Bane sú rukojemníci, to je v poriadku, len to je stále podnikateľský 
subjekt. 
 
M.Marko  - To nie je v poriadku. To, že je podnikateľský subjekt – všetci tu dookola sú 
podnikateľské subjekty. Každý robí s tým, aby zarobil, nerobia to preto, aby sme sa mali my 
dobre.  
 
Mgr.J.Havran  - Prečo im neposkytuješ trhovú cenu, prečo nespravíš verejnú obchodnú 
súťaž, ako pri iných veciach? 
 
M.Marko - Prečo sme doteraz nedokázali s nimi dôjsť k nejakej dohode, keď to bolo predtým 
inak nastavené? Koľko krát sa s nimi rokovalo? Viem o tom, že x-krát sa s nimi o tom 
rokovalo a nedokázali sa dohodnúť s nimi na tých sumách, ktoré boli navrhnuté predtým.  
 
Mgr.J.Havran - Pretože sú si vedomí svojej pozície aj toho,  že keď prídu a obyvatelia budú 
nespokojní, tak my na to pristúpime.  
 
M.Marko - Keď budeme takto pokračovať, tak sa tí obyvatelia asi budú musieť odsťahovať 
tam, kde to asi majú.  
 
 



U z n e s e n i e   č. 105/2017 
 
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. 14: 
prítomní - 9 
za - 8  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka, 
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 1 (Ing. Zdenko Král)   
nehlasoval - 2 (Jozef Barniak, Natália Pinková)  – uznesenie bolo prijaté 
 

10. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
  
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Základnej škole   
Jána Zemana, Školská 6, 968 01  Nová Baňa, IČO: 37 831 879, dňom 20.12.2017: 
 

„Modernizácia vzduchotechniky v kuchyni ZŠ Jána Zemana v Novej Bani“, 
 

z vlastných prostriedkov mesta financované v sume 35.577,69 eur  
 
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa získaného realizáciou projektu 

„Modernizácia vzduchotechniky v kuchyni ZŠ Jána Zemana v Novej Bani“. 
 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

V roku 2016 bola Ing. Pavlom Vrtíkom vypracovaná projektová dokumentácia na 
Modernizáciu vzduchotechnických zariadení v kuchyni ZŠ J. Zemana v sume 1 800 eur.  
V náväznosti na to prebehla v roku 2017 akcia, ktorej  predmetom bola samotná modernizácia 
vzduchotechnických zariadení v kuchyni ZŠ J. Zemana v Novej Bani. Jednalo sa o demontáž 
jestvujúcich zariadení a potrubí, inštaláciu nových potrubí,  inštalácie  digestorov 
umiestnených nad kuch. zariadeniami (panvice, kotly, umývacie zariadenie), ktoré sa  napojili 
na centrálnu jednotku, ktorá má na starosti odťah vzduchu z priestoru kuchyne a  prívod 
čerstvého upraveného vzduchu do kuchyne s tým, že systém vetrania kuchyne je mierne 



podtlakový, aby sa pachy z kuchyne nešírili do okolitých miestností. V rámci realizácie diela 
prebehli stavebné úpravy v suteréne a odstránil sa murovaný samostatne stojaci domček na 
odvod vzduchu, ktorý bol pred budovou školy. Celkové náklady samotnej modernizácie 
predstavovali sumu  33 777,69 €. Akcia je finančne vysporiadaná a na základe uvedeného sa 
predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie uzatvorenie zmluvy o zverení správy 
medzi Mestom Nová Baňa ako vlastníkom majetku a  Základnou školou Jána Zemana  ako 
správcom majetku. 
 
J.Búry – Touto rekonštrukciou sme zabezpečili, že hygienicky je kuchyňa v škole 
v poriadku? Nebudú zo strany hygieny pripomienky na jej fungovanie? 
 
Mgr.J.Havran  – Toto by som takto neformuloval. Tým, že sme zamenili vzduchotechniku 
a či to bude pre Úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom v poriadku? To neviem 
povedať. 
 
J.Búry – Viem, že v minulosti sme tu riešili nejaký problém, že tá kuchyňa bude stáť cca 200 
tis. eur. Preto sa pýtam, je to čiastkové riešenie, ktoré pokryje havarijný stav, alebo je to viac-
menej v poriadku a môže fungovať aj ďalej?  
 
Mgr.J.Havran  - Kuchyňa fungovala aj predtým s výhradami. Teraz je vyriešené odsávanie 
pár z priestoru, môže to fungovať aj v zime. Aký to bude mať vplyv na omietky, neviem. 
Neriešili sme iné záležitosti – odpady, elektriku a ostatné veci, ktoré riešil ten projekt 
predtým. Predpokladám, že ten stav s parou  a prípadne s plesnením stien sa po tomto zlepší.  
 
O 15.50 hod. odchod poslanca MsZ Maroša Marka z rokovania MsZ.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 106/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Základnej škole   
Jána Zemana, Školská 6, 968 01  Nová Baňa, IČO: 37 831 879, dňom 20.12.2017: 

 
„Modernizácia vzduchotechniky v kuchyni ZŠ Jána Zemana v Novej Bani“, 
 
z vlastných prostriedkov mesta financované v sume 35.577,69 eur  
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa získaného realizáciou projektu 

„Modernizácia vzduchotechniky v kuchyni ZŠ Jána Zemana v Novej Bani“. 
 
Hlasovanie č. 15: 
prítomní - 8 
za - 8  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Ing. Tomáš 
Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 2 (Natália Pinková, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) – uznesenie bolo prijaté 
 



5. VZN o financovaní originálnych kompetencií  mesta Nová Baňa na úseku školstva  
 

Predkladateľom materiálu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 
a spracovateľkou bodu je Ing.  Zuzana  Paučeková, referentka pre školstvo na Mestskom 
úrade Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

 
D ô v o d o v á    s p r á v a 

 
 Návrh uvedeného VZN sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu v zmysle 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 6 ods. 12. 
Všeobecne záväzným nariadením je mesto povinné určiť podrobnosti financovania za 
originálne kompetencie na úseku školstva, lehotu na predloženie údajov podľa ktorých bude 
financovať školské zariadenia, výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 
pre tieto zariadenia a deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky v zmysle tohto 
VZN. Prílohou č. 1 k tomuto VZN sa stanovuje výška dotácie na 1 dieťa na rok 2018, sumy 
dotácie na 1 dieťa vychádzajú z predloženého návrhu rozpočtu  na rok 2018 a z počtu detí 
zariadenia na ktoré mesto prispieva podľa podmienok stanovených vo VZN. 
 
 

                                                         N á v r h 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BA ŇA č. ………./2017 

zo dňa 13.12.2017 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku 
školstva 

 
       Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších zmien a doplnkov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
zmien a doplnkov, § 7 zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN): 
 

Článok I. 
Základné ustanovenia 

 
(1) Týmto VZN mesta Nová Baňa sa v zmysle § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve určujú podrobnosti financovania 
originálnych kompetencií mesta na úseku školstva, výška finančných prostriedkov na 
kalendárny rok na mzdy a prevádzku, lehotu na predloženie údajov potrebných na 
financovanie a deň v mesiaci, v ktorom mesto poskytne finančné prostriedky školám 
a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a cirkevnému 
zriaďovateľovi školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Nová Baňa.  

 
Článok II. 

Podrobnosti financovania, spôsob prideľovania finančných prostriedkov,  
lehota na predloženie údajov  

 



(1) Finančné prostriedky pridelené týmto VZN sú účelovo poskytnuté na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení, ktorým je dotácia určená.  Pri ich použití sa 
musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.  
 

(2) Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na kalendárny rok sa prideľujú: 
 
a) Na žiaka základnej umeleckej školy do 25 rokov veku – podľa stavu k 15. 9. 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 
b) Na dieťa materskej školy, podľa stavu k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho 

roka. 
c) Na dieťa centra voľného času od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová 

Baňa podľa stavu k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom pre 
určenie veku dieťaťa je rozhodujúci dátum k 1.1. roka, v ktorom sa zisťovanie 
uskutočňuje. Mesto pri určení počtu detí vychádza z predložených podkladov 
centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a cirkevného zriaďovateľa, ktoré 
obsahujú meno a priezvisko, trvalé bydlisko dieťaťa, dátum narodenia a krúžky, 
ktoré dieťa navštevuje. V prípade cirkevného zriaďovateľa je okrem týchto 
podkladov nevyhnutnou podmienkou pridelenia dotácie  žiadosť zriaďovateľa. 
Dotácia na dieťa centra voľného času pri ZŠ u cirkevného zriaďovateľa je vo 
výške 88 % dotácie na dieťa centra voľného času pri ZŠ  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nová Baňa, vzhľadom k dodržaniu ustanovení zákona č. 
596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov sa pri výpočte suma dotácie na dieťa 
zaokrúhľuje matematicky nahor. 

d) Na školský klub detí podľa počtu žiakov v ŠKD z nultého až piateho ročníka 
základnej školy podľa stavu k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka, dotácia 
na dieťa za ŠKD u cirkevného zriaďovateľa je vo výške 88 % dotácie na dieťa 
ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa, vzhľadom k dodržaniu 
ustanovení zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov sa pri výpočte 
suma dotácie na dieťa zaokrúhľuje matematicky nahor. V prípade cirkevného 
zriaďovateľa je podmienkou pridelenia dotácie žiadosť zriaďovateľa. 

e) Na zariadenie školského stravovania podľa počtu potencionálnych stravníkov– t.j. 
podľa počtu žiakov školy k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka, dotácia je 
osobitne vyčíslená na potencionálneho stravníka za školu v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta a osobitne za školu v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného 
zriaďovateľa. V tomto prípade je dotácia pridelená priamo zariadeniu školského 
stravovania, kde sa deti stravujú.  Suma dotácie na potencionálneho stravníka 
u cirkevného zriaďovateľa je vo výške 88 % dotácie na potencionálneho stravníka 
v zriaďovateľskej právomoci mesta Nová Baňa, vzhľadom k dodržaniu ustanovení 
zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov sa pri výpočte suma dotácie 
na dieťa zaokrúhľuje matematicky nahor.  V prípade cirkevného zriaďovateľa je 
podmienkou pridelenia dotácie  žiadosť zriaďovateľa. 

 
(3) Dotácia na 1 žiaka sa určuje na 2 desatinné miesta, konečná suma dotácie pre 

jednotlivé zariadenia na kalendárny rok podľa počtu žiakov sa matematicky zaokrúhli 
na celé eurá. 

 
(4) Údaje potrebné na pridelenie dotácie na kalendárny rok v zmysle tohto VZN predložia 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a cirkevný zriaďovateľ každoročne 
v termíne do 15.10. predchádzajúceho roka. 
 



 
Článok III. 

Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území 

mesta  
Nová Baňa, určenie príjemcu dotácie a vymedzenia dňa v mesiaci, do ktorého poskytne  

mesto Nová Baňa finančné prostriedky 
 
 

(1) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na 
žiaka Základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
so sídlom na území mesta Nová Baňa na príslušný kalendárny rok je stanovená 
prílohou k tomuto VZN.  

 
(2) Výška dotácie sa prílohou podľa Čl. III. bodu (1) stanovuje pre nasledovné školy 

a školské organizácie so sídlom na území mesta Nová Baňa: 
 

A) Školy a školské organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to: 
 

a) Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa 
b) Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa 
c) Školský klub detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa 
d) Centrum voľného času pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa 
e) Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, osobitne pre 

potencionálnych stravníkov ZŠ J. Zemana a osobitne pre potencionálnych stravníkov 
ZŠ sv.Alžbety 

f) Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa 
 

B) Školské zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa, a to: 
a) Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15 
b) Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15 

 
(3) Príjemcom dotácie podľa čl.  III. ods. (2) sú: 
a) Za školy a školské organizácie uvedené v čl.III. ods. (2)A) písm.a),b),f) – uvedené 

školy a školské organizácie. 
b) Za školské zariadenia uvedené v čl. III. ods. (2)A) písm. c),d),e) Základná škola Jána 

Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, vzhľadom k tomu, že uvedené školské 
zariadenia sú bez právnej subjektivity a sú súčasťou Základnej školy Jána Zemana. 

c) Za školské zariadenia uvedené v čl. III. ods. (2)B) písm. a) a b) je zriaďovateľ týchto 
cirkevných školských zariadení – Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo, Námestie SNP 
19, 975 90 Banská Bystrica. 

 
(4) Mesto poskytne príjemcom dotáciu v nasledovných termínoch: 
a) Mesto poskytne príjemcom podľa čl. III. ods. (2) A) mesačne dotáciu vo výške 

stanovenej na jednotlivé mesiace, a to do 20-teho v konkrétnom mesiaci, pri 
prostriedkoch vyčlenených na konkrétny účel do 21 dní od predloženia žiadostí 
jednotlivých príjemcov. 

b) Mesto poskytne príjemcovi podľa čl. III. ods. (2) B) mesačne dotáciu vo výške 1/12 zo 
sumy určenej podľa tohto VZN a to do 20-teho v konkrétnom mesiaci. 

 



Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
 VZN vyvesené na úradnej tabuli od ................... do ..................... . 
 VZN schválené uznesením MsZ č. ................../2017 dňa ....................... . 
 VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od ........................ do ........................ . 
 Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2016 zo dňa 
14.12.2016 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva. 
 VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018.  
  
            Mgr. Ján Havran 
             primátor mesta 
 
 

P R Í L O H A     č.   1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nová Baňa č. …….../2017 

zo dňa 13.12.2017 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa  
na úseku školstva 

 
Čl.I. 

Predmet prílohy 
Touto prílohou je stanovená výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na 
území mesta Nová Baňa na kalendárny rok 2018 v zmysle čl. III.  Všeobecne záväzného 
nariadenia č. .........../2017. 
 

Čl. II. 
Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 
2018  

 
(1) Mesto Nová Baňa určuje výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nasledovne: 

 
Škola, školské zariadenie          Dotácia na žiaka v eur 

 
        a)  Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa     916,34 eur 
 
        b) Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa             630,08 eur 
 
        c)  Školský klub detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa     370,47 eur
      
        d) Centrum voľného času pri ZŠ J. Zemana, Školská 6,  

968 01 Nová Baňa                                 74,42 eur 
 
        e) Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 

- potencionálni stravníci ZŠ Jána Zemana          164,88 eur
             - potencionálni stravníci ZŠ sv. Alžbety     
    145,09 eur 



          
         f) Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa    2.992,61 eur
         

(2) Mesto Nová Baňa určuje výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 
dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa  
nasledovne: 

 
Školské zariadenie             Dotácia na žiaka v eur 

a)  Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15, 
  968 01 Nová Baňa               326,01 eur 
         

b)  Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15,  
       968 01 Nová Baňa                 65,49 eur 
          

V Novej Bani dňa 13.12.2017  
 
                                 Mgr. Ján Havran 
                    primátor mesta                                                
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 107/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta  Nová  Baňa  
 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2017 zo dňa 13. 12. 2017 o financovaní 
originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva 
 
Hlasovanie č. 16: 
prítomní - 10 
za - 10  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Ing. 
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
 
6.    7. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa  
 

Predkladateľom materiálu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 
a spracovateľkou bodu je Ing.  Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia na Mestskom 
úrade Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

 
O 15.54 hod. príchod poslanca MsZ Maroša Marka na rokovanie MsZ.  
 



                                                                       7. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2017 
                                            Povolené prekročenie rozpočtu príjmov a výdavkov a presun rozpočtovaných výdavkov 

Program Kód Funkčná Ekonom.     Príjmy     Výdavky   

Podprog. zdroja klasifik. klasifik. Text 6. + 7. 6. + 7. 

Projekt         zmena - zmena zmena - zmena 

        Bežný rozpočet         

        Bežné príjmy         

  72a   311 Dary na novobanský jarmok 0 3 000 3 000     

        Spolu kód zdroja 72a:   3 000       

  111   312001 Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy 7 122 -766 6 356     

  111   312001 Transfer zo ŠR na dopravné ZŠ 1 129 -61 1 068     

  111   312001 Transfer zo ŠR na učebnice ZŠ 2 087 -1 945 142     

  111   312001 Transfer zo ŠR na školu v prírode 5 300 -605 4 695     

  111   312001 Transfer zo ŠR na asistenta učiteľa 0 13 836 13 836     

  111   312001 Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie 627 434 22 902 650 336     

  111   312001 Transfer zo ŠR na odchodné ZŠ 0 3 057 3 057     

        Spolu kód zdroja 111:   36 418       

  11H   312007 Transfer z rozpočtu obcí 0 2 520 2 520     

        Spolu kód zdroja 11H:   2 520       

  41   133012 Daň za verejné priestranstvo jarmok 5 500 400 5 900     

  41   212003 Nájomné jarmok 0 5 500 5 500     

  41   223001 Vstupenky na jarmok 1 100 1 625 2 725     

  41   223001 Vstupné OKI 4 900 2 400 7 300     

        Spolu kód zdroja 41:   9 925       

        Základná škola Jána Zemana 22 512 7 336 29 848     

        Základná umelecká škola 29 921 7 414 37 335     

        Centrum voľného času 9 800 1 130 10 930     

        Materská škola Nábrežná  37 303 8 165 45 468     

        Spolu školstvo:    24 045       

        Bežné príjmy spolu:   75 908       



Program Kód Funkčná Ekonom.     Príjmy     Výdavky   

Podprog. zdroja klasifik. klasifik. Text 6. + 7. 6.  +  7. 

Projekt         zmena - zmena zmena  -  zmena 

        Bežné výdavky         

10.5. 72a 10.5.   Novobanský jarmok     0 3 000 3 000 

      Spolu kód zdroja 72c:       3 000   

      Mestský úrad         

1.1. 41 01.1.1.   Správa mesta     482 993 -300 482 693 

3.4. 41 03.2.0.   Požiarna ochrana     4 980 0 4 980 

4.1. 41 04.7.3.   Propagácia a prezentácia mesta     14 392 2 400 16 792 

10.3. 41 08.2.0.   Kultúrne služby     141 364 0   

10.4. 41 08.2.0.   Ostatné kultúrne služby - ZPOZ     5 970 0 5 970 

10.5. 41 08.2.0.   Novobanský jarmok     19 387 7 525 26 912 

12.2.1. 41 10.2.0.   Denné centrum seniorov LIPA     8 172 0 8 172 

12.2.2. 41 10.2.0.   Opatrovateľská služba     84 903 0 84 903 

12.4.2. 41 10.7.0.   Sociálna pomoc občanom - pohrebné trovy     800 300 1 100 

      Spolu výdavky MsÚ kód zdroja 41:       9 925   

    Technické služby     

5.2.1. 41 04.5.1. Údržba MK  245 452 -14 275 231 177 

5.2.2. 41 04.5.1. Zimná údržba MK 40 990 25 871 66 861 

5.2.3. 41 04.5.1. Ostatné výdavky na dopravu 63 895 -14 371 49 524 

6.1.1. 41 05.1.0. Nakladanie s KO 122 314 1 333 123 647 

6.3.2. 41 05.1.0. Čistiaca technika 10 226 -524 9 702 

8.5. 41 06.2.0. Verejná zeleň 57 853 -7 576 50 277 

8.7.2. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie 50 819 10 650 61 469 

8.8.1. 41 06.6.0. Verejné WC 24 418 -3 700 20 718 

8.9. 41 08.4.0. Pohrebníctvo 21 629 2 440 24 069 

8.10. 41 08.1.0. Tajch 7 673 -400 7 273 

9.3.2. 41 08.1.0. Športový štadión 22 253 -2 024 20 229 

9.4. 41 08.1.0. Ihriská a športoviská 5 900 0 5 900 



10.5. 41 08.2.0. Novobanský jarmok 0 2 576 2 576 

    Spolu výdavky TS kód zdroja 41:   0   

11.1.1. 131G 09.1.2.1 MsÚ - ZŠ J. Zemana vratka za energie 0 487 487 

    Školstvo     

11.1.1.   Základná škola Jána Zemana 886 825 45 037 931 862 

11.1.2.   Základná umelecká škola 371 705 7 414 379 119 

11.1.3.   Centrum voľného času 88 904 1 880 90 784 

11.1.4.   Materská škola Nábrežná  594 707 8 165 602 872 

    Spolu školstvo:    62 496   

        Bežné výdavky spolu:         75 908   
 

Program Kód Funkčná Ekonom.     Príjmy     Výdavky   

Podprog. zdroja klasifik. klasifik. Text 6. + 7. 6. + 7. 

Projekt         zmena - zmena zmena - zmena 

    Rozdiel bežného rozpočtu:   0   

        Kapitálový rozpočet       

        Kapitálové príjmy    0     

        Kapitálové výdavky       

5.2.1. 46 04.5.1.   Vybudovanie odstavnej plochy ul. Nábrežná     13 400 -4 065 9 335 

5.2.1. 46 04.5.1.   Úprava spevnených plôch ul. Štúrova     16 000 4 000 20 000 

8.1. 46 04.1.1.   Rekonštrukcia dvora TS     31 800 65 31 865 

        Kapitálové výdavky spolu:     0   

                

        Dopad na rozpočet mesta:   75 908     75 908   
 
V Novej Bani, 5.12.2017 
Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová      Schválil: Mgr. Ján Havran 
 
 
 
 



 
 

Komentár k 7. zmene rozpočtu mesta v roku 2017 
 
     V 7. zmene rozpočtu mesta  je zapracované povolené prekročenie príjmov aj výdavkov a 
presun rozpočtovaných prostriedkov.  
 
Bežný rozpočet 
 
Bežné príjmy 
Granty – kód 72a 
Dar na novobanský jarmok – rozpočet sa upravuje o 3 000 eur. Mesto obdržalo na základe 
zmluvy finančný dar na novobanský jarmokr.  
Dary  kód 72 spolu – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 3 000 eur. 
 
Príjmy zo ŠR – kód 111 
Transfer na vzdelávacie poukazy - rozpočet príjmov sa znižuje o 766 eur podľa prideleného 
transferu zo strany Ministerstva školstva v roku 2017. 
Transfer na dopravné - rozpočet príjmov sa znižuje o 61 eur v zmysle rozpisu na rok 2017. 
Transfer na učebnice - rozpočet príjmov sa znižuje o 1 945 eur  podľa skutočného čerpania 
(-53 eur primárne vzdelávanie, -1 892 eur nižšie sekundárne vzdelávanie). 
Transfer školu v prírode - rozpočet príjmov sa znižuje o 605 eur v zmysle upraveného 
rozpočtu zo strany Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica o sumu nevyčerpaného 
transferu, v tom je zahrnutá vratka za 6 detí, ktoré príspevok nečerpali vo výške 100 eur na 
dieťa, t.j. spolu 600 eur a 5 eur  z dôvodu, že náklady na žiaka boli nižšie ako 100 eur. 
Transfer na asistenta učiteľa - rozpočet príjmov sa zvyšuje o 13 836 eur o pridelené 
prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa v roku 2017 (1,5 úväzku). 
Transfer na prenesené kompetencie - rozpočet transferu sa upravuje o 22 902 eur na verziu 
V3 2017 rozpísaného rozpočtu zo strany Ministerstva školstva v októbri 2017. 
Transfer na odchodné - rozpočet príjmov sa zvyšuje o 3 057 eur - o sumu prijatého transferu 
na odchodné pri odchode na starobný dôchodok pre jedného pedagogického zamestnanca. 
Príjmy zo ŠR spolu sa touto zmenou zvyšujú  o 36 418 eur. 
 
Príjmy z rozpočtu obcí – kód 11H 
Transfer z rozpočtu obcí - rozpočet príjmov sa zvyšuje o sumu prijatého a už aj použitého 
transferu z rozpočtu obcí v 1. polroku 2017 v centrách voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta za účelom poskytovania záujmového vzdelávanie deťom s trvalým 
bydliskom mimo mesta Nová Baňa. Zvýšenie pozostáva z dotácie z obce Rudno nad Hronom 
600 eur, Orovnica 600 eur,  Tekovská Breznica 420 eur, Brehy 600 eur, Veľká Lehota 120 
eur, Banský Studenec 120 eur, Stará Kremnička 60 eur. Z celkovej sumy 2 520 eur bolo 1 770 
eur použitých v CVČ pri ZŠ Jána Zemana a 750 eur v CVČ Bernolákova. 
Príjmy z rozpočtu obcí spolu sa touto zmenou zvyšujú  o 2 520 eur 
 
Vlastné príjmy – kód 41 
Daň za verejné priestranstvo jarmok – rozpočet sa upravuje o 400 eur na skutočnosť 
dosiahnutú počas NBJ. 
Nájomné jarmok - rozpočet sa upravuje o 5 500 eur na skutočnosť dosiahnutú počas NBJ. 
Príjmy boli použité na kultúrne vystúpenia počas NBJ. 
Vstupenky na jarmok - rozpočet sa upravuje o 1 625 eur – bola vyššia skutočnosť ako 
rozpočet. 



 
Vstupné OKI – rozpočtované príjmy sú v skutočnosti už vyššie, rozpočet sa upravuje o 2 400 
eur na účel zakúpenia propagačných materiálov použitých pri otvorení rozhľadne Háj. 
 
Vlastné bežné príjmy spolu sa touto zmenou zvyšujú  o 9 925 eur. 
 
Rozpočet právnych subjektov: 
Základná škola Jána Zemana      +5 793 eur 
v tom: 
-272 eur – zníženie príjmu za prenájom telocvične,  
+186 eur - prenájom ŠJ (120 eur), nápojový automat (66 eur),  
+86 eur - za zberné suroviny,  
+1 300 eur – z dobropisov,  
+4 432 eur vratky – preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 ,  
+61 eur – iné – kompenzačná platba SSE a.s. 
 
Školský klub detí           +1 056 eur 
Poplatky za ŠKD 
 
Vratky-ZŠ 131G             +487 eur 
Preplatok za energie – zaplatené v roku 2016 z normatívnych prostriedkov ZŠ Jána Zemana 
zo štátneho rozpočtu. 
 
Základná umelecká škola       + 7 414 eur 
v celkovej sume zvýšenia príjmov: 
+1 100  eur – poplatok za školné,  
+2 043 eur – vyúčtovanie zemného plynu za rok 2016 – preplatok, 
+2 984 eur vratky - preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 Dôvera 
789 eur a VZP 2 195 eur. 
+ 1 287 eur – kód 11H -  prostriedky z vyššieho územného celku – finančná dotácia 
z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja na projekt – Prehliadka 
ľudového spevu a hudby – 22. výročie – na vystúpenie Rusín čendeš orchester 
 
Centrum voľného času           +1 130 eur 
Rozpočet príjmov zvýšený o sumu prijatých  prostriedkov na olympiády z Okresného úradu 
odboru školstva 315 eur, preplatok elektrickej energie 89 eur, školné a zápisné letná činnosť 
726 eur. 
 
Materská škola Nábrežná       +8 165 eur 
Rozpočet príjmov zvýšený o školné MŠ Nábrežná 1 000 eur, ET Kolibská cesta 1 500 eur 
a na ŠJ Nábrežná 1 500 eur a 4 165 eur – suma vratiek za zamestnávateľa zo zdravotných 
poisťovní – preplatky z ročného zúčtovania za rok 2016.  
 
Bežné príjmy spolu sa zvyšujú o 75 908 eur, z toho 3 000 eur dary, 36 418 eur transfery zo 
štátu, 2 520 eur transfery od obcí  a 9 925 eur vlastné príjmy mesta. 
 
Bežné výdavky 
Kód zdroja 72 dary, dotácie 
Podprogram 10.5. Novobanský jarmok - prostriedky vo výške 3 000 eur z darov boli 
použité na úhradu kultúrnych programov počas NBJ. 



Dary a dotácie kód 72 spolu – rozpočet výdavkov sa zvyšuje o 3000 eur. 
 
Kód zdroja 41 – vlastné prostriedky 
 
Mestský úrad 
Podprogram 1.1. Správa mesta – rozpočet sa znižuje o 300 eur – prostriedky sa presúvajú 
na Podprogram 12.4.2. Sociálna pomoc občanom na pohrebné trovy.  Okrem toho sú na 
správe presuny vo výške 1 620 eur z energií a to na poštové služby 1 300 eur a na servis 
a opravy Felície 320 eur. 
 
Podprogram 3.4. Požiarna ochrana – rozpočet sa upravuje len presunmi a to čiastka 640 eur 
zo školení sa použije vo výške 447 eur  na špeciálny materiál a 193 eur na servis vozidla. 
 
Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia  mesta – výdavky  v sume 2 400  eur sú za 
vyhotovenie a zakúpenie propagačného materiálu z dôvodu slávnostného otvárania 
Rozhľadne Háj. Propagačný materiál bol formou upomienkových predmetov určený na túto 
príležitosť ako spomienka na uvedenú výnimočnú udalosť, ktorej sa zúčastnili nielen 
obyvatelia nášho mesta, ale aj vzdialených miest Slovenska. 
 
Podprogram 10.5 Kultúrne služby – rozpočet sa upravuje len presunmi a to znížením na 
všeobecnom materiáli o 1 500 eur a na honorároch o 1 280 eur. Tieto prostriedky sa presúvajú 
vo výške 200 eur na úhrady poplatku RTVS za obdobie 2008-2017, vo výške 1 200 eur na  
zaobstaranie nábytkovej zostavy do ďalšej kancelárie, 1 180 eur na zakúpenie multifunkčného 
zariadenia na oddelenie kultúry a informácii z dôvodu, že súčasné je opotrebované a zastaralé 
a nie je možné ho skomprimovať s počítačmi a 200 eur na zabezpečenie prepravy účastníkov 
počas slávnostného otvárania Rozhľadne Háj, ako aj zabezpečenie prepravy zboru Cantus 
Monte Regis na Zvolenský festival vo Zvolene. 
 
Podprogram 10.4. Ostatné kultúrne služby – ZPOZ – z dôvodu konania väčšieho počtu 
akcií sa presúva čiastka 400 eur z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru na 
materiál 220 eur a na občerstvenie 180 eur. 
 
Podprogram 10.5. Novobanský jarmok – výdavky na Novobanský jarmok sa zvyšujú 
o 7 525 eur, čo je kryté v príjmoch zvýšenou daňou za verejné priestranstvo, nájomným 
a vstupenkami na jarmok. Výdavky boli v celkovej výške 29 970 eur. Z toho 19 664 eur na 
kultúrne programy sponzori prispeli čiastkou 8 500 a mesto 11 332 eur), suma 10 138 eur 
bola čerpaná z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených s organizáciou a realizáciou 
podujatia na zabezpečenie kvalitnej, profesionálnej tribúny s ozvučením a osvetlením, úhradu 
energie, odvodov, na zakúpenie všeobecného materiálu -  bannery, lepidlá, farebný papier, 
kramličky, pripinačky,  poháre , stuhy, celofán, plagáty A2, tombolové lístky, cena do 
tomboly, sťahovacie pásky, papier, fixy, laminovacie fólie, ďalej na zabezpečenie 
občerstvenia, zabezpečenie návštevy hostí z partnerského mesta Mimoň na prenájom suchých 
toaliet a veľkokapacitného party stanu, odmien pre pracovníkov msú nakoľko sa tento rok 
priebehu jarmoku aktívne zúčastnilo až 32 zamestnancov a za prenájom veľkoplošnej LED 
obrazovky pre skvalitnenie prezentácie sponzorov podujatia a sledovania priebehu kultúrneho 
programu.   
 
Podprogram 12.2. Staroba, Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA – v rozpočte sa 
presúva 240 eur z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru na honoráre, súťaže, 
občerstvenia. 



 
Podprogram 12.2. Staroba, Projekt 12.2.2.Opatrovateľská služba – v rozpočte sa presúva 
590 eur zo stravného na telekomunikačné služby – poplatok RTVS - doúčtované za roky 2008 
– 2017. 
 
Podprogram 12.2. Staroba, Projekt 12.4.2. Sociálna pomoc občanom – pohrebné trovy – 
rozpočet sa zvyšuje o 300 eur na pohrebné trovy bezdomovca. 
 
 
Komentár k návrhu 5. zmeny rozpočtu Technických služieb mesta Nová Baňa za rok 
2017 
 
Vlastné príjmy 
Vlastné príjmy navyšujeme o 14 596 eur. Navýšenie vlastných príjmov spočíva vo vyšších 
príjmoch za nájom hrobových miest na 10 alebo 20 rokov, príjmy z dobropisov za elektrickú 
energiu, príjmy za elektroodpad a kovový odpad. Na základe ročného zúčtovania poistného za 
zamestnávateľa nám vznikli tiež príjmy z vratiek. Všetky tieto prostriedky použijeme na 
krytie výdavkov na jednotlivých projektoch a podprogramoch.  
 
Presun v mzdových výdavkoch  
Rozpočtové presuny v rámci miezd medzi jednotlivými projektmi a podprogramami je nutné 
vykonať z dôvodu, že pri tvorbe rozpočtu sa mzdy tvoria podľa toho, na aké strediská sú 
zamestnanci zaradení. V priebehu roka však zamestnanci okrem prác, na ktoré sú zaradení, 
vykonávajú aj práce v rámci iných stredísk. Aby sme vedeli preukázať skutočné náklady 
vynaložené na jednotlivých projektoch a podprogramoch vrátane miezd, mzdové náklady sa 
pracovníkom tvoria podľa prác na strediskách, ktoré v priebehu roka vykonávajú, nie podľa 
toho, kde sú zaradení. Medzi strediskami tak vznikajú nerovnosti v čerpaní mzdových 
prostriedkov, ktoré je potrebné rozpočtovým presunom pokryť.  
Projekt 5.2.1. Údržba MK – tarifný plat sme ponížili o 8 095 eur a osobný príplatok o 2 468 
eur. Tieto prostriedky sme použili na krytie mzdových výdavkov na nasledovných 
podprogramoch a projektoch:  

- Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO – 3 500 eur na tarifný plat,  
- Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – 3 000 eur na tarifný plat a 800 eur na osobný 

príplatok,  
- Projekt 9.3.2. Správa štadióna – 940 eur na tarifný plat a 590 eur na osobný príplatok,  
- Podprogram 10.5. Novobanský jarmok – 655 eur na tarifný plat, 234 eur na osobný 

príplatok a 844 eur na ostatné príplatky.  844 eur na ostatných príplatok sme pritom 
kryli z osobného príplatku z projektu 5.2.1. Údržba MK. Mzdové náklady neboli pri 
tvorbe rozpočtu plánované na jarmok. Preto je potrebné pokryť celkové výdavky na 
mzdy.  

Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK – Pri tvorbe rozpočtu pre roky 2017-2019 sme na krytie 
tarifného platu (rozpočtový účet 611) na projekte 5.2.2. Zimná údržba MK použili finančné 
prostriedky určené pre ostatné príplatky (rozpočtový účet 612002) z projektov 5.2.1. Údržba 
MK, 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu a z podprogramu 8.5. Verejná zeleň. Jedná sa pritom 
o sumu 9.282 eur, ktorou sme pokryli výdavky na tarifné platy tvorené na zimnej údržbe. 
Zamestnanci zaradení na týchto projektoch a podprograme totiž vykonávajú počas zimného 
obdobia zimnú údržbu v meste a okolí. Nesprávnym zadelením finančných prostriedkov nám 
tak počas roka vznikol rozdiel na tarifných platoch a na ostatných príplatkoch, kde nám tieto 
prostriedky chýbajú. Z tohto dôvodu je potrebné ponížiť finančné prostriedky na tarifnom 



plate o 9.282 eur a prerozdeliť ich na ostatné príplatky. V rozpočte pre roky 2018-2020 sme 
túto chybu odstránili. Zimnú údržbu vykonáva 8 pracovníkov. Na krytie chýbajúcich 
prostriedkov sme použili výdavky tarifného platu z projektu 5.2.3. Ostatné výdavky na 
dopravu, ktoré sme ponížili o nesprávne naplánovaných 9 282 eur na tarifné platy.  
Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu – tarifný plat sme ponížili o 9 282 eur, ktoré sme 
použili na krytie mzdových výdavkov na projekte 5.2.2. Zimná údržba MK. Týmito 
prostriedkami kryjeme osobný príplatok vo výške 2 882 eur a ostatné príplatky 6 400 eur.   
Podprogram 8.5. Verejná zeleň  – na tomto podprograme sme ponížili tarifné platy o 1 500 
eur a osobný príplatok o 700 eur. Prostriedky sme použili na krytie tarifného platu a osobného 
príplatku na projekte 6.3.2. Čistiaca technika v rovnakých sumách.  
Presun v bežných výdavkoch  
Projekt 5.2.1. Údržba MK – v rámci projektu 5.2.1. Údržba MK sme presunuli nasledovné 
finančné prostriedky: 390 eur zo všeobecných služieb na opravu prevádzkových strojov. 
Z dôvodu prenosu DPH podľa §69 odst.12 písm. j bolo potrebné vykonať presun na 
výdavkový účet dane. Výdavky za DPH sme kryli výdavkami za asfaltovanie, materiál, 
prepravné a nájom dopravných prostriedkov. Celkovo sme presunuli z týchto položiek 22 074 
eur na krytie výdavkov za dane. Výdavky za DPH sa týkajú obdobia 4.Q 2016 – 3.Q 2017. 
DPH za 4.Q 2017 bude uhradená až v januári 2018. 
Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK – z dôvodu nepriaznivého počasia začiatkom roka nám stúpli 
výdavky na zimnej údržbe nielen na mzdových prostriedkoch, ale tiež na spotrebe materiálu, 
prepravných službách či všeobecných službách spojených s odhŕňaním snehu dodávateľsky. 
Výdavky kryjeme rozpočtovým presunom z projektu 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu, 
6.1.1. Nakladanie s KO, 6.3.2. Čistiaca technika a podprogramu 8.5. Verejná zeleň. 
Z projektu 5.2.3. sme použili ušetrených 1 820 eur zo všeobecného materiálu (500 eur), 
prepravného (100 eur), služieb (400 eur) a stravovania (820 eur) na krytie prepravných 
nákladov. Z projektu 6.1.1. Nakladanie s KO sme použili 3 400 eur – materiál (1 400 eur), 
preprava (400 eur), služby (1 600 eur) na krytie výdavkov za posypový materiál. Posypový 
materiál sme okrem toho kryli rozpočtovým presunom z projektu 6.3.2. Čistiaca technika 
z položiek všeobecný materiál (2 700 eur), servis (800 eur). Výdavky za odhŕňanie snehu 
dodávateľsky kryjeme rozpočtovým presunom z podprogramu 8.5. Verejná zeleň vo výške 
4 600 eur a to z položiek: materiál (500 eur), servis (3 000 eur), služby (1 100 eur). Zvýšené 
výdavky z dôvodu nepriaznivého počasia tak kryjeme ušetrenými prostriedkami z iných 
stredísk v celkovej výške 13 320 eur.  
Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu – o 279 eur sme navýšili vlastné príjmy. Tieto 
prostriedky použijeme na krytie výdavkov za karty, známky a poplatky. 1 820 eur sme 
rozpočtovým presunom použili na krytie prepravných výdavkov na projekte 5.2.2. Zimná 
údržba MK. Z toho: zo všeobecného materiálu (500 eur), prepravného (100 eur), služieb (400 
eur) a stravovania (820 eur) 
Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO – výdavky za servis kryjeme navýšením vlastných príjmov vo 
výške 4 052 eur. 3 600 eur presúvame na projekt 5.2.2. Zimná údržba MK na krytie výdavkov 
za materiál. Z toho: materiál (1 400 eur), preprava (400 eur), služby (1 600 eur). 
Projekt 6.3.2. Čistiaca technika – celkové poníženie projektu je o 3 500 eur, ktoré presúvame 
zo všeobecného materiálu (2 700 eur) a zo servisu (800 eur) na projekt 5.2.2. Zimná údržba 
MK na krytie výdavkov za posypový materiál.  
Podprogram 8.1. Spoločná správa TS – vlastné príjmy z dobropisov vo výške 966 eur sme 
použili na krytie materiálu, príjmy z ročného zúčtovania poistného za zamestnávateľa vo 
výške 348 eur použijeme na krytie výdavkov za údržbu softvéru. V rámci podprogramu sme 
urobili nasledovné presuny: z výdavkov za telekomunikačné služby sme presunuli 300 eur na 
výdavky za poštové služby, z výdavkov na školenie kryjeme sumou 1 500 eur výdavky na 



servis a údržbu vozidiel  a 300 eur na údržbu softvéru, 800 eur zo všeobecných služieb 
presúvame na špeciálne služby a 390 eur z poplatkov na krytie poistného za majetok.  
Podprogram 8.5. Verejná zeleň – podprogram sme ponížili o 4 400 eur a navýšili o 200 eur 
vlastné príjmy. Vlastné príjmy sme použili na krytie výdavkov za PHM. V rámci strediska 
sme ponížili o 500 eur výdavky za stravovanie a o 133 eur prepravné služby. Tieto 
prostriedky sme presunuli na krytie výdavkov za servis strojov. Prostriedky vo výške 4 600 
eur rozpočtovým opatrením presúvame na projekt 5.2.2. Zimná údržba MK na krytie 
výdavkov za odhŕňanie snehu dodávateľsky. Z toho: materiál (500 eur), servis (3 000 eur), 
služby (1 100 eur). 
Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie – projekt sme rozpočtovým presunom navýšili celkovo 
o 13 130 eur a to na energiách a všeobecnom materiály. V tom sú zahrnuté tiež vlastné príjmy 
ako príjmy z dobropisov za preplatky elektrickej energie vo výške 2 480 eur. Týmito 
prostriedkami kryjeme výdavky za spotrebu elektrickej energie. V dôsledku pravidelných 
preddavkových platieb za elektrinu nám pôvodne naplánovaný rozpočet vo výške 32 400 eur 
nepostačuje na krytie výdavkov. Preto sme okrem zapojenia vlastných príjmov do rozpočtu 
navýšili krytie výdavkov za elektrinu rozpočtovým presunom z nasledovných projektov 
a podprogramov: 

- Projekt 8.8.1. Verejné WC – 3 200 eur z výdavkov za energie,  
- Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – 2 700 eur z výdavkov za materiál 

Celkovo sme tak navýšili energie na projekte 8.7.2. Verejné osvetlenie o 8 380 eur vrátane 
zapojenia vlastných príjmov do rozpočtu. Okrem toho sme zakúpili nové vianočné ozdoby na 
vianočný stromček v meste, čím sa nám navýšili výdavky za materiál. Rozpočtovým 
presunom kryjeme výdavky za nákup všeobecného materiálu a elektromateriálu 
z nasledovných prostriedkov: 

- Projekt 8.8.1. Verejné WC – 500 eur z výdavkov za materiál,  
- Podprogram 8.10. Tajch – 400 eur z výdavkov za materiál,  
- Projekt 9.3.2. Štadión – 3 850 eur, z toho: energie (450 eur), materiál (1 600 eur), 

prepravné (500 eur), služby (1 300 eur).  
Projekt 8.8.1. Verejné WC – celkovo sme príspevok na tento projekt ponížili o 3 700 eur, 
ktoré sme presunuli na projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie na krytie výdavkov za spotrebu 
elektrickej energie a materiál.  
Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – podprogram sme navýšili zapojením vlastných príjmov 
z nájmu hrobových miest o 5 000 eur. Tieto sme prerozdelili na krytie výdavkov za energie 
vo výške 900 eur, 3 700 eur na materiál a 400 eur na PHM. Súčasne sme však ponížili 
výdavky za materiál o 2 500 eur, ktoré sme presunuli na krytie energií na projekte 8.7.2. 
Verejné osvetlenie. V rámci podprogramu 8.9. Pohrebníctvo sme rozpočtovým presunom 
pokryli výdavky za dane o 2 765 eur z dôvodu prenosu DPH podľa §69 odst.12 písm. j. 
Prostriedky sme použili z výdavkovej položky určenej na opravu budov, objektov alebo ich 
častí.  
Podprogram 8.10. Rekreačná oblasť Tajch – navýšili sme výdavky z vlastných príjmov 
vyberaných na WC a sprchy Tajch o 250 eur a 342 eur ako príjmy z preplatkov poistného za 
zamestnávateľa. Príjmy použijeme na krytie opravy za poškodený kamerový systém. Okrem 
toho sme ponížili výdavky na materiál o 400 eur, ktoré použijeme na krytie výdavkov za 
materiál na projekte 8.7.2. Verejné osvetlenie.  
Projekt 9.3.2. Štadión – do rozpočtu sme zapojili vlastné príjmy vo výške 679 eur, ktoré 
použijeme na krytie výdavkov na servis vozidiel. Okrem toho sme projekt ponížili o 4 095 
eur, ktoré sme rozpočtovým presunom prerozdelili na projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie 
a podprogram 10.5. Jarmok. Z toho 3 850 eur sme použili na krytie výdavkov za materiál na 



projekte 8.7.2. Verejné osvetlenie. 245 eur z údržby budov a objektov sme použili na krytie 
výdavkov za materiál, PHM, OOPP a SF na jarmoku.  
Podprogram 9.4. Ihriská a športoviská – v rámci podprogramu sme urobili presun vo výške 
600 eur z položky opráv budov, objektov na položku materiálu.  
 
Školstvo 
Vratky-ZŠ 131G             +487 eur 
Preplatok za energie – zaplatené v roku 2016 z normatívnych prostriedkov ZŠ Jána Zemana 
zo štátneho rozpočtu, následne boli vrátene dodávateľom energie v roku 2017 do termínu 
zúčtovania prostriedkov so štátnym rozpočtom vo výške 487 eur. Tieto finančné prostriedky 
boli vrátené na depozitný účet Ministerstva vnútra SR v zmysle pokynov Okresného úradu 
odboru školstva BB. 
 
Výdavky zo ŠR – kód 111 
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana       +45 037 eur,  
 
v tom  
a) zvýšenie rozpočtu výdavkov ZŠ Jána Zemana klas. 09.1.2.1. a 09.2.1.1. +42 977 eur 
+ 22 902 eur – kód 111 – zvýšenie rozpočtu výdavkov v zmysle rozpisu normatívnych 
prostriedkov na rok 2017, v tom mzdy +23 457 eur (+11 576 eur primárne vzdelávanie, + 11 
881 eur nižšie sekundárne vzdelávanie), odvody +7 607 eur (+3 950 eur primárne 
vzdelávanie, +3 657 eur nižšie sekundárne vzdelávanie), v rámci miezd a odvodov riešené aj 
zvýšenie platov ped. zamestnancov o 6 % od 1.9.2017, bežné výdavky -8 831 eur (-4 289 eur 
primárne vzdelávanie, -4 542 eur nižšie sekundárne vzdelávanie), transfery +669 eur (+183 
eur primárne vzdelávanie, +486 eur nižšie sekundárne vzdelávanie), 
-1 945 eur kód 111 – zníženie rozpočtu výdavkov z nenormatívneho transferu na učebnice – 
upravené podľa výšky transferu (-53 eur primárne vzdelávanie, -1 892 eur nižšie 
sek.vzdelávanie) 
-605 eur kód 111 – zníženie rozpočtu výdavkov z príspevku na školu v prírode zo sumy 5 
300 eur na 4 695 eur. Rozpočet upravený podľa skutočného čerpania  
-61 eur kód 111 – zníženie rozpočtu výdavkov z nenormatívneho transferu  na dopravné 
+13 836 eur kód 111   - zvýšený rozpočet výdavkov  o sumu prideleného nenormatívneho 
transferu na asistenta učiteľa – na osobné náklady pre asistenta učiteľa – prepočítaný úväzok 
1,5 na celý rok, z toho 10 253 eur mzdy (nižšie sekundárne vzdelávanie), 3 583 eur odvody 
(nižšie sekundárne vzdelávanie), 
+3 057 eur kód 111 – zvýšenie rozpočtu výdavkov o odchodné do dôchodku pri prvom 
skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok pre 1 pedagogického 
ZC 
+5 793 eur – zvýšenie rozpočtu výdavkov o sumu zvýšeného rozpočtu príjmov, a to na 
položkách bežných výdavkov: 
-interiérové vybavenie +2 695 eur (+1 240 eur primárne vzdelávanie, +1 455 eur nižšie 
sekundárne vzdelávanie) - mobilná kombinovaná tabuľa (166 eur), kancelárska stolička (382 
eur), drevené stoličky (196 eur), paraván (334 eur), vitrína (190 eur), koberec (180 eur), 
kreslá-vstup (528 eur), nástenky (192 eur), lampa (40 eur), stolík (21 eur), skrine (466 eur) 
-výpočtová technika +1 136 eur – (+523 eur primárne vzdelávanie, +613 eur nižšie 
sek.vzdelávanie) - notebook (597 eur), tlačiareň (214 eur), farebná tlačiareň (325 eur) 
-všeobecný materiál +1 225 eur - (+564 eur primárne vzdelávanie, +661 eur nižšie 
sek.vzdelávanie)-kancelársky papier (288 eur), tonery (598 eur), rám na obrazy (126 eur), 
reproduktory (76 eur), slúchadlá (85 eur), externý hardisk (52 eur)  



-knihy, učebnice,učebné pomôcky +505 eur - (+232 eur primárne vzdelávanie, +273 eur 
nižšie sek.vzdelávanie) - hrable (89 eur), motyky (42 eur), mapa Afriky (98 eur), mapa 
Európy (98 eur), reforma pravopisu (89 eur), Grundwissen deutsch (89 eur) 
-licencie +232 eur - (+107 eur primárne vzdelávanie, +125 eur nižšie sek.vzdelávanie), 
program Svet (116 eur), program Slovensko (116 eur). 
 
b) zvýšenie rozpočtu výdavkov CVČ pri ZŠ Jána Zemana klas. 09.5.0.           +1 004 eur 
+1 770 eur rozpočet výdavkov CVČ kód 11H upravený o výdavky z účelovej dotácie z iných 
obcí na poskytnutie záujmového vzdelávania deťom s trvalým pobytom mimo mesta Nová 
Baňa – čerpané na potrebné prevádzkové náklady – zemný plyn (570 eur), elektrická energia 
(28 eur), vodné, stočné (205 eur), výpočtová technika (329 eur), všeobecný materiál (638 
eur). CVČ čerpalo prostriedky z obce Rudno nad Hronom 330 eur, Orovnica 600 eur, Brehy 
300 eur, Veľká Lehota 60 eur, Tekovská Breznica 420 eur, Stará Kremnička 60 eur. 
-766 eur rozpočet výdavkov CVČ kód 111 – rozpočet výdavkov znížený o sumu transferu na 
vzdelávacie poukazy. 
 
c) potrebné presuny v rámci výdavkov Školskej jedálne klas. 09.6.0.2.      0 eur 
Realizované potrebné presuny mzdy -100 eur, odvody -35 eur, transfer +135 eur a na 
položkách bežných výdavkov podľa potreby plyn -128 eur, elektrická energia -1160 eur, 
údržba prevádzkových strojov -1600 eur, všeobecné služby -900 eur, vodné stočné +100 eur, 
interiérové vybavenie +1000 eur – nákup regálov do skladov, prev.stroje +67 eur, prac.odevy 
+70 eur, údržba budov +2 551 eur – oprava 2 skladov zeleniny (výmena okien, oprava 
podlahy, pokládka dlažby, odstránenie vlhkosti). 
 
d) zvýšenie rozpočtu výdavkov Školského klubu detí klas. 09.5.0.                +1 056 eur 
Rozpočet výdavkov zvýšený o bežné výdavky +1 056 eur v tom všeobecný materiál +1 056 
eur (spol.hry, kanc.papier, lepidlá, fixy, výkresy, farby, gumy, ceruzky), interiérové 
vybavenie +540 eur, plyn a elektrická energia -540 eur, mzdy -226 eur, transfery +226 eur. 
 
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas.09.5.0.    +7 414 eur 
V tom bežné výdavky: 
-352 eur použité na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ostatné položky 
upravené podľa potreby – 6% navýšenie platov od 1.9.2017, 
 +6 127 eur kód 41 – energie -4 993 eur, povinný prídel do SF -300 eur, údržba budov -450 
eur, interiérové vybavenie +200 eur klavírna stolička, výpočtová technika +500 eur – 
notebook, prevádzkové stroje +2 770 eur – akordeón Weltmeister (1 670 eur), akordeón 
špeciál (1 100 eur), špeciálne zariadenie +700 eur – nové zabezpečovacie zariadenie, 
všeobecný materiál +1 200 eur – mikulášske čiapky pre detský zbor VOCE EUFONICO (200 
eur), materiál pre hudobný a výtvarný odbor (1000 eur), knihy, učebné pomôcky +200 eur 
knihy pre výtvarný odbor, údržba strojov, zariadení +1 600 eur – generálna oprava klavírnej 
mechaniky-krídlo (1 500 eur), údržba elektroinštalácie (100 eur), všeobecné služby +4 700 
eur – šitie oblečenia pre detský zbor VOCE EUFONICO 40 ks (3 500 eur), stolárske práce-
vstavaná skriňa (1 200 eur), úschova krojov a oblečenia pre detský zbor VOCE EUFONICO,  
+1 287 eur kód 11H – zvýšenie rozpočtu výdavkov z prostriedkov z vyššieho územného 
celku – finančná dotácia z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja na 
projekt – Prehliadka ľudového spevu a hudby – 22. Výročie. Všeobecné služby – 1 137 eur – 
uhradené vystúpenie Rusín Čendeš Orchestra (1 100 eur), tlač plagátov a pozvánok (37 eur), 
všeobecný materiál 150 eur – vecné ceny účinkujúcim žiakom – obaly na noty. 
+352 eur transfery – náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. 
 



Projekt 11.1.3. Centrum voľného času klas. 09.5.0.        +1 880 eur 
+750 eur rozpočet výdavkov CVČ upravený o výdavky z účelovej dotácie z iných obcí kód 
11H na poskytnutie záujmového vzdelávanie deťom s trvalým pobytom mimo mesta Nová 
Baňa – čerpané na položke – tarifný plat. CVČ čerpalo prostriedky z obce Rudno nad Hronom 
270 eur, Brehy 300 eur, Banský Studenec 120 eur, Veľká Lehota 60 eur. 
+1 130 eur bežné výdavky, v tom 
+315 eur – prostriedky z príjmov za olympiády budú použité na všeobecný materiál +63 eur, 
učebno-kompenzačné pomôcky +252 eur, 
+726 eur – prostriedky z príjmov z letnej činnosti budú použité na učebno-kompenzačné 
pomôcky – nákup pingpongového stola, lego stavebnice, ručný šľahač, ušitie nových blúzok, 
+89 eur – použité na elektrinu. 
Realizované potrebné presuny v rámci miezd tarifný plat +700 eur, ostatné príplatky okrem 
osobných -700 eur a v rámci bežných výdavkov výpočtová technika +320 eur, prevádz. Stroje 
-320 eur, stravné deti +200 eur, stravné zamestnanci -200 eur. 
 
Projekt 11.1.4 Materská škola Nábrežná klas. 09.1.1.1.       +8 165 eur 
 
Rozpočet výdavkov MŠ zvýšený o výdavky z vlastných príjmov v sume +8 165 eur, okrem 
zvýšenia realizované aj potrebné presuny medzi položkami, súbežne so zvýšením rozpočtu 
výdavkov, realizované aj prekódovanie zdrojov, a to MŠ klas. 09.1.1.1. prostriedky mesta -2 
450 eur, ŠJ klas. 09.6.0.1. prostriedky mesta +2 450 eur. 
+6 750 eur mzdy (MŠ Nábrežná +2 000 eur, ET Štúrova +1 100 eur, ŠJ Nábrežná +1 800 eur, 
ŠJ Štúrova +750 eur, ŠJ Kolibská +1 100 eur) – tu realizované aj potrebné presuny medzi 
položkami miezd, zapracované aj 6% zvýšenie platov pedagogických zamestnancov, 
–200 eur  odvody (presun na mzdy), 
+1 615 eur bežné výdavky, v tom: 
MŠ Nábrežná +2 415 eur – tu zahrnuté stravovanie -300 eur, údržba budov +600 eur (oprava 
steny v tr. E a F), všeobecný materiál +2 115 eur (nákup čistiacich prostriedkov, nákup 
kancelárskych potrieb, nákup detských obliečok a plácht)  
ET Štúrova -1 100 eur energie, stravovanie. 
ET Kolibská +1 500 eur – tu zahrnuté všeobecný materiál +500 eur (nákup detských obliečok 
a plácht), údržba budov +1 000 eur (obkopanie vonkajšieho múru a oprava podstienky) 
ŠJ Nábrežná -600 eur údržba budov 
ŠJ Kolibská -600 eur – tu zahrnuté -500 eur údržba budov, -100 eur školenia 
Výdavky školstvo  spolu sú vo výške 62 983 eur.  
 
Kapitálový rozpočet 
 
Kapitálové výdavky 

 Kapitálové výdavky TS 
 
Projekt 5.2.1. Vybudovanie odstavnej plochy na ul. Nábrežná – rozpočet sa znižuje o 4 065 
eur na doleuvedené akcie, nakoľko vybudovanie odstavnej plochy na ul. Nábrežná sa do 
konca tohto roka realizovať nebude z časových dôvodov,..  
 
Projekt 5.2.1. Úprava spevnených plôch Štúrova – presun 4 000 eur z akcie Vybudovanie 
odstavnej plochy na ul. Nábrežná. Spevnené plochy na ul. Štúrova je však potrebné 
dofinancovať o 4 000 eur. Je tak tomu z dôvodu, že podľa vypracovanej projektovej 
dokumentácie boli rozmery spevnenej plochy menšie ako sú v skutočnosti. Pri prácach preto 



museli použiť viac materiálu ako sa pôvodne predpokladalo. Sumu 4 000 eur treba na 
dofinancovanie dlažby a štrkov, ktoré sa použili pri prácach na odstavnej ploche.  
 
Podprogram 8.1. Spoločná správa TS – dofinancovanie akcie „Asfaltovanie dvora TS“ o 65 
eur. Akcia je ukončená, suma sa však oproti pôvodnej prevýšila o sumu 65 eur, ktorú treba 
dofinancovať.  
 
Kapitálové výdavky spolu sú nula. 
 
Dopad na rozpočet mesta – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 75 908, rozpočet výdavkov o 75 
908 eur, čo je vyrovnaný rozpočet. 
 
 
Ing.K.Ditteová - Vážení poslanci, predkladáme vám 7. zmenu rozpočtu v roku 2017. 
V mesiaci október sme urobili 6. zmenu rozpočtu mesta, bolo potrebné dofinancovať 
rozhľadňu Háj, ktorá bola pred ukončením a pred odovzdaním a bolo tam potrebných ešte 
4.100 eur. Urobili sme rozpočtové opatrenie v rámci kompetencií primátora mesta, čiže na 
rozhľadňu Háj bolo daných 4.100 eur a tieto prostriedky boli presunuté z vodnej nádrže 
Tajch, výkupy pozemkov 2 tis. eur a zo zavlažovacieho systému pre tréningové ihrisko 2.100 
eur, ktoré sa teraz realizovať nebude. Výdavky bolo potrebné na nevyhnutné práce, ktoré 
neboli súčasťou zmluvy o dielo, ale aj na úpravu terénu a na zakúpenie a inštaláciu 
vyhliadkového ďalekohľadu a vyhotovenie informačnej tabule. Siedma zmena rozpočtu 
obsahuje povolené prekročenie rozpočtu príjmov aj výdavkov, ale aj presun rozpočtovaných 
výdavkov. Celkovo je to výška 75.908 eur, o túto sumu sú prekročené príjmy a rozdeľujeme 
to do výdavkov. Z tejto čiastky je najväčšia časť za školstvo a to 62.983 eur. Obdržali sme 
transfery a rozpočet upravujeme na skutočnosť, transfery zo štátu na úsek školstva vo výške  
36.418 eur, do rozpočtu zapájame aj transfery z rozpočtu obcí, určené pre CVČ vo výške 
2.520 eur a aj vlastné príjmy školských zariadení vo výške 24.045 eur. Takže táto čiastka, 
spolu 62.983 eur sa dáva v tejto výške na úsek školstva. V popisnej časti je uvedené, na čo 
všetko tieto prostriedky použijú. Touto zmenou rozpočtu vysporiadavame jarmok, pretože 
sme naň pýtali prostriedky formou nájomného, formou darov, takže na jarmok sú príjmy vo 
výške 10.525 eur, na druhej strane vo výdavkoch je táto čiastka zapracovaná do výdavkov. 
Okrem toho sú tu navyše vstupné z kultúrnych vystúpení 2.400 eur, ktoré vo výdavkoch 
používame na propagáciu a prezentáciu a zakúpenie propagačných materiálov z príležitosti 
odovzdania vyhliadkovej veže. Vo výdavkovej časti je potom veľká zmena na úseku 
technických služieb, aby neporušili rozpočtovú disciplínu, tak prešli celý svoj rozpočet, 
urobili v ňom veľké zmeny. Zapojili vlastné príjmy vo výške 14.596 eur a zároveň si urobili 
presuny v rámci jednotlivých podprogramov v rámci ich stredísk. Čo sa týka príspevku, tam 
im nedávame nič, lebo si tam urobili tie presuny a zapojili vlastné príjmy. To bol bežný 
rozpočet, Čo sa týka kapitálového rozpočtu, tak tam je riešené vybudovanie odstavnej plochy 
na ul. Štúrova, kde bolo treba dofinancovať 4 tis. eur a tie presúvame z odstavnej plochy ul. 
Nábrežná, ktorá sa už realizovať nebude.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – K tej rozhľadni by som sa chcela spýtať, keď ste spomenuli, že 
bolo nutné ešte niečo dofinancovať, ja som sa aj minule na to pýtala a práveže som čakala, že 
budeme opačne, platiť menej, keďže to dielo bolo neskôr odovzdané. Ako to nakoniec 
skončilo, čo sa týka zaplatenia dodávateľovi – išlo to v tej plnej sume, bez tej zmluvnej 
pokuty?   
 
Ing.K.Ditteová - Zmluvná pokuta bola, toto  sú výdavky za akciu a pokuta bude v príjmoch.  
 



Ing.V.Valachovičová,PhD. – Čiže to bude ešte teraz do konca roka? Aká to bude asi suma? 
 
Ing.J.Šeclová – Je to asi 345 eur a myslím, že to zaplatili, ale má to na starosti kolega, takže 
toto je len informatívne.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Ďakujem.  
 

U z n e s e n i e   č. 108/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje  
 
7.  zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2017 
 
Hlasovanie č. 17: 
prítomní - 11 
za – 10  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. 
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 1 (Peter Forgáč) 
nehlasoval - 0 - uznesenie bolo prijaté 
 
 
7. Rozpočet mesta Nová Baňa na roky 2018 - 2020  
 

Predkladateľom materiálu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 
a spracovateľkou bodu je Ing.  Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia na Mestskom 
úrade Nová Baňa, ktorá k danému bodu podala aj podrobný komentár. K danému bodu boli 
materiály zaslané vopred.  

 
Predmetný materiál je zverejnený pod prílohou č. 1. 
 

 
Ing.K.Ditteová -  Vážení poslanci, predkladáme vám na schválenie návrh rozpočtu na rok 
2018 a na vedomie návrh rozpočtov na roky 2019 a 2020. 
     Príprava rozpočtu bola dosť hektická a stále sa niečo menilo. Súčasťou rozpočtu mesta sú 
rozpočty štyroch rozpočtových organizácií - školských zariadení s právnou subjektivitou – 
a to Základnej školy Jána Zemana, Základnej umeleckej školy, Centra voľného času 
a Materskej školy ul. Nábrežná s elokovanými pracoviskami na ul. Kolibská a Štúrova. A 
súčasťou rozpočtu je aj rozpočet príspevkovej organizácie - Technických služieb mesta.  
Predložené návrhy rozpočtov školských zariadení, Technických služieb mesta, ale aj  
jednotlivých oddelení boli viackrát prerokovávané, kým sme dospeli k predloženým 
materiálom. 
     Pri tvorbe rozpočtu musíme zohľadňovať viaceré dokumenty a legislatívne normy, ale 
hlavne zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Jeho novelou došlo od 
1.1.2018 k zmene rozpočtovania v školských zariadeniach, ale aj na Technických službách. 
Školské zariadenia zostavujú rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý zahŕňa všetky prostriedky, 
s ktorými hospodária, t.j. aj prostriedky prijaté od iných subjektov, čo medziiným predstavuje 



aj  príjem za stravu a zároveň výdavky na potraviny v školských jedálňach. Teda rozpočty 
príjmov a výdavkov Základnej školy a Materskej školy sú o tieto príjmy a výdavky vyššie. 
Technické služby – doteraz  im bol schvaľovaný plán nákladov, výnosov a výsledku 
hospodárenia, pre rok 2018 a nasledujúce roky je predložený plán príjmov a výdavkov. 
Bežný rozpočet  
     Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve – najväčšiu príjmovú položku dávame do 
rozpočtu vo výške predpokladanej skutočnosti v roku 2017, t.j. vo výške 2 560 000 eur. Dane 
z nehnuteľností sú v rozpočte vyššie o 34 000 eur na základe skutočného plnenia v roku 2017.  
      Rozpočet výdavkov oproti roku 2017 je vyšší na MsÚ, v TS, aj v školských zariadeniach 
aj v mzdovej oblasti  na základe Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov 
v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Do 
rozpočtu na rok 2018 bolo premietnuté zvýšenie platových taríf pre zamestnancov 
odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a to 4 %  vyplácané v roku 2017 (nerozpočtované 
v pôvodnom rozpočte 2017) a 4 % rozpočtované pre rok 2018. Plus 2 % vo výške odmien  za 
mesiace september až december. Pre pedagogických zamestnancov je zvýšenie o 6 % od 1. 
septembra 2017, premietnuté aj do roku 2018. Okrem toho je v rozpočte premietnutá aj 
zvýšená minimálna mzda. 
Rozpočet je urobený tak, aby bol zabezpečený výkon samosprávnych pôsobností mesta, ale aj 
činnosť rozpočtových a príspevkovej organizácie mesta, a záväzky mesta vyplývajúce 
z úverových zmlúv. 
Školstvo – bežné výdavky na školstvo predstavujú 51,50 % z bežného rozpočtu, teda viac ako 
polovicu rozpočtu. 
Príjmy  - oproti rozpočtu roku 2017 sú vlastné príjmy školských zariadení vyššie o 119 044 
eur (v roku 2017 to bolo 88 098 eur, teraz 207 142 eur). Sú to príjmy za školné, prenájom a 
režijné náklady v ŠJ a od roku 2018 aj príjmy za stravné, ktoré bolo doteraz na samostatnom 
účte nerozpočtované. Stravné je vo výške 117 500 eur. Transfery zo strany štátu sú vyššie 
o 35 224 eur.  
Rozpočet bežných výdavkov pre školstvo na rok 2018  je vo výške   2 220 380 eur, čo je 
vyššie o 319 2345 eur oproti pôvodnému rozpočtu roku 2017. Je to aj vyšším prídelom 
podielových daní pre školstvo  už aj z dôvodu zvýšenia tarifných miezd v roku 2017 a aj od 
1.1.2018 a aj zvýšenia minimálnej mzdy. 
Po zapracovaní všetkých zdrojov v predloženom návrhu rozpočtu mesto dofinancováva 
školské zariadenia čiastkou 164 966 eur, čo je viac o 24 406 ako v roku 2017.  
Technické služby – do roku 2017 im bol schvaľovaný plán nákladov, výnosov a výsledku 
hospodárenia a v rámci neho príspevok na činnosť. Na základe zmeny v zákone 
o rozpočtových pravidlách je pre rok 2018 a nasledujúce roky predložený plán príjmov 
a výdavkov. Okrem toho sú povinní rozpočtovať aj podnikateľskú činnosť, čo aj urobili 
a rozpočet príjmov a výdavkov je vyrovnaný.  
     Vlastné príjmy sú vo výške 23 420 eur (v roku 2017 to bolo 15 520 eur), príspevok od 
mesta 701 791 eur (v roku 2017 to bolo 607 507 eur), čo je o 94 284 eur viac ako v roku 
2017. V tom sú účelové prostriedky vo výške 15 700 eur. Návrh rozpočtu TS bol viackrát 
prerokovávaný a upravovaný. 
     Celková čiastka bežného príspevku z rozpočtu mesta  výške 701 791 eur tvorí 16,27 % 
z bežného rozpočtu mesta. Spolu s ich príjmami vo výške 23 420 eur sú príjmy a výdavky TS 
vyrovnané vo výške 725 211 eur. 
     Nakoľko bežné príjmy sú vyššie ako bežné výdavky, výsledkom bežného rozpočtu je 
prebytok 188 582 eur, ktorý je použitý na pokrytie finančných operácií – splátok úverov a na 
pokrytie kapitálového rozpočtu.  
 



Kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy sú plánované vo výške 93 053 eur, z toho vlastné 
príjmy 83 053 eur a kapitálový transfer 10 000 eur. V príjmoch z predaja budov sa  počíta 
s predajom chaty TS na Tajchu vo výške 55 100 eur, s predajom pozemkov odporúčaných 
komisiou vo výške  24 350 eur a právo na odstrel 3 603 eur.  
Kapitálový transfer  je určený na projekt „Podpora rekonštrukcie  a výstavby futbalovej 
infraštruktúry“ na realizáciu automatického zavlažovacieho systému na tréningovom 
futbalovom ihrisku, ktorý bol schválený Slovenským futbalovým zväzom v auguste, ale  pre 
neskoré podpísanie zmluvy sa prekladá do roku 2018.   
     Požiadaviek na kapitálové akcie – na rozvoj mesta - bolo viac. Do rozpočtu boli vybrané 
vo výške 622 190 eur, z toho jedna – Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko“ prechádza 
z roku 2017 vo výške 13 500 eur.  
     Najväčším kapitálovým výdavkom je Rekonštrukcia kúpaliska. Akcia je  rozložená do 
dvoch rokov, v roku 2018 vo výške 470 000 eur bude realizovaná výstavba technickej 
infraštruktúry a objektu šatní a v roku 2019 vo výške  801 200 eur to bude stavba bazénov 
a technológie.  
     Ďalším väčším kapitálovým výdavkom sú výdavky vo výške 80 000 eur na kúpu 
nehnuteľností - rodinného domu s príslušenstvom – za účelom vybudovania banského 
skanzenu.  
     Kapitálový transfer pre Technické služby je len vo výške 2 800 eur na rozšírenie verejného 
osvetlenia pre priechod pre chodcov na ul. Štúrovej pri pošte.  
     Kapitálové výdavky určené pre školstvo sú vo výške 10 550 eur pre ZUŠ na zakúpenie 
pianína PETROF a na cimbal. 
     Ďalšie kapitálové výdavky sú vo výške 23 000 eur - súvisiace s vybudovaním novej 
fontány v radničnom parku, vo výške 15 840 eur na vypracovanie zmien  aktualizovaného 
územné plánu mesta, 3 300 eur na vypracovanie štúdie a následne projektovej dokumentácie 
za účelom realizácie rekonštrukcie schodov Štangelír, 2 200 eur na kamerový systém do 
knižnice a 1 000 eur na vypracovanie GP za účelom výkupu pozemkov na Tajchu pre 
následnú rekonštrukciu vodnej nádrže.  
     Nakoľko kapitálové príjmy sú nižšie ako kapitálové výdavky, kapitálový rozpočet je 
schodkový vo výške 529 137 eur. Tento schodok je pokrytý rezervným fondom, ale aj 
príjmami z plánovaného predaja majetku a prebytkom bežného rozpočtu. 
     Výsledkom rozpočtového hospodárenia je schodok vo výške 340 555 eur.  
Finančné operácie 
Vo finančných operáciách príjmových sú zapojené zdroje rezervného fondu v plnej  výške, t.j. 
483 163 eur na pokrytie kapitálových akcií.    
Vo výdavkových finančných operáciách sú zapracované splátky úveru na bytovky A3 a A4 na 
Hrádzi a splátky úveru na zateplenie objektov MsÚ a MŠ Nábrežná vo výške 75 280 eur. 
Úver by mal byť splatený k 30.6.2019 zostávajúcou čiastkou 37 640 eur. Výsledkom 
finančných operácií je prebytok 340 555 eur. Tým je celkový rozpočet na rok 2018  
vyrovnaný. 
     Rozpočet sa predkladá zároveň vo forme programového rozpočtu, v programoch, 
podprogramoch a projektoch sú definované zámery, ciele a merateľné ukazovatele. 
Výdavkovú časť rozpočtu tvorí 12 programov. 
     Prílohou rozpočtu je tabuľka, v ktorej sú uvedené údaje o skutočnosti za roky 2012 – 2016, 
rozpočet a očakávaná skutočnosť na rok 2017 a návrh rozpočtov na roky 2018 - 2020. 
K návrhu rozpočtu mesta jej priložené stanovisko hlavnej kontrolórky. 
     Na CD sú kompletné materiály vrátane textovej časti rozpočtu. 
 
 



J.Búry – Som rád, že aspoň na rok 2018 je 1 tis. eur na vodnú nádrž Tajch. Na stretnutí sme 
si povedali, že na čo to je, ale som trošku sklamaný, že do budúcna sa neuvažuje. Viem, že 
ten rozpočet na tú rekonštrukciu vodnej nádrže Tajch je veľký a bolo mi povedané, že dosť je 
problém začať to opravovať od konca, musí sa začať tou najväčšou položkou. Ja si ale 
myslím, že v dnešnej dobe nie je problém, hlavne pri tom prítoku, ktorý je v lete opraviť ten 
jalový odtok. Je to smola, lebo ten odtok má byť suchý a má byť použitý len pri prívalových 
vodách, aby zabránil nejakému preliatiu hrádze. My ho používame ako bežný odtok, nakoľko 
nám tie stavadlá nefungujú, ten spodok je zamytý. Odhliadnuc od toho, ten jalový odtok je 
v dezolátnom stave a pomaly ohrozuje aj tú cestu, ktorá je prístupová k jazeru. Bol by som 
rád, keby sa začalo venovať aj tejto otázke, keď aj nie priamo tomu vyčisteniu, ale aspoň 
tomu jalovému odtoku, aby neohrozoval ten kopec, keď už nie na budúci rok, ale aspoň v tých 
nasledujúcich rokoch.  
 
Mgr.J.Havran  - Jalový odtok, zrejme máme na mysli bezpečnostný prepad. Myslím si, že 
v priebehu roka by bolo možné v tej veci postúpiť nasledovným spôsobom. Na základe 
projektovej dokumentácie, ktorá je vyhotovená – vypracovať geometrický plán, stanoviť 
minimálny rozsah výkopu pozemkov, ktoré sú určené pre opravu toho bezpečnostného 
prepadu. Odkúpenie pozemkov a vybavenie stavebného povolenia – týmto by to mohlo začať, 
aby bolo zrejmé, že kde budeme stavať, lebo to nie je len ten prepad, ale celý ten odtok až po 
samotné koryto toho potoka. Druhou vecou sú už samotné stavebné práce, čistenie a prípadne 
spojazdnenie toho výpustu zo samotnej nádrže. Teraz nevieme, aká bude ochota vlastníkov 
predať pozemky a za koľko ich budú chcieť predať.  
 
Ing.V.Valachovičová – V prvom rade by som chcela poďakovať za komisiu kultúry, 
vzdelávania, mládeže a športu, že naše nápady z októbra 2017 sa tento rok dostali do 
rozpočtu. Napr. čo sa týka výšky dotácií, výstavby novej fontány, ako aj plánovaná 
rekonštrukcia schodov Štangelír a ďalšie. Samozrejme, trošku ma mrzí, že sme mali na 
prerokovanie aj správy škôl a školských zariadení o výchovno-vzdelávacej činnosti, že 
momentálne nie sú prostriedky napr. na opravu fasády, či už CVČ alebo ZUŠ-ky. Hoci som 
vďačná, že tie základné nápady sú tam, teraz pred týždňom sme mali zasadnutie komisie, na 
ktoré som vyžiadala zoznam žiadostí o dotácie, preto musím reagovať, že hoci sme sumu 
stanovili v októbri, že by sme chceli navýšiť na kultúru a to konkrétne na sumu 5 tis. eur. 
Vzhľadom k tomu, že tu máme medzi žiadateľmi dvoch nových žiadateľov a to Novobanský 
banícky spolok a Materské centrum Gašparko, ktorí v žiadosti uvádzajú naozaj zaujímavé 
akcie. Chcela by som navrhnúť, aby sme túto sumu ešte zvýšili, pretože tieto občianske 
združenia spolu požadujú skoro 15 tis. eur a my by sme po schválení mali k dispozícii tých 5 
tis. eur. Budem dávať pozmeňovací návrh ohľadom tejto sumy, to je jedna zmena. Druhú 
zmenu by som chcela v rámci podprogramu 10.3 Kultúrne služby, požiadať poslancov, aby to 
podporili a to 1 tis. eur na zabezpečenie ozvučenia a technicko-organizačných záležitostí na 
podujatia v roku 2018 a to vianočné trhy a benefičný koncert. Na týchto akciách sa podieľa aj 
komisia kultúry, o rok už bude zrejme po voľbách a bude tam potrebné vyčleniť na to 
peniaze, keďže doteraz to robil poslanec Palaj sponzorsky. Okrem toho, vždy sa ma aj pán 
riaditeľ technických služieb, čokoľvek ho poprosím v tejto súvislosti pýta, že z čoho to má 
zafinancovať? To začlenenie v rámci rozpočtu už nechám na finančné oddelenie, ale chcela 
by som požiadať o 1 tis. eur na zabezpečenie toho ozvučenia. Druhá sa týka technicko-
organizačného zabezpečenia a to je dovoz a odvoz stolov, stoličiek, upratovania, odhrnutia 
snehu a pod. Kryté by to bolo z výnosu  dane z príjmov, keďže na finančnej komisii sme sa 
bavili, že toto je taký základný odhad, pričom postupne počas roka určite tá suma pôjde do 
plusu, takže tých 3.500 eur by som navrhla dať do plusu už dnes.  
 



Ing.K.Tužinský  - Chcem sa konkrétne spýtať na podprogram 8.3.2  Oprava kanalizácie 
Švantnerova – Šibeničný vrch, prečo je v tejto položke 0 eur, resp. nie sú tam vyčlenené 
žiadne financie, hoci už v minimálne trištvrte roka sa bavíme o tom, že sa jedná o havarijný 
stav a obyvateľov Švantnerovej ulice vytápajú fekálie a dosť výrazne im to znepríjemňuje 
život.  
 
Mgr.J.Havran  – Zásadným problémom tejto záležitosti je, že sa jedná o havarijný stav, ale 
na koho majetku? Pretože uvedenú kanalizáciu my nevedieme v majetku, to znamená, že 
v tom prípade nie je možné rekonštruovať niečo, čo neexistuje. V rámci tejto záležitosti bolo 
aj šetrenie z Okresného úradu životného prostredia, ktorý odporučil, aby túto záležitosť riešilo 
mesto v spolupráci s vlastníkmi, ktorí sú napojení na tú kanalizáciu. Nakoľko, ale kanalizácia 
nie je zaradená v našom majetku, buď teda budeme chcieť vybudovať novú kanalizáciu v tej  
lokalite a potom ju odovzdáme niekomu na prevádzkovanie, pretože my nie sme oprávnení 
prevádzkovať takéto vodné dielo. Nemyslím si, že by tam mala vzniknúť nejaká  
rekonštrukcia, lebo nie je čo rekonštruovať v tomto priestore. Ja som očakával od vlastníkov, 
ktorí sú na tú kanalizáciu pripojení, že sa budú nejakým spôsobom podieľať na nákladoch 
spojených s vybudovaním novej kanalizácie, pretože nie je čo rekonštruovať, ale z ich strany 
to bolo odmietnuté. Takýchto prípadov je v meste dosť a otázkou zostáva, ako sa k tomuto 
samotnému prípadu postavíme. Takže novú kanalizáciu je potrebné naprojektovať, vybaviť 
stavebné povolenie, vyčleniť na ňu finančné prostriedky a akciu obstarať. Ja som očakával, že 
tí ľudia sa budú na tom finančne podieľať, ale odmietajú to. Dnes nemám vedomosť o tom, či 
existujú nejaké povolenia na pripojenie na tú kanalizáciu, ako bola vybudovaná, kto ju 
vybudoval? Tie prostriedky na vybudovanie nie sú malé, takže toto bolo dôvodom spomalenia 
celej aktivity. Neviem,  v akom stave sú prípojky, ktoré by mali byť pripojené na samotnú 
kanalizáciu, to by bolo podľa mňa potrebné skúmať, aby sme predišli tomu, že ten stav, ktorý 
tam je dneska  vybudovaný, kanalizáciou nebude odstránený, pretože to môže byť spôsobené 
aj tým, že tie prípojky nie sú urobené kvalitne. Myslím si, že by sa patrilo potom nanovo 
popripájať na tú kanalizáciu, aby to splnilo účel. Pokiaľ to bude všetko dojednané, my sme 
pripravení tú akciu zrealizovať, pokiaľ budú na ňu vyčlenené prostriedky.  
 
P.Forgáč - V rozpočte z môjho pohľadu tam nevidím veľké množstvo investovania do 
riešenia situácií – ja som bol svedkom na ul. Školskej, kde došlo k značnému ohrozeniu 
majetku, zdravia a života ľudí, kde padajú stromy. V spolupráci s pánom riaditeľom TS sme 
sa tam stretli a z tohto pohľadu tam vidím, ako zásadný problém stromy a už dlhšiu dobu 
pociťujem  potrebu to tam riešiť. V súčasnosti mesto eviduje aj petíciu za výrub stromov na 
ul. Školskej a myslím si, že je tam značný problém aj s parkovaním. Započul som, že sme na 
tej druhej strane ul. Školskej nezačali riešiť tú odstavnú plochu. Keď už dnes vieme, že to ani 
nezačneme, tak som myslel, že to bude zaradené ako akcia do budúceho roka. Chýba mi tam 
viac takýchto odstavných plôch aj v priestoroch ul. Školskej aj v dolnej časti môjho 
volebného okrsku. Tak isto sa mi zdá, že je dosť málo vyčlenených peňazí na rekonštrukciu 
ciest. Veľa ľudí bolo proti tomu, keď niekde spomenieme, že vyrúbeme nejaký strom, ľudia 
sa sťažujú a majú s tým problém,  ale posledné obdobie aj tieto kalamity dali za pravdu tomu, 
že tie stromy tam nie sú úplne vhodné a možnože by malo dôjsť k nejakej zmene toho 
priestoru a aj touto cestou by sme sa mali uberať. Z môjho pohľadu je tento rozpočet na 
kapitálové veci - čakal som, že tam bude vyčlenených viac prostriedkov na tieto veci, mne to 
tam chýba.  
 
Mgr.J.Havran - Ktoré kapitálové veci tam chýbajú? 
 



P.Forgáč – Skôr na vybudovanie odstavných plôch a takéto veci. Chcel som sa spýtať, budúci 
rok chceme robiť parkovisko na ul. Nábrežná, pri E-čku, keďže tento rok sme ho nezačali, 
máme takú ambíciu ho budúci rok zrealizovať? 
 
Mgr.J.Havran  - Toto bola akcia, ktorá na základe rozhodnutia poslancov bola zaradená do 
rozpočtu TS mesta Nová Baňa, pán riaditeľ povie k tomu informácie. Čo sa týka stromov, 
mesto Nová Baňa obdržalo žiadosť o súhlas na výrub stromov, ktoré sa nachádzajú na 
pozemku mesta Nová Baňa. Zaslala ju oprávnená osoba, zastupujúca vlastníkov bytov 
a týkala sa výrubu cca 30 stromov, neviem to presne a v žiadosti boli presne špecifikované. 
Žiadali sme informáciu, či na jednotlivých bytových schôdzach prešli túto žiadosť a či s tým 
ľudia súhlasili? Myslím si, že 70 ľudia boli za a 10 bolo proti. Mesto vydalo súhlas na to, aby 
boli tieto stromy vypílené a v súčasnej dobe prebieha konanie v zmysle zákona o povolení na 
vyrúbanie týchto stromov. Keď to bude právoplatné, dôjde k vyrúbaniu tých stromov. Čo sa 
týka odstavných plôch k tej na ul. Nábrežná s vyjadrí pán riaditeľ TS, pretože to bolo v rámci 
ich rozpočtu. Myslím si, že odstavné plochy na ul. Školskej a ul. Pod sekvojou boli 
vyhotovené tak, ako bolo požadované, aj keď v rámci úpravy rozpočtu sa na ne požadovali 
ďalšie prostriedky na dofinancovanie. To, či budú a kde budú tieto odstavné plochy by malo 
byť rozhodnuté v spolupráci s poslancami, aby to bolo v miestach, kde to tí ľudia očakávajú 
a aby splnili svoj účel. Myslím, si že tá odstavná plocha, ktorá bola vyhotovená na ul. Štúrova 
ten účel splnila a odľahčila aj komunikáciu ul. Štúrovej a tak isto aj ostatné parkovacie 
plochy. Pokiaľ sú z vašej strany nejaké konkrétne návrhy, bolo by dobré ich na úrad doručiť, 
prípadne primátorovi alebo riaditeľovi TS, aby sme to vedeli vymedziť v priestore, celú akciu 
naceniť a navrhnúť do rozpočtu. Pri rekonštrukciách ciest, takýmto istým spôsobom sa to 
rozpočtovalo aj predchádzajúce obdobia, to znamená, že my sme tam len pridali viacej 
prostriedkov na opravy komunikácií, na vysprávku výtlkov. Predpokladám, že v priebehu 
roka budú na to vyčlenené ďalšie prostriedky. My sme tam tie cesty nenavrhovali, nakoľko 
poslanci v minulosti, by som povedal, že  si vyčlenili tú kompetenciu rozhodnúť o cestách 
a o množstve prostriedkov, ktoré sú na to určené. Takže ja to vidím ako možnosť pri úprave 
rozpočtu.  
 
P.Forgáč - Čo sa týka tej žiadosti na výrub stromov na ul. Školská, ja si myslím, že to bude 
pokračovať ďalej aj vo vedľajšej bytovke. Tam došlo k tomu, že tam vyvrátilo strom a nás 
čaká bytová schôdza, tak si myslím, že sa to rozšíri o ďalšie žiadosti. Čo sa týka odstavných 
plôch, ja budem rád, keď k tomu budem počuť nejaké oficiálne stanovisko, čo sa týka 
odstavnej plochy na ul. Nábrežná. Dnes som mal stretnutie so zástupkyňou vlastníkov bytov 
na ul. Školská, kde ma žiadala o to, že by veľmi chceli, aby sa mesto postavilo k odstavnej 
ploche na ul. Školská oproti tej bytovke, kde žiadajú o výrub stromov. Aby sa tam dali 
vybudovať nejaké parkovacie miesta.  
 
Mgr.J.Havran  - Čo sa týka stromov, my sme zaujali kladné stanovisko, v tom nebránime 
nikomu a pokiaľ sú takéto iniciatívy s vedomím, že tie situácie ohľadom pádu stromu sa môžu 
opakovať. Každý si musí byť vedomí toho, že tá zeleň by mala zodpovedať tomu priestoru 
a funkcii, ktorú má mať.  Pokiaľ budú konkrétne návrhy na umiestnenie parkovísk, budeme 
na tom pracovať, zadáme projektovú dokumentáciu, vytýčime priestor, zoženieme nacenenie 
a zrealizuje sa to.  
 
F.Bakoš – K Nábrežnej ul. by som chcel povedať len toľko, že na túto odstavnú plochu bola 
cena vysúťažená – malo tam byť vysekanie obrubníkov, posunutie zhruba o 4 m so zriadením 
bočného parkovania. Práce boli spomalené z dôvodu neskorých vyjadrovačiek k sieťam, čo sa 
týka energetiky, pretože bez toho som to robiť nemohol a ešte zhruba 14 dní bola v odstávke 



firma STRABAG, od ktorej bola braná asfaltová hmota. Tieto mi chýbali na to, aby som to 
mohol začať aj dokončiť. Plocha pri bloku B bola pripravená už začiatkom decembra a bola 
dokončená len včera v popoludňajších hodinách. Tak, ako ste odsúhlasili na MsZ, 
technických službám bolo zverené do užívania herné prvky detského ihriska, ktoré tam boli. 
Ja som ich nafotil, poslal som ich aj na mesto a chcel by som, keby sme v budúcnosti riešili 
tento objekt komplexnejšie, pretože toto ešte pri najbližšom voľnom čase v rámci zimnej 
údržby stadiaľ odstránime, pretože tie herné prvky sú tam hrdzavé, drevo je zhnité 
a spráchnivené. Takže to bude treba riešiť komplexnejšie, celú tú časť pred E-čkom, odstavnú 
plochu, pieskovisko a herné prvky.  
 
Mgr.J.Havran  - Na stretnutí k novému rozpočtu som trval na tom, aby sa to zrealizovalo 
v tomto roku, len nakoniec to bolo vyhodnotené, že sa táto akcia neurobí kvôli krátkosti času 
a možnosti realizácie v tomto počasí, takže následne bolo prijaté rozhodnutie, že tie 
prostriedky budú použité na dofinancovanie plochy na ul. Štúrovej. Pokiaľ bude vôľa, 
poslanci majú možnosť túto akciu zaradiť v nasledujúcom období opätovne do rozpočtu 
a myslím si, že k tej realizácii sa môže pristúpiť.  
 
P.Forgáč - Ďakujem. Pán primátor spomenul si stretnutie k tomu rozpočtu, chcel som k tomu 
povedať na začiatku, že materiály boli zaslané pol dňa pred stretnutím. Materiály posielané 
posledné roky na stretnutia k rozpočtu deň dopredu pred stretnutím,  považujem za neskoro. 
Ešte nikdy som sa neospravedlnil, vždy som chodil a chodím na MsZ, na komisie, na dozorné 
rady. Vymeškal som asi jedno MsZ za 7 rokov, ale keď dostanem materiál k rozpočtu 
poobede pred stretnutím, nemám toľko času, aby  som ho dokázal za jedno poobedie prejsť, 
aby som sa vedel kvalifikovanie k nejakým veciam aj vyjadriť, alebo opýtať. Z tohto dôvodu 
som sa toho stretnutia nezúčastnil. Z môjho pohľadu boli materiály veľmi neskoro dodané.  
 
Mgr.J.Havran  - Nemal som na mysli toto stretnutie s poslancami, ale stretnutie 
s technickými službami k rozpočtu pre nasledujúci rok a týchto stretnutí bolo viacero.  Čo sa 
týka tohto stretnutia, samozrejme bola ambícia poslať tie materiály skôr, lebo boli neustále 
menené, z dôvodu toho, že sme sa snažili ten rozpočet vyrovnať. Treba povedať, že to 
stretnutie je výsostne vysvetľujúce. Účelom toho stretnutia bolo detailne vysvetliť a objasniť  
všetky položky, či už zo strany mojej alebo pani vedúcej finančného oddelenia.  Pokiaľ 
neporozumeli obsahu, samozrejme kládli otázky, ktoré im boli následne zodpovedané. 
Stretnutie sa uskutočnilo predtým, ako bol materiál oficiálnym a slúžilo k tomu, aby všetci do 
detailu pochopili, v čom spočíva obsah návrhu, ktorý bol predložený. Preto sa to robí osobne 
a nie zaslaním do e-mailu, aby tam dochádzalo k vysvetleniu. Samozrejme je výhodnejšie, 
pokiaľ tie materiály sú poslané skôr, ale vravím tých stretnutí s jednotlivými inštitúciami, 
ktoré sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti bolo niekoľko a keď ten rozpočet nakoniec 
nevychádza, je tam málo peňazí, musí opakovane dochádzať k zníženiu, väčšinou ku korekcii, 
pretože tých požiadaviek je tam oveľa viacej. Takže kým vám predostrieme návrh rozpočtu, 
tak je to niekoľkokrát prepracované.  
 
P.Forgáč - Hovorím za seba, že to bolo poslané tak, že som sa k tomu nedokázal 
kvalifikovane vyjadriť a ja som vnímal to stretnutie tak, že sa budeme baviť o nejakých 
návrhoch a nie o vysvetľovaní. Skôr som čakal, že budeme mať viacej času si to preštudovať. 
 
Mgr.J.Havran  - My sme vyzývali všetkých poslancov, ktorí teda majú záujem, aby predložili 
návrh do návrhu rozpočtu. Niektorí tak urobili a väčšinou sme sa snažili pretransformovať 
tam všetky návrhy, ktoré boli doručené, až na požiadavky, ktoré diametrálne prevyšovali 
možnosti toho rozpočtu, ako je trebárs cesta na Chotári. Väčšinu tých návrhov, ktoré prišli 



sme zapracovali, či to bolo z komisie alebo priamo od poslancov a s niektorými poslancami 
som aj telefonicky komunikoval ich návrhy a po komunikácii sme dospeli k nejakému 
výsledku.  
 
G.Galeta – V poslednej úprave rozpočtu som chcel, aby tam bolo viacej prostriedkov 
zahrnutých do ciest a nedostalo sa to tam, takže si myslím, že na tie cesty by tento rok v tomto 
rozpočte malo byť  pridelených podstatne viacej peňazí na údržbu a opravy ciest.  Tvrdíš tu, 
že to zasadnutie, ktoré bolo k rozpočtu bolo len vysvetľujúce, ja si myslím, že my ako 
poslanci by sme mali byť tvorcovia rozpočtu, nielen, aby sme mali veci vysvetlené. Ďakujem.  
 
Mgr.J.Havran – Toto určite každý od vás očakáva, že budete tvorcami a že sa budete na ňom 
výrazne podieľať. Myslím si, že máte iniciatívu, ktorá je na vašej strane a môžete ho tvoriť 
svojimi návrhmi, ktoré musia byť ale predostreté. Aké si Ty pán poslanec poslal návrhy na 
úrad ohľadom nového rozpočtu?  
 
G.Galeta - Takéto stretnutie by malo byť ešte predtým, ako  budeme mať rozpočet 
vysvetlený. Aby sme tam doložili veci, ktoré chceme, aby sa tam našli.  
 
Mgr.J.Havran  - Iniciatívne sa môžeš kedykoľvek obrátiť na mňa, na úrad, na pani vedúcu 
finančného oddelenia a posielať v každom momente svoje návrhy do rozpočtu. Môžeš to robiť 
už od tohto momentu, takže ten návrh môžeš dať kedykoľvek na MsZ. Takže je na každom, 
akým spôsobom do toho celého procesu vstúpi.  
 
P.Forgáč - K celej tejto udalosti by som chcel povedať ešte jednu vec.  Trošku sa mi zdá 
sťažujúci proces pri akejkoľvek tvorbe rozpočtu a pri akejkoľvek komunikácii s mestským 
úradom, pretože sa mi začína dosť opakovane vracať späť, že zamestnanci mestského úradu 
nie sú kompetentní s nami komunikovať. To je pre mňa nejaká novinka. Ja som takúto 
odpoveď dostal, dokonca e-mailovou poštou od Ing. Kasana a povedal mi do telefónu, že bol 
upozornený na to, že nemá poskytovať informácie a že nemá komunikovať so mnou 
a opakovane sa mi to stáva aj v iných veciach. Chcem ešte poukázať na jednu vec, že bolo by 
lepšie, keby sme tu komunikáciu mali s úradom, aby sme dostávali spätne väzby, alebo keď 
sa niečo pýtam, tak aby sa mi to dostalo naspäť, aby som si nemusel s niekým dopisovať, lebo 
mi to sťažuje prácu. Ja nemám toľko času, keď si na to vyčlením čas, tak som rád, že sa mi to 
vráti naspäť. Samozrejme, že ja využijem svoj mandát na MsZ a budem sa snažiť aplikovať 
svoj názor a presadzovať svoje záujmy a presvedčiť poslancov, aby ma podporili v zmenách 
rozpočtu. Myslím si, že skôr ako budeme robiť zmeny rozpočtu, tak sa môžeme o tom baviť 
a využiť možnosť pri tvorbe rozpočtu  tu, priamo na MsZ.  
 
Mgr.J.Havran  - Čo sa týka komunikácie s p. Kasanom, ja som sa s ním stretol a pýtal som sa 
ho na tú komunikáciu. Keď som sa ho spýtal, čo bolo predmetom vašej vzájomnej 
komunikácie, tak mi povedal, že ste na seba „ziapali“ v telefóne. Jednalo sa asi o kontajneri 
na šatstvo, ale nemyslím si, že niekto z úradu má príkaz nekomunikovať s niekým, ale som 
presvedčený o tom, že klásť  úlohy úradníkom má v kompetencii len ich nadriadený, nikto 
iný.  Takže, pokiaľ by mali dostať nejaké úlohy, tak potom prostredníctvom ich nadriadených. 
Pokiaľ je nejaký dopyt po informácii, myslím, že je poskytnutá. Ak by niekto neposkytol 
informáciu z úradu, myslím si, že by mala byť poskytnutá každá jedna, pokiaľ nie je, je tu 
ďalšia vec, je tu kontrolný orgán, ktorý je oprávnený nahliadať a poskytovať ďalšie 
informácie. Keď sa jedná o veci, ktoré sú zásadnejšieho charakteru, nemajú vedomosť o tom, 
či sú alebo nie sú oprávnení, skonzultujú to, ale ja som sa nestretol s tým, že by niekto  
z úradu neposkytol nejakú informáciu. Pokiaľ máš takú vedomosť, tak by som to rád napravil.  



 
P.Forgáč - Môžem Ťa ubezpečiť, že som na zamestnanca pána Ing. Kasana nekričal, chcel 
som od neho len informáciu, ako to stojí s tým kontajnerom na obnosené prádlo a on mi 
odmietol túto informáciu dať. Samozrejme, že som mu prejavil nejaké znepokojenie. On to 
odmietol a poslal mi e-mail a povedal mi, že on sa nemá so mnou o čom baviť. Či už je to 
o komunikácií s týmto človekom, alebo nie, ale povedal  mi, že má príkaz so mnou 
nerozprávať, ja som myslel, že so mnou, ako s osobou, ale že sa so mnou nemá baviť 
a samozrejme, že som naňho nekričal. Chcem Ťa ubezpečiť, že nikdy, ani v minulom 
volebnom období som ja nedával žiadne úlohy, ako poslanec, zamestnancom mestského 
úradu, na to sú tu iní poslanci, čo im dávajú úlohy.  
 
Mgr.J.Havran  - My sme reagovali na požiadavku, ktorú predniesla pani zástupkyňa, aby sme 
dali do poriadku tie kontajnery. Podpísal som písomnú výzvu pre tú firmu a myslím, že sa to 
zrealizovalo a aby Ti neposkytol takúto informáciu, zdá sa mi to úplne nezmyselné. Poprosím 
Ťa, aby si mi preposlal e-mail, ktorý Ti poslal.  
 
P.Forgáč - Ja Ti ho pošlem. 
 
Mgr.J.Havran  – A zjednám  nápravu, lebo to  nie je namieste, aby niekto takýmto spôsobom 
komunikoval. To, akým spôsobom ste telefonicky komunikovali dnes neviem preveriť, ani 
overiť.  
 
P.Forgáč - Aj napriek tomu, že to nevieš, si označil, že sme spolu „ziapali“.  
 
Mgr.J.Havran  - Ja som povedal, čo mi povedal, že akým spôsobom ste komunikovali.  
 
P.Forgáč - Ja Ti hovorím, čo povedal mne, že si mu zakázal s nami rozprávať. V tomto 
prípade som ostal zaskočený, že si zakázal zamestnancovi komunikovať s poslancami. On mi 
potom následne  poslal to, že i urobil nejaké kroky, čo mi mohol úplne v pohode povedať do 
telefónu. 
 
Mgr.J.Havran  – Čo je napísané v tom e-maile, že som zakázal komunikovať? 
 
P.Forgáč - Neviem, ja Ti to pošlem.  
 
Mgr.J.Havran  – Tak nerozprávaj, keď nevieš, musíš povedať to, čo vieš. 
 
P.Forgáč - Však Ty si povedal čo vieš? Ty si povedal, že sme spolu ziapali a potom, že 
nevieš. Tak nerozprávaj, čo nevieš.  
 
Mgr.J.Havran  – Ja som povedal, čo mne on povedal. 
 
P.Forgáč - A ja som povedal, čo povedal mne. Toto povedal mne a Tebe povedal niečo iné.  
 
Mgr.J.Havran  – To znamená, že ten e-mail by som chcel vidieť, či je v ňom napísané, že 
som zakázal komunikovať s vami.  
 
P.Forgáč - Ja som Ti povedal, že si povedal, že si mu zakázal rozprávať s nami.  
 
Mgr.J.Havran  – Tak v tom prípade musím povedať, že to nie je pravda.  



P.Forgáč - Tak asi klamal, tak ako klamal Tebe, asi klamal aj mne. 
 
Mgr.J.Havran  – Tak potom klame. 
 
P.Forgáč - Ale e-mail Ti pošlem, to si buď istý. 
 
N.Pinková - Chcela som len povedať, že teda klamal. Dostali určité opatrenia, ale každý 
jeden zamestnanec mestského úradu je povinný podať informáciu ktorémukoľvek poslancovi 
aj občanovi.  
 
P.Forgáč - Sľúbil som mu, že to spomeniem, tak som to nechcel klamať.  
 
Ing.T.Palaj - K tejto diskusii pán primátor, tak potom neviem, či všetci zamestnanci 
mestského úradu klamú, ale tak, ako sa kolega stretol s týmto prístupom, stretol som sa 
viackrát s takýmto prístupom aj ja. Ja si myslím, že klamete Vy teraz, neurazte sa. Myslím si, 
že všetci zamestnanci mestského úradu sú v tomto kvázi nevinne, pretože mne sa tiež viackrát 
vrátila odpoveď, že daný zamestnanec nemá oprávnenie poskytnúť danú informáciu, alebo že 
má veľa práce a mám sa obrátiť na Vás. Mimochodom vždy som sa s tým e-mailom na Vás 
obrátil, preposlal som Vám ho a nikdy som od Vás žiadnu odpoveď nedostal. Odpoveď od 
zamestnanca bola taká, že  nemajú oprávnenie poskytnúť informáciu, nemajú oprávnenie 
spolupracovať, že poslanci nemajú čo zadávať úlohy, že sú pracovne vyťažení a podobne.  
 
Mgr.J.Havran  – Vy nie ste oprávnený ukladať úlohy zamestnancom mestského úradu.  
 
Ing.T.Palaj - Vždy som žiadal o informáciu a nikdy som ju nedostal.  
 
Mgr.J.Havran  – Vy ste tým ľuďom  chceli zadať úlohu a Vy nie ste oprávnený zadať úlohu. 
 
Ing.T.Palaj - Že zadať úlohu „Prosím Vás o prehľad vypracovaných projektových 
dokumentácií.“, to je zadanie úlohy, alebo je to žiadosť o informáciu? 
 
Mgr.J.Havran  – Samozrejme, že je to zadanie úlohy. 
 
Ing.T.Palaj - Čiže to nie je žiadosť o informáciu? 
 
Mgr.J.Havran  – Vy máte možnosť získať tieto informácie. Sú verejné? 
 
Ing.T.Palaj – Nie, nie sú, lebo web v tom čase nefungoval a písal som Vám to v e-maily.  
 
Mgr.J.Havran  – Ale sú verejné tie informácie, len si ich musíte nájsť, ale Vy zadávate úlohy 
úradníkom tohto úradu. 
 
Ing.T.Palaj - Keď sme už pri tom rozpočte, ako je to s tým kúpaliskom? Rozpočet na akciu 
kúpaliska? 
 
Mgr.J.Havran  – Samozrejme, Vy mi napíšete v utorok, že potreboval by som rozpočet. Ja 
som si dnes prečítal Váš e-mail, že potrebujete do stredy rozpočet, aby ste sa mohli dnes 
rozhodnúť, či to podporíte. Vy viete asi 3 týždne o tom, že som navrhol do rozpočtu kúpalisko 
a Vy si ho zo včera na dneska pýtate. Samozrejme, že Vám ho poskytneme, veď to nie je 
tajný dokument. 



 
Ing.T.Palaj - Tak prečo ste nám ho neposkytli hneď? Prečo z dokumentácie, ktorú sme 
dostali na komisie ste zrovna rozpočet vytiahli? 
 
Mgr.J.Havran  – Ja som nevyťahoval nič. Kto Vám dával dokumentáciu? Ja? 
 
Ing.T.Palaj - Zamestnanci, ktorí nemajú oprávnenie nám poskytovať dokument. 
 
Mgr.J.Havran  – Tak Vám ho poskytli a nemajú oprávnenie, hej? 
 
Ing.T.Palaj - Nemajú oprávnenie poskytnúť nám rozpočet. 
 
Mgr.J.Havran  – Akože nemajú? 
 
Ing.T.Palaj - Však ste im to napísali.  
 
Mgr.J.Havran  – Rozpočet Vám bude poskytnutý, ale Vy mi v utorok dáte na vedomie, že 
dnes potrebujete rozpočet, lebo v stredu idete o ňom hlasovať. 
 
Ing.T.Palaj - Prečo ten rozpočet nemôže poslať zamestnanec, ale musíte ho poslať Vy? 
 
Mgr.J.Havran  – Ale ja Vám ho nepošlem. 
 
Ing.T.Palaj - A prečo ho teda nemôže poslať zamestnanec? 
 
Mgr.J.Havran  – Ale veď Vám ho pošle.  
 
Ing.T.Palaj – A prečo mi včera povedal, že mi ho nepošle? 
 
N.Pinková - Mali ste ho na komisii. 
 
Ing.T.Palaj - Nemali. 
 
N.Pinková - Však v zápisnici je to zapísané. 
 
Ing.T.Palaj - Nie, je tam dokumentácia s vytiahnutým rozpočtom.  
 
Mgr.J.Havran  - Projekt ani rozpočet nie je tajný, ale vy chcete, aby bol poskytnutý v utorok, 
lebo zajtra o ňom hlasujete.  
 
Ing.T.Palaj – Dobre, keby mi p. Šeclová povedala, že rozpočet nemá alebo nie je 
vypracovaný, ale rozpočet má vypracovaný na stole a primátor jej zakázal ho poslať. Tak to  
čo je, kde sme? My tu máme investíciu za 1,3 milióna eur rozpísanú na 5 riadkov 
v dokumentácii a rozpočet nám teda primátor nepošle, lebo to zakázal.  
 
Mgr.J.Havran  – Nikto to nezakázal. 
 
Ing.T.Palaj - Pani Šeclová môžem sa spýtať, poslali ste mi včera rozpočet, ktorý máte 
vypracovaný? Ak nie, tak prečo ste mi ho prosím Vás neposlali? 
 



Ing.J.Šeclová – Nemám oprávnenie na to, aby som Vám ho poslala. Bolo to zaslané neskoro. 
 
Ing.T.Palaj – Čo bolo neskoro, keď ste mi stihli poslať 2 e-maily. O jednej som Vám poslal 
e-mail. Povedali ste, že sa opýtate, či mi ho môžete poslať a potom ste mi o hodinu odpísali 
na e-mail, že nemáte oprávnenie. Tak koho ste sa pýtali? 
 
Ing.J.Šeclová - Primátora. 
 
Ing.T.Palaj - Tak pán primátor povedal, že mi ho nemáte poslať. 
 
Mgr.J.Havran  – Ale ja som sa to dneska dozvedel a ten  rozpočet Vám bude poslaný. 
 
Ing.T.Palaj - Prečo ste ho neposlali včera? Vy zakazujete zamestnancom úradu podávať 
informácie a potom tu hovoríte, ako zamestnanci úradu klamú a neviem čo robia.  
 
Mgr.J.Havran  – Ja som povedal zamestnancom, že nie sú oprávnení vykonávať úlohy, ktoré 
sú im kladené mimo úradu.  
 
Ing.T.Palaj - Takže mimo úradu je, aby mi poslali rozpočet. 
 
Mgr.J.Havran  – Včera ste napísali ten e-mail a ten rozpočet Vám bude, ja neviem, zajtra 
poslaný. Vy zadávate požiadavky a všetci by mali obratom vykonávať Vaše úlohy, ktoré Vy 
zadáte.  
 
Ing.T.Palaj - Pán primátor toto nebola úloha, ktorú majú vykonať, to je o tom, že ste nedali 
oprávnenie. Pani Šeclová mi ho nemohla poslať, kým ho Vy neschválite. Ja som jej nekázal 
ten rozpočet vypracovať, nekázal som jej ho zohnať, ona ho mala položený na stole a má ho 
určite aj v e-mail a kdekoľvek inde. To nebola žiadna úloha. Dlhšie jej trvalo odpísať mi, že 
primátor jej nedal oprávnenie, ako to, že by mi ho poslala. Ak sa tu teraz chcete hrať na to, že 
my tu zadávame úlohy, ok môžeme sa tak hrať, ale pravda je taká, že Vy nám zajtra pošlete 
rozpočet ku kúpalisku, keď ste ho mali poslať hneď. Prečo nebol súčasťou toho projektu? 
Prečo nebol súčasťou návrhu rozpočtu? Je to akcia za 1,3 mil. eur. V rozpočte rozpisujete 
použitie toaletného papiera za 30 eur, ale toto teda nepovažujete za potrebné a ešte keď mesto 
dodáva projektovú dokumentáciu na komisiu, tak ešte aj tam ten rozpočet chýba.  
 
Mgr.J.Havran  – O tom, že tam ten rozpočet nebol som ja jednoducho nemal vedomosť, ani 
som ho nepredkladal a neviem, čo bolo požadované. 
 
Ing.T.Palaj - Pokiaľ nemá oprávnenie, od koho nemá to oprávnenie pani Šeclová ho dávať? 
Vy ste jej ho zakázali.  
 
Mgr.J.Havran  – Ale ja neviem čo na komisii požadovali, ani čo bolo predložené. Ja som 
nebol súčasťou komisie.  
 
Ing.T.Palaj - Pán primátor vykrúcate sa a naozaj mi tu teraz klamete do očí, si myslím. Pani 
Šeclová môžem sa spýtať, prečo sme na komisiu k PD nedostali aj rozpočet? 
 
Ing.J.Šeclová – Úprimne povedané, nenapadlo ma to.  
 



Ing.T.Palaj - Tak ja už na toto nemám slov. Nech si urobia občania názor, ale rozpočet akcie  
za 1,3 mil. eur nedostaneme, lebo zamestnanci nemajú oprávnenie a primátor nám ho pošle 
potom, čo tú akciu máme odhlasovať.  
 
Mgr.J.Havran  – Vy sa ma v utorok opýtate na rozpočet. 
 
Ing.T.Palaj - Pýtal som sa Vás a pýtal som sa zamestnancov. Prečo mi ho nemohla poslať 
pani Šeclová? 
 
Mgr.J.Havran  – V utorok o to požiadate, aby ste sa mohli do stredy rozhodnúť. Pretože 
v stredu idem hlasovať, tak v utorok potrebujem vidieť rozpočet. Samozrejme, že rozpočet 
Vám bude poskytnutý a hocikomu bude poskytnutý. V budúcnosti bude predmetom verejného 
obstarávania, bude verejný.  
 
Ing.T.Palaj - Hovoríte, že každý má právo, ale ja som nemohol dostať oprávnenie.  Vidíte, 
nikto ho nedostal a nepovažovali ste za potrebné poslancov s ním oboznámiť.  
 
Mgr.J.Havran  – Pre mňa bolo šokujúce, že Vy ste sa začali zaujímať o rozpočet deň pred 
MsZ. Dovtedy Vás nič nezaujímalo. Ja som to predložil do návrhu rozpočtu, ktorý ste mali 3 
týždne na stolíku a včera ste zistili, že by bolo dobré pozrieť do rozpočtu, aby ste sa vedeli 
dnes rozhodnúť.  
 
Ing.T.Palaj - Pre mňa bolo šokujúce, že ten rozpočet ste mi nedali z vlastnej iniciatívy. To je 
zásadná a samozrejmá vec, ktorú som očakával.  
 
Mgr.J.Havran  – Opakujem, že to pre mňa nie je žiadny problém. Tak ako si pani poslankyňa 
vypýtala projektovú dokumentáciu, dostala ju.  
 
Ing.T.Palaj - Bez rozpočtu. 
 
Mgr.J.Havran  – Viete, zajtra máte rozpočet v e-maily, ale mňa udivuje to, že Váš záujem 
nastal deň pred MsZ.  
 
Ing.T.Palaj - Očakával som, že ten rozpočet príde. Myslel som, že som ho prehliadol, 
nenašiel som ho, takže v poriadku, keď dostanem rozpočet, potom budem o tomto hlasovať. 
 
Mgr.J.Havran  – Povedzte mi, čo by malo byť tajné v rozpočte? 
 
Ing.T.Palaj - Toto by aj mňa zaujímalo. Mňa zaujíma aj to, že prečo nám ho zamestnanci 
nemôžu poskytnúť? Nemajú od Vás oprávnenie.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Chcela by som sa vyjadriť za komisiu kultúry, že tiež to bolo 
pre mňa veľmi prekvapivé, že to čo ma najviac zaujímalo tam naozaj chýbalo. Operatívne 
som to zaradila do rokovania komisia, hoci sa nám to absolútne nehodilo, aby som sa teda 
dnes mohla dobre rozhodnúť a tiež mi tam ten rozpočet chýbal. Naozaj tam nebol, okrem 
toho, čo boli zaslané materiály zaslané čiastočne e-mailom. Chcela som si pozrieť tú 
papierovú verziu, pretože keď nemám softwér, nedá sa mi to v e-maily otvoriť, preto som to 
chcela vidieť v tej papierovej verzii a nebolo to možné. Tiež sa mi to nepáčilo a tiež som bola 
upozornená pani Šeclovou, že je to len pre účely komisie.  
 



Mgr.J.Havran  – Viete, pre mňa je toto novota. Kto  z vás si vypýtal projektovú 
dokumentáciu a rozpočet bytovky, ktorá sa stavia? Toto je ďalšia veľká akcia, tá je za 1,7 mil. 
eur a tu nikoho nezaujímal rozpočet. Ja s tým nemám problém to poskytnúť, ale doteraz ste sa 
o to nikto nezaujímal, koľko to bude stáť, za čo budete platiť a za čo budete kupovať, ako to 
bude postavené a za čo to bude postavené? 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Len toľko som chcela k tej bytovke, tam ma to tiež vždy 
zaujímalo a tam ste vtedy zriadili komisiu a keď som sa pýtala, akoby som sa do nej mohla 
dostať, tak už bolo neskoro a spoľahla som sa na týchto poslancov.  Čo sa týka kúpaliska, 
predsa sa to týka aj komisie, v ktorej som  ja, preto som naozaj bola v tomto aktívna už pol 
roka. Konečne v decembri, keď sa nám to vôbec nehodilo som to ešte teda zaradila aj do 
programu a naozaj som to tam ešte pozerala, či tom neviem nájsť a myslím si, že každý 
chápe, že súčasťou PD je položkový rozpočet. Nemám k tomu čo dodať.  
 
J.Búry – Musím reagovať na dve veci, v prvom rade, ja som sa tu pýtal, je to 
zadokumentované, zhruba pred rokom, či sa ako poslanci budeme vyjadrovať k PD na 
bytovku. Bolo mi povedané, že k čomu sa chceme vyjadrovať, na to je odborná komisia, ktorú 
si menoval Ty pán primátor. Tak som sa od toho stiahol. Teraz si ma prekvapil tými 
otázkami, sú tam menovaní ľudia, tak sa bolo treba s nimi rozprávať – neviem, či si s nimi 
nekomunikoval? Bolo mi povedané, že sa nemám o to zaujímať. Druhá vec k rozpočtu ku 
kúpalisku – zhruba mesiac a pol dozadu ma pristavil občan a opýtal sa ma, ako budem 
hlasovať za kúpalisko. Povedal som mu, že keď budem vidieť rozpočet a projekty, tak sa 
k tomu vyjadrím. Povedal mi, že projekty a všetko je vypracované už od pondelku, tak 
k čomu sa chceš vyjadrovať? Povedal som, že dodnes som to nevidel, tak sa nemám až tak 
k čomu vyjadrovať. Na margo kolegov – keď sa aj domáhali k informáciám, bol dosť problém 
sa k nim dostať. Obyčajní, bežní ľudia na ulici to už vedia a my o tom nevieme. Je tu trošku 
taká zvláštna tá komunikácia. Ďakujem.  
 
Mgr.J.Havran - K tomuto sa  nejdem vyjadrovať, neviem s kým si sa rozprával.  
 
G.Galeta - Ja len k tým dvom veciam bytovka a kúpalisko. Bytovku budú splácať tí, ktorí 
tam budú bývať a je stavaná z fondu rozvoja bývania, kde na bytovku dostávame ešte aj 
dotácie zo štátu. Kúpalisko bude a ťarchu mesta a nebudú ho splácať tí, čo tam budú bývať. 
Kúpalisko je iná položka, inak zaťaží náš rozpočet mesta a bytovka je iná položka. Ak sa 
mýlim, tak ma oprav. 
 
Mgr.J.Havran – Podľa môjho názoru, čo sa týka bytovky si  nie správne informovaný, 
pretože úver bude náš, bytovka bude naša s jej dokonalosťami a aj nedokonalosťami. My ju 
budeme celý čas jej životnosti spravovať a budeme ju opravovať. Keď nebudeme mať 
nájomcov, budeme ju za nich aj platiť. Bytovka je v celej našej réžii a zodpovednosti a to že 
nájomné mierne prevyšuje splátku z fondu rozvoja bývania, to je faktom.  
 
G.Galeta - Aj kúpalisko bude naším majetkom a to nám nebudú splácať naši nájomníci. 
Myslím, že to kúpalisko bude skôr dotované z mesta a bytovka by sa mala uhrádzať 
z príspevkov z nájomného tých, ktorí tam budú bývať. Poprosím pani Šeclová, je to takýmto 
spôsobom?  
 
P.Forgáč - Keďže som ja tiež členom tej komisie tak som chcel povedať, snáď celý ten 
projekt bývania bol postavený na to, že v súčasnej dobe je viac dopyt po bytoch.  
 



N.Pinková – Máme problémy obsadzovať byty. 
 
P.Forgáč – Čo sa týka toho kúpaliska, tak z môjho pohľadu len skúsim z decembra 2015 
Teba zacitovať, že podľa Teba bude prevádzka kúpaliska v hlbokom mínuse. Takže 
v podstate pokiaľ ja viem, tak je tu úplne iný pohľad na vec, tak aby sme to vedeli 
pomenovať, lebo Ty si sám povedal, keď sa poslanec pán Barniak pýtal na stavbu kúpaliska 
za mestské peniaze, tak Ty si ju označil za neefektívnu a že skončí v hlbokom mínuse.  Ja len 
čítam zo zápisnice z MsZ.  
 
G.Galeta - Ak je nedostatok tých žiadostí, tak ako aj pri tom predaji som vypomáhal 
bezodplatne propagovať predaj majetku, kľudne môže prísť ten kto má na starosti odpredaj 
bytov a ja ho spropagujem aj prostredníctvom našej firmy a bude to bezodplatne.  
 
N.Pinková - Žiadostí na byty je dosť, ale reagujú: Ja som nečakal tak rýchlo ponuku na byt 
alebo viete ja by som radšej chcel ísť do ten novej bytovky, tak počkám. V tomto je ten 
problém, dúfam, že sa tá nová potom obsadí. Chcela som k tomu kúpalisku, Vy teraz 
lamentujete, že si ľudia budú platiť kúpalisko a že to ide z našich peňazí, ale napriek tomu 
pustíte na facebook anketu, kde dokonca dávate celoročnú prevádzku kúpaliska, čo by 
podstatne navýšilo rozpočet na rekonštrukciu kúpaliska, takže o čom to je? Na facebooku 
pred ľuďmi chcete byť pekný a tu úplne zas niečo iné rozprávate. 
 
Ing.T.Palaj - Pani Pinková máte to trochu pomýlené, pretože o celoročnej funkcii sme sa my 
už bavili na prvom možnom stretnutí, keby sa hovorilo o tom, že nám bude dodaná štúdia 
kúpaliska a že potom sa budeme baviť, ako bude využité. Nevideli sme štúdiu, pán primátor 
rovno zadal vypracovať PD, ktorá je dnes hotová a viacerí poslanci sme sa vyjadrovali, že 
sme tu očakávali diskusiu o tom, ako bude kúpalisko využité. Žiadna takáto diskusia tu 
nebola, to nie je o tom, že my tu teraz hľadáme niečo nové. Ja osobne som neočakával, že 
budem mať hotovú PD na kúpalisko, ku ktorej sa nebudem môcť vyjadriť, alebo ak sa 
vyjadríme, tak naše pripomienky budú úplne ignorované. Takže nie je to úplne tak, ako 
hovoríte, že my tu teraz dávame nejakú anketu. O tomto sme hovorili úplne od začiatku, pred 
rokom a za rok namiesto toho, aby sme dostali štúdiu a bavili sa o tom, aké sú alternatívy sme 
dostali hotovú, vypracovanú PD, pomaly s búracím povolením.  
 
G.Galeta - Na facebooku bolo kúpalisko spropagované skôr, ako som tam ja dal nejakú 
anketu. Obrátim sa na program rozvoja mesta na roky 2014 – 2020, kde sa hovorí: 
„Rekonštrukcia, modernizácia areálu kúpaliska na celoročné využitie“. Toto je 
v programovom vyhlásení. Na rozdiel od toho, že sme dostali hotovú vec položenú na stôl, 
takto to ideme riešiť bez toho, aby niekto s nami komunikoval. Keď ste už spomenuli tú 
anketu, pozrel som ju predtým, ako som sem išiel a boli tam tri otázky. Prvá možnosť 
Rekonštrukcia a modernizácia areálu kúpaliska na celoročné využitie, za túto možnosť sa 
ohlásilo 240 ľudí. Druhá možnosť bola  Kúpalisko s predĺženou sezónou bolo 9 ľudí a tí, 
ktorých nezaujímalo kúpalisko a chceli riešiť iné veci bolo tiež 9 ľudí.  Takže požiadavka od 
občanov je skôr na to celosezónne kúpanie, resp., aby sa tento areál využíval viacej aj cez 
zimu.  
 
M.Marko  – Tiež by som sa vyjadril k tomu kúpalisku. Predstavenie kúpaliska som videl raz, 
keď nám pán architekt predstavoval kúpalisko v zasadačke. Neviem, či ste niektorí viackrát 
videli. Rozpočet som nevidel ani raz, čo je dosť zarážajúce, lebo keď ideme schváliť takúto 
akciu, bolo by dobré to prejsť detailne. Zatiaľ máme nacenené 400 tis. eur a zatiaľ ho nejdeme 
stavať, zatiaľ ho ideme búrať a potom čo bude ďalej? Kde zoberieme na rok tých 800 tis. eur  



a koľko budú ročné náklady? Je to normálne, že keď ideme takéto niečo stavať, mali by sme 
to vedieť. Vtedy, keď sme sa v tej zasadačke spolu s p. Galetom opýtali, či by bolo možné 
v malej časti urobiť celoročné využitie, mali sme na mysli taký malý bazén, ako je vo 
Vyhniach, polovica dnu a polovica von, alebo ako je prekrytý v Kalnej nad Hronom a dve 
sauny a bufet. Na leto by sa otvorila letná prevádzka. Bolo nám povedané, že to sa tam 
v žiadnom prípade nezmestí. Chvíľu predtým sme videli návrh haly pre 2 tisíc ľudí, ktorá sa 
tam  teda zmestila. Nemyslím si, že by to bol taký obrovský rozdiel vo financiách, keby 
v takomto malom  priestore malo byť celoročné využitie. My, ako športovci sa chodíme veľa 
kúpať a stretávame sa vo Vyhniach, pomaly tí istí Novobančania. Myslíš si, že tu na Novej 
Bani by sem tí ľudia neprišli do výplavového bazéna, do sauny, keď idú z lyžovania, z tenisu? 
Je to taký obrovský problém to tam začleniť? Nikto sa nás neopýtal, či súhlasíme s tým, ako 
to je nakreslené a myslím si, že by sa tam dalo doplniť túto verziu, aby to bolo celoročne 
využité. Skúsiť zohnať peniaze  z fondov, alebo nejaké externé peniaze. Toto by mal byť 
podľa mňa cieľ a smer toho celého. Neber to tak, že niekto je tu proti kúpalisku, ideme to 
robiť za veľké peniaze, tak chceme, aby to malo aj hlavu a pätu a malo to zmysel. Videl 
niekto z vás kolegovia ten rozpočet? Určite si všetci uvedomujeme, že je to vážne rozhodnutie 
a dosť to zaťaží toto mesto. My na rok končíme tento mandát a neviem, či bude dobre, keď 
niekomu necháme stavbu, prázdnu kasu, neopravené   cesty a 800 tis. eur alebo 1 mil. eur 
úver na krku a to ešte s tým, že to bude vyrábať náklady a straty, ktoré dnes nevieme 
pomenovať. To je môj názor na vec a budem rád, keď mi to vysvetlíš a budem v obraze. 
 
Mgr.J.Havran  – Ty si vymenoval strašne veľa obáv. Povedal si veľa predpokladov, ktoré 
podľa môjho názoru je ťažké aplikovať. Povedal si, že sa tam nič nezmestí, ja som Ti to 
nepovedal preto, že by som sa niekedy nad tým nezamyslel alebo že by sme sa s tým 
nezaoberali, alebo že by sme detailne neprechádzali požiadavky zo strany úradu verejného 
zdravotníctva a možnosti dispozície toho priestoru. V tých 400 tis. eur, nie je to búracie 
povolenie, je to aj výstavba samotnej budovy, prípojky, most a ďalšie iné veci. Potom by mala 
dôjsť technológia a opravy samotných bazénov. Ja som pripravený s vami o tom debatovať 
a myslím si, že rozpočet vám bude hneď zajtra poskytnutý. Nezastávam názor, že by v tom 
priestore malo vzniknúť niečo celoročné. Keď sa ľudí pán poslanec Galeta opýtaš, či by 
chceli, aby tam vznikla plaváreň aj s letným kúpaliskom, čo myslíš, koľkí by Ti ako 
odpovedali? Ja by som chcel každému pripomenúť, že plaváreň v Leviciach je – 190 tis. eur 
ročne, plaváreň v Žiari nad Hronom je – 200 tis. eur ročne. Chcel som urobiť maximu pre to, 
aby  to kúpalisko po rokoch stagnácie mohlo vzniknúť. Je zabezpečená PD a projekt vám bol 
predstavený a mohli ste ho  pripomienkovať. Pripomienku od pána Galetu, typu „Nemali by 
sme zohnať súkromného investora?“ Samozrejme, že by sme mohli a bolo by dobré, keby si s 
ním prípadne prišiel a ktorý by zrekonštruoval tú schátralú budovu a v tom malom priestore 
niečo vybudoval a potom to prípadne prevádzkoval. Potom bola otázka typu „Nemalo by tam 
byť prírodné kúpalisko?“ Pokiaľ by si sa bol troška interesoval o to, aké sú požiadavky 
a podmienky pre prírodné kúpalisko, hneď by si si zodpovedal, že to tam nie je možné. Potom 
prišla možnosť, že poďme sa baviť o celoročnej pôsobnosti, samozrejme ešte by sme veľa 
podiskutovali, otázkou je, čo by sme teda potom spravili. Ja som urobil maximum pre to, aby 
sme získali PD, ktorá by bola realizovateľná. Komunikoval som s tými ľuďmi, podieľal som 
sa na tom, snažil som sa projektanta nasmerovať, aby to boli racionálne opatrenia, aby to 
vyhovovalo tomuto mestu. Štúdia bola predstavená na komisiách, poslancom, verejnosti 
a pokiaľ boli vznesené pripomienky, snažili sme sa ich akceptovať. Samozrejme pripomienka 
typu „poďme robiť celoročné prevádzkovanie“  je úplne iný model a podľa môjho názoru je 
to aj iný koncept, ktorý si vyžaduje úplne iné podmienky a možnosti. Pokiaľ nám teda 
nevydáva na letnú prevádzku a nie sme schopní ho sprevádzkovať a zrekonštruovať na letnú 
prevádzku, tak silne pochybujem o celoročnej prevádzke. Tá strata, ktorá tam zrejme bude, 



bude prehlbovaná. Toto mesto financuje množstvo strát a záležitostí, ktoré sú pre nás 
mínusové, počnúc likvidáciou odpadov, platenia autobusov a iných verejno-prospešných 
aktivít. Myslím si, že kúpalisko sa možno v budúcnosti zaradí medzi jednu z nich. To, že by 
ste mali byť informovaní o rozpočte a PD si myslím, že je pravda, to znamená, že v najbližšej 
dobe zjednáme nápravu. S tým súhlasím. Bolo to spôsobené aj tým, že sme oneskorene 
obdržali PD a nemyslím, že v tom dokumente je čokoľvek na tajenie. Sú tam navrhnuté 
riešenia a ja som o nich na stretnutí hovoril, len nie všetci sa toho zúčastnili. Získavanie 
peňazí, keď povieš pán Marko, z ktorého programu, určite sa do neho zapojíme. Ja taký 
v dnešnej dobe nepoznám, ktorý by podporil takúto aktivitu postavenia a prevádzkovania 
kúpaliska bez prítomnosti trebárs nejakého termálneho prameňa. Myslím si, že v dnešnej dobe 
nikto nestavia ani haly, ani telocvične za cudzie peniaze, stavia ich za vlastné. Toto mesto je 
podľa mňa vo finančnej kondícii, že je schopné zvládnuť na dvakrát túto investíciu bez 
nejakého zásadného zadlžovania tohto mesta, pretože ten dlh je tu minimálny a v krátkej dobe 
bude nulový. Do ciest sme investovali a myslím si, že v budúcnosti bude rovnako 
investované. Pokiaľ ja viem, toto je vec zásadného záujmu a ak ju požaduje väčšina 
obyvateľov tohto mesta a pokiaľ je potrebné, ten prieskum je možné urobiť, aby ste nadobudli 
presvedčenie, že väčšina z týchto ľudí od nás očakáva, že to urobíme a zrekonštruujeme. To je 
môj náhľad na vec.  
 
M.Marko  - Máme nejaký rozpočet, koľko nás to bude ročne stáť, alebo my ideme niečo 
postaviť, čo ani nevieme, čo nás to bude ročne stáť? 
 
Mgr.J.Havran  - Máme kalkuláciu na prevádzku, ktorú nám poskytol ten, ktorý to 
projektoval. 
 
M.Marko  - Máte, aby sme si rozumeli, my ju nemáme a takisto nemáme rozpočet.  
 
Mgr.J.Havran  - To, koľko tam bude pracovať ľudí ešte nie je úplne zrejmé. Od toho sa to 
odvinie, ako dlho bude tá prevádzka fungovať, aké bude počasie, ako bude treba dohrievať 
a dopĺňať vodu, to sú veci, ktoré sú premenné a nie sú úplne jednoznačné.  
 
M.Marko - Takže je tam dosť neznámych, aby sme to vedeli dnes nejako zadefinovať.  
 
Mgr.J.Havran  - Teraz Ti to určite z fleku na zastupiteľstve nepoviem.  
 
M.Marko - Tá druhá zvyšná fáza, tú by sme z čoho riešili, tých 800 tis. eur? 
 
Mgr.J.Havran  – Myslím si, že by to bolo rovnako riešené z vlastných príjmov, z prebytkov 
rozpočtu, z predaja majetku, prípadne z nejakých návratných finančných prostriedkov.  
 
P.Forgáč - Koľko sú prevádzkové náklady celej tejto akcie, toho kúpaliska, keby už bolo 
zrealizované? Osobne si nemyslím, že je dnes problém vyčísliť prevádzku. Bavíme sa o tom, 
že na to ideme dať vlastné zdroje, pričom v rozpočte v kapitálových výdavkoch na opravu a 
vybudovanie ciest  nemáme viac-menej narozpočtované nič a všetko máme presunuté v jednej 
akcii, o ktorej nemáme dostatok informácií a ešte ani nevieme, koľko bude stáť a už tobôž 
nevieme, koľko bude stáť prevádzka. To by sme mali vedieť skôr, ako sa o tom budeme 
rozhodovať, aby sme mohli kvalifikovanie povedať „áno, podporíme tento projekt“. Treba 
všetkým povedať, že keď budeme dofinancovávať prevádzku akéhokoľvek zariadenia, môže 
sa stať, že nebudú potom peniaze na kluby a na niečo iné. Nehovorím, že sa to tak stane, ale 
isté je, že pokiaľ to budeme prevádzkovať my, tak to bude vyrábať určitú stratu, nevieme ale 



povedať, akú. Chceme niečo zrealizovať a chceme o tom hlasovaľ a nevieme, akú stratu to 
bude generovať. To je jedna vec a druhá vec je isté, že drvivá väčšina a potreba ľudí je, že 
chcú, aby tu bolo kúpalisko. Bolo tu v minulosti a myslím si, že asi je tu miesto na to, aby tu 
kúpalisko bolo, ale keď vychádzam z poznania a z diskusie, keď sme sa bavili o kúpalisku 
v minulosti, tak každý povie, že keď sa chceme o tom kvalifikovanie rozhodnúť tak 
potrebujeme vedieť veci. Čítam zo zápisnice z MsZ, kde Ty povieš, že kúpalisko podľa Teba 
na Novej Bani je absolútne nerentabilné  a podporil si kopec iných vecí z vlastných peňazí cez 
benefičný koncert, ale na toto by si nedal. To si povedal. Dnes ani ja neviem, koľko to bude 
stáť, nikto z nás nevie, koľko bude stáť prevádzka kúpaliska. Máme tu hlasovať na úkor toho, 
že vynulujeme všetky kapitálové veci a necháme celý balík peňazí tam. Podľa mňa toto nie je 
úplne zodpovedné a z môjho pohľadu by to tak nemalo byť a ja by som hlavne za túto 
položku v rozpočte, určite by som ju nepodporil. Svoj postoj som povedal aj na komisii, toto 
nie je nič nové.   
  
Mgr.J.Havran  – Chcel by som povedať k tomu eliminovaniu tých rizík, pretože v rámci toho 
rozpočtu je toho viacej, ktoré teda nevieš ako predseda finančnej komisie ako dopadnú 
a napriek tomu je to tam akceptované. Preto toto mesto je stratové v oblasti nakladania 
s odpadmi, pretože poplatok, ktorý je tam nie je dostatočný. Dnes nevieš povedať, koľko bude 
treba na konci zaplatiť, ale zaplatíme to aj tak. Rovnako nevieš povedať, koľko bude treba 
zaplatiť za autobusy, lebo dnes nevieme výsledok. Dnes nevieme povedať, koľko bude treba 
poskytnúť pre opatrovateľskú službu a napriek tomu to robíme, je to vždy inak, je to vždy 
viacej. Teraz nám pribudla povinnosť platiť za zvod dažďových vôd a nevieme, koľko to 
bude. To sú riziká tohto rozpočtu, ktoré tam existujú a ťažko sa dajú eliminovať  a napriek  
tomu ich tam akceptujeme. 
 
P.Forgáč - Bavíme sa o smetiach, keby sme investovali len zlomok peňazí do efektívnejšieho 
zvozu z tých peňazí, čo chceme dať na kúpalisko. Chcem len poukázať na veľkosť investícií 
a napriek tomu to bude generovať stratu. Bol by som veľmi nerád, keby som sa nechal 
zatiahnuť do diskusii o tom, že porovnávaš kúpalisko s opatrovateľskou službou. To dúfam 
neporovnávaš? 
 
Mgr.J.Havran  - Otočil si to na úplne inú kartu. Ja som povedal, že nevieme, koľko 
prostriedkov bude potrebné dofinancovať, to je riziko toho rozpočtu. Čo sa týka odpadu, keď 
sme chceli kúpiť stroj, tak sme ho chceli kúpiť hlavne preto, aby sme ho mohli využívať 
intenzívne, pretože tie ostatné sa rozpadali, nebolo to kvôli efektivite, pretože tam nie je 
veľmi čo vylepšovať. Spravili sme tam dvojzmennú prevádzku na jednom aute, takže nové 
auto tam určite nič nevyrieši, takže tam neinvestujeme svoje peniaze.  
 
P.Forgáč – Bavíme sa o konkrétnych číslach, vieme si povedať, koľko stojí spracovanie 
smetí, koľko stojí opatrovateľská služba a koľko nás stojí doprava. Vieme to povedať. 
 
Mgr.J.Havran  - Na konci roka to vieme povedať, keď to minieme.  
 
P.Forgáč - Tie sumy sa ani len nepribližujú k sume čo zainvestujeme do kúpaliska. 
A o prevádzkovaní kúpaliska nedokážeme ani odhadnúť tú sumu. 
 
Ing.K.Tužinský - Ako som to pochopil pán primátor od Teba, tak Teba drvivá väčšina 
občanov presvedčila  o tom, aby si zmenil názor a zaradil si kúpalisko medzi priority rokov 
2018 – 2019. Nadväzujem aj na tú komunikáciu, čo kolega Forgáč prečítal z tej diskusie, 
pretože v tom roku 2015 sme mali rovnaký názor, že to nie je naša priorita na najbližšie 



obdobie. Takisto sa stretávam s občanmi a podľa toho, čo počúvam ma nepresvedčili o tom, 
že by kúpalisko malo byť prioritou rokov 2018 – 2019, takže ja túto položku takisto 
v rozpočte nepodporím. Čo sa týka navrhovaných zmien, moje navrhované zmeny som dal 
návrhovej komisii.  
 
Ing.T.Palaj - Viackrát ste tu povedali o tom, že Váš názor je názor väčšiny mesta, že Váš 
názor je, že celoročná prevádzka by bola stratová a neudržateľná, neefektívna a drahá. Toto je 
podľa mňa ten problém pán primátor, že zrovna ten Váš názor je  problémom, pretože pokiaľ 
toto naše rozhodovanie postavíme na Vašom názore a Vás naše názory, pripomienky  
a prípadne pripomienky občanov vôbec nezaujímajú. Nezaujímajú Vás ani také veci, ako je 
číslo, aký bude zhruba ročný rozpočet kúpaliska, koľko bude stáť prevádzka? Pretože to nie je 
vec, ktorá by sa nedala odhadnúť. Odhadujú sa dnes úplne iné veci na to, aby sa za 
posledných 5 rokov dalo  spriemerovať počasie, pozrieť koľko bolo slnečných dní a koľko 
bude a nebude pršať. Myslím si, že ak miesto názoru Vášho, ktorý ste začali deklarovať tým, 
že ste sám zadali architektovi PD miesto štúdie, sám ste navýšili o 80 % rozpočet na ňu, sám 
ste potom ignorovali akékoľvek pripomienky, podľa Vášho názoru boli neopodstatnené. Sám 
ste teraz dokonca predložili celý ten návrh rozpočtu bez toho, aby ste nás o ňom akokoľvek 
viac informovali podrobnejšie, ale bez toho, aby ste bližšie poznali, koľko nás bude stáť 
prevádzka kúpaliska, čo je úplne fundamentálna vec. Takže si myslím, že problém tohto 
kúpaliska je  naozaj  iba o tom, že je to všetko iba podľa Vášho názoru a nie podľa názoru 
nás, prípadne našich voličov a občanov tohto mesta, ktorí to v konečnom dôsledku celé 
zaplatia. Ďakujem. 
 
Mgr.J.Havran  – Zaplatiť to môžu len tí voliči, ktorí platia riadne dane tak, ako majú. Ku 
kúpalisku som sa predtým vyjadroval kúpalisku preto takým spôsobom, pretože sme v prvom 
momente hľadali investora, ktorý by to teda opravil a urobil. Pokiaľ ale celá iniciatíva zlyhala, 
tak som sa rozhodol a chcel, aby to kúpalisko bolo sprevádzkované a myslel som si, že by 
bolo vhodné, aby to urobilo mesto, pokiaľ sa nenašiel súkromný investor. Takže sme v tom 
smere zobrali iniciatívu. Ja som sa viackrát s vami k tej téme stretol a mali ste možnosť 
prezentovať svoj názor a pokiaľ bol prezentovaný, väčšinou bol akceptovaný. Pokiaľ teda 
nemáte záujem to takýmto spôsobom to riešiť, môžete to samozrejme odmietnuť, môžete dať 
prioritu v rámci rozpočtu k čomukoľvek inému, je to bez problémov. Čo sa týka prevádzky – 
ľahko ste to určili, slnečné a nie slnečné dni, spriemerujme to, bude teplo, bude treba 
dokurovať, príde dosť ľudí, vieme aká bude návštevnosť, bude treba dať ľuďom na mzdu, 
vieme všetko vypočítať, všetko sa dá skalkulovať, nie je s tým žiadny problém a určite sa to 
dá exaktne stanoviť.  Takže my sa do toho určite pustíme, pretože sa to dá bez nejakých 
odchýlok stanoviť. 
 
G.Galeta – Boli tu spomenuté odpady, osobná skúsenosť. Vyseparovali sme odpad a syn to 
išiel odviezť. Pracovník na zbernom dvore mu povedal, že berieme len PET fľaše a ostatné 
nech vyhodí do komunálneho odpadu. Keď som chcel komunikovať s p. Bakošom tak teda 
nie, berieme všetko. Išiel som ďalej, firma, ktorá od nás odoberá separovaný odpad, zastavila 
sa u mňa p. Podlesná tak som sa jej na to pýtal. Povedala, áno vykupujeme separovaný odpad, 
platíme za to mestu. Myslím, že informovanosť občanov a aj tých pracovníkov by bolo 
možno lepšie do toho zaškoliť, aby toho separovaného odpadu bolo čo najviac a čo najmenej 
komunálneho odpadu. Toto bola moja iniciatíva, ktorú som vyvinul ohľadom odpadov, takže 
aby sme sa nad tým zamysleli, ak chceme ušetriť na tom odpade, tak viacej propagovať tú 
separáciu.  
 



F.Bakoš – My sme zberová spoločnosť pre mesto Nová Baňa a mesto má uzavretú zmluvu 
s vyšším dodávateľom a tento pokrýva naše náklady na separovaný zber. Samozrejme, že 
zbierame všetky zložky odpadov, ktoré na dvore ešte triedime. Z tých vytriedených zložiek za 
PET fľaše sa platí najvyššia zložka, nižšia je za zelené, nižšia je za kombinované hnedé 
a modré a najnižšia je za odpad tzv. drogériový. Ostatný odpad vyseparovaný z plastu je 
nepredajný. Neviem, či sa rozumieme, alebo či sa chceme rozumieť, tento odpad končí potom 
buď na odberateľoch, ktorí postupne zaniká a odchádza na skládky, ale sa separuje. Tu sa 
z toho vyseparuje maximálny podiel tých výkupných zložiek a ide to preč. Číňania prestali 
vykupovať igelitové tašky, to znamená, že ide do komunálu, ide to na dvor TS, kde sa to 
vyseparuje a vznikajú nám náklady a s tými čistými vyseparovanými PET  fľašami, tými 
pokrýva dotyčná spoločnosť naše náklady. Takže, keď to šibne aj pred Tvojimi očami do 
kontajnera, tak vie prečo. Ale  nebudem občanom rozprávať, že nezbierajte a neseparujte. 
Všetko sa zbiera, okrem autoplastov, nárazníkov a rôznych záležitostí a dokonca zbierame po 
občanoch aj to, čo si uložia na verejných priestranstvách, pneumatiky okolo domu atď., lebo 
za všetko už teraz zodpovedajú TS. My sme zberová spoločnosť a zbierame všetko, náklady 
ale budú rásť pokiaľ to bude trvať tak, ako to trvá doteraz. My  ich môžeme len 
minimalizovať a čím viac vyseparujeme čistých zložiek, tým viac peňazí dostaneme. 
 
Mgr.J.Havran  – V tomto svete biznisu a trhu sa robí iba s tým, čo prináša peniaze. Keď som 
sa stretol s pánom riaditeľom z firmy, ktorá sa tým zaoberá, povedal, že len nech niekto 
neumýva kelímky od jogurtov, len nech niekto neumýva tetrapakové obaly, pretože s tým nie 
je čo robiť. Nie je čo robiť s PVC rúrami, pretože nevedia odbúrať chlór zo systému, všetko 
skončí v komunálnom odpade. Nakladá sa len s tým, čo prináša zisk, všetko ostatné čo 
občania vyseparujú, väčšina z toho skončí v zmesovom komunálnom odpade. To je výsledok 
trhu, kde sa to riadi výlučne dopytom a ponukou. Každopádne treba separovať, pretože to 
minimálne zníži množstvo nášho komunálneho odpadu a tie firmy, ktorým to odovzdáme to 
potom uskladnia alebo spália.  
 
Ing.T.Palaj - Chcem sa ešte vrátiť k téme kúpaliska, tak ako ste nám viackrát prisľúbili, čo 
všetko nám viete v budúcnosti dodať, to oceňujem, ale mrzí ma, že sme ich nedostali vopred. 
Môj názor je, či ich dostaneme alebo nie, tak dnes asi nikto z nás nie je natoľko informovaný, 
aby o tomto projekte mohol hlasovať.  
 
Mgr.J.Havran  - Neposkytnutie úplných informácií, to znamená neposkytnutie rozpočtu 
vnímam ako chybu v tomto prípade a rozpočet vám bude určite poskytnutý a rovnako 
vypočítané, do akej miery to teda budeme schopní, výšku predpokladaných nákladov 
spojených s prevádzkou. Verím tomu, že všetci poslanci majú rovnaký cieľ zrekonštruovať 
v tomto meste kúpalisko, aj keď svojim spôsobom je to budovanie nového kúpaliska.  Takže 
my to urobíme v čo najkratšej dobe a poskytneme vám to, aby ste sa mohli k tomu nejakým 
spôsobom vyjadriť. Pokiaľ bude potrebné, tak skorigujeme veci, ktoré bude možné 
skorigovať.  
 
Ing.T.Palaj - Stiahnete teda dnes z rozpočtu túto kapitolu kúpalisko, keďže sa  k nej nevieme 
vyjadriť? To, že Vy nám to pošlete v priebehu týždňa, neznamená, že mám niekde schváliť 
500 tis. eur, keď neviem na čo. Vypustíte tento výdavok z hlasovania o rozpočte? 
 
Mgr.J.Havran  – Ja ten rozpočet nechám taký aký je a my budeme robiť opatrenia, aby ste 
dostali dostatok informácií, či Vy sa už rozhodnete ho podporiť alebo nepodporiť, to už 
nechávam na vás.  
 



Ing.T.Palaj - Pravdupovediac s týmto postupom sa nestotožňujem a veľmi mi to pripomína 
jeden podobný projekt z minulosti, kedy opäť bolo prvoradé to, aby bol schválený, pričom 
súkromný investor tam zrovna zhodou okolností požadoval príspevok na zbúranie areálu 
kúpaliska a vybudovanie mosta. Mám obavu, že z môjho pohľadu opäť to schvaľujeme iba 
preto, aby sa toto dokázalo uskutočniť a čo bude ďalej s kúpaliskom sa uvidí potom. Z tohto 
ohľadu ja za rozpočet v takejto forme nezahlasujem. Ďakujem. 
 
P.Forgáč – Bolo by možno namieste dať vypracovať prepočet, alebo možno nejakú štúdiu na 
celoročnú prevádzku, koľko by to stálo? Aký by bol rozdiel v nákladoch na realizácii 
takéhoto projektu, v takomto rozsahu a aký by bol rozdiel aj  v nákladoch prevádzkovania 
takéhoto projektu oproti kúpalisku, ktoré by bolo využívané možno 2 mesiace v roku, keďže 
by to bolo zrealizované z tohto pohľadu mi to pripomína iba kúpalisko na 2 mesiace. Keby to 
bolo kryté a urobené na celoročnú prevádzku, tak by to určite bolo výhodnejšie a u ľudí by sa 
to oveľa jednoduchšie obhajovalo a aj by to bolo lepšie.  
 
Mgr.J.Havran  - Ťažko je na to odpovedať, pretože neexistuje zadanie celoročného kúpaliska, 
neviem, čo by to malo všetko obsahovať. 
 
P.Forgáč - Zadanie nebolo ani na toto. My sme nezadávali obmedzenú prevádzku, Ty si 
s ňou prišiel sám iniciatívne. Existuje možnosť, že by si si osvojil aj takúto iniciatívu? 
 
Mgr.J.Havran  - Musím vedieť, čo má byť predmetom a obsahom celoročnej prevádzky, aby 
som to vedel zadať a neviem, koho by som hneď žiadal o to, aby mi povedal prevádzkové 
náklady. Neviem, či projektant je schopný vyčísliť prevádzkové náklady v súvislosti s 
technológiou, otázkou zostáva personálne obsadenie. Určite je to možné vypočítať, otázkou 
je, ako má vyzerať jeden model, pretože dnes ten druhý nie je nijakým spôsobom stanovený. 
My sme uvažovali o predĺženej prevádzke, preto bolo počítané aj s ohrevom tej vody, aby to 
mohlo fungovať dlhšie a tam to viem nejakým spôsobom stanoviť, ale ja neviem aká bude 
veľká bude budova, aké veľké budú jej energetické požiadavky.  
 
P.Forgáč - O tomto môžeme viesť diskusiu, môžeme sa k tomuto stretnúť a môžeme sa 
o tomto baviť a vyrobiť možno dva zámery a baviť sa o tom. V tých prioritách na budúce 
obdobie je naozaj rekonštrukcia kúpaliska s celoročnou prevádzkou, takže by bolo logické, 
keby sa tu dnes bavíme o celoročnej prevádzke, keďže to bolo v prioritách. Nebolo tam niečo, 
čo malo 2 alebo 3 mesiace fungovať. Vaša predstava ako mesta mala byť, že to je celoročné, 
lebo tak to bolo zadané, tak sme  schvaľovali ten plán priorít na budúce obdobie a tam to je 
jasne zadeklarované. Dnes sa bavíme o tom, že si nevieme predstaviť, ako by to malo 
vyzerať. My sme si mali v prvom rade vedieť toto predstaviť a nie predstaviť si, ako by to 
vyzeralo menšie, lebo tu sme sa zaviazali, toto sme schvaľovali. Toto je dokument, ktorý 
schvaľujú poslanci a keď chceme niečo od poslancov, aby to schválili, tak to musíme 
rešpektovať. My sme tú predstavu mali mať už na začiatku, keď sme schvaľovali program 
rozvoja mesta a tam jeden z týchto bodov bol. Existuje nejaká možnosť, že by si si Ty, ako 
primátor osvojil takúto ambíciu, alebo ako to Ty vidíš, ako by sme sa mohli možno dostať 
k dvom návrhom, o ktorých by sme sa bavili. Povedzme čo je lepšie a potom sa bavme 
o financovaní, potom o prevádzkovaní, potom to odhlasujme a poďme do toho. Ja s tým 
osobne nemám problém. 
 
M.Marko – Keď sme robili rozhľadňu, mali sme tri návrhy a zapojili sme do toho verejnosť. 
Toto je oveľa väčší projekt a mohli by sme tiež vypracovať 2 štúdie a nech sa ľudia rozhodnú. 
Tu nikto nehovorí, že sme proti tomu, ale jednoducho pokiaľ neviem, koľko to má stáť, keby 



si bol na našom mieste, tak isto by si sa správal ako my, lebo jednoducho by si sa nevedel 
rozhodnúť, keď nevieš koľko to stojí. Nevidím tam žiadne peniaze na asfaltovanie a na 
opravu výtlkov. Ty si povedal, že si poslanci túto možnosť zobrali pre seba, ale to zase máme 
niekedy v septembri zvolať MsZ a schváliť peniaze a asfaltovať budeme potom, keď prší? 
Robme veci normálne plánovane, dohodnime sa teraz, čo chceme urobiť, nech si to vie 
zariadiť aj riaditeľ technických služieb.  
 
Mgr.J.Havran  - Chcel by som Ťa poprosiť, aby si si uvedomil jednu skutočnosť, prostriedky 
na opravu a údržbu komunikácií sú bežnými prostriedkami. Tu sa zatiaľ bavíme o 
kapitálových, tak aby si zatiaľ nežil v tom, že keď teda toto stiahneme, tak nám tu zostanú 
peniaze na opravy komunikácií.  
 
M.Marko - Rozumiem, máme ich teraz niekde nakalkulované, na opravu ciest a súvislé 
asfaltovanie? 
 
Mgr.J.Havran  - To by si mi mal Ty povedať. Pokiaľ tam nie sú, môžeš kľudne navrhnúť. 
 
M.Marko  - Tak si navrhneme. 
 
Mgr.J.Havran  – Štúdia a vizualizácia o tom, ako bude vyzerať rozhľadňa  je rozdiel si čítať 
PD, jej technické záležitosti. To si nerobil pri rozhľadni. Štúdia na kúpalisko Ti bola 
prezentovaná projektantom a aj mnou osobne. Myslím si, že keby si si bol detailne študoval 
PD a s jej spôsobom realizácie pri rozhľadni, možno že by som  bol iným spôsobom rozhodol. 
Nechcem moje ani Tvoje schopnosti nijako obmedzovať, ale nie každý sa vie kvalifikovanie 
vyjadriť k riešeniam, ktoré sú tam navrhnuté.  
 
J.Búry – Tých 470 tis. eur, pokiaľ mám informácie, idú tam voda a elektrika, v rámci toho 
bude oprava mosta, zbúranie a v rámci toho tam je ešte postavenie technickej budovy. Tá 
technická budova bude drevopláštená, čiže nie s celoročnou prevádzkou. Pani Pinková, keď 
investor chcel stavať halu a požadoval na zbúranie 150 tis. eur, reagovala veľmi vehementne, 
že to je veľký peniaz. Ja súhlasím, ale pohybujem sa v stavebníctve a viem, že to nebolo až 
tak premrštené. Teraz sa pýtam, keď odrátam od 470 tis. eur 150 tis. eur, zostane mi 320 tis. 
eur. Za to ideme postaviť budovu, ktorá bude len opláštená, niečo podobné ako máme na 
Tajchu a stálo  nás to 120 tis. eur.  Možnože po odrátaní tam bude len 250 tis. eur, ale tá 
budova by musela byť dobre spravená, lebo poviem, že sme stavali 6-bytovku, ktorá bola plne 
zateplená, zastrešená, všetky technické veci boli dovedené, kuchyne boli zariadené, kúpelne 
boli spravené, chýbali tam len niektoré svietidlá  a stála 120 tis. eur. Takže mňa trošku 
prekvapuje aj tá cena, preto by som rád vedel, čo tam ešte bude v rámci tých 470 tis. eur? 
 
Ing.J.Šeclová - Je to podľa jednotlivých objektov, to znamená: 

- 54 tis. eur búracie práce – všetko s DPH 
- 280 tis. eur sociálno - prevádzková budova 
- 18.700 eur most 
- 17 tis. eur vodovodná prípojka  
- 10 tis. eur kanalizačná prípojka, prečerpávacia stanica 
- skoro 3 tis. eur pripojovací plynovod 
- 4.400 eur prípojka NN. 

K tomu sú ešte pripočítané náklady za verejné obstarávanie zhruba 3 tis. eur, to bola 
ponúknutá cena na základe prieskumu.  
 



J.Búry - Tie čísla pasujú, ale mne nepasuje to číslo 280 tis. eur na tú budovu. Čo vlastne  
bude v tej budove, keď to bude stáť 280 tis. eur? 
 
M.Šmikniar  – Tá sociálno-prevádzková budova bude ako drevostavba opláštená. Sú tam 
pokladňa, prevádzkové priestory pre záchrannú službu, prevádzkové priestory pre 
zamestnancov, šatne, sociálno-hygienické zariadenia, bufet, zázemie. Hore na poschodí budú 
znovu šatne a terasa, ktorá bude na odpočinok na opaľovanie. Bude o rozmeroch 34 m na 14 
m. To, čo ste Vy hovorili, že 6 bytovka za 120 tis. eur, tak to z mojej projekčnej praxe som sa 
s tým nestretol, to nie je reálne.   
 
J.Búry - V poriadku, máte svoje skúsenosti. Hovoríte, že tam budú priečky, drevené 
opláštenie, zastrešenie + základy.  
 
M.Šmikniar  - Plus elektrika, voda, kanalizácia a teplá voda.  
 
J.Búry - To sú inštalácie, ktoré k tomu patria. To má aj budova s celoročnou prevádzkou, 
nielen s letnou. Tak, ako ma to prekvapuje aj na tom Tajchu, viem, že tam prišli schody, ktoré 
boli čiastočne navýšené, ale nie je to ani zateplené, je to len vymurovaný holý ypor, zakrytý 
a zatiahnutá fasáda, obklady a dlažby. Ale 280 tis. eur za takúto budovu 34 m x 14 m, to sa mi 
zdá veľa. Neviem, možnože sa pohybujem v zlých číslach.  
 
M.Šmikniar  – To máte spolu 550 m2. Tie ceny netvorím ja, tie ceny má rozpočtár, kde je 
cenová relácia a bude verejná súťaž, kde sa tá cena môže znížiť, alebo môže ísť aj opačne. 
Nikto nehovorí, že za túto cenu sa to bude stavať. Z vlastnej praxe môžem povedať, že bola 
cenová relácia na jednu zákazku a z hranice 900 tis. eur sa dostali na 650 tis. eur. Sú tu určité 
cenové relácie, ktoré sú tabuľkové a nezohľadňujú rabaty stavebných materiálov, dopyt 
stavebných prác a pod. To je na tých cenových ponukách dodávateľov. Čo je dôležité v tomto 
rozpočte, ani nie tak cenová relácia, lebo tá sa môže vysúťažiť, ale sú to položky výkaz – 
výmer.  
 
J.Búry - Aj ten by som potom rád videl. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Ja by som sa k tomu chcela vyjadriť ako jeden z dvoch ľudí, 
ktorý aj v decembri 2015 tvrdil, že  by bolo fajn do toho ísť. Zároveň som v roku 2015 bola 
súčasťou toho tímu, ktorí pripravovali PHSR a teda aj vďaka mne sa tam dostalo to slovíčko 
„celoročné“. Taký tretí môj postreh je, že by mi bolo divné, keby sme o tom dnes hlasovali 
a zajtra sa dozvedeli podrobnosti. Vzhľadom k tomuto všetkému mám zostavené nejaké 
priority z môjho volebného obvodu a to súvislé asfaltovanie ulice Nálepkovej, ďalej 
vybudovanie oddychovej zóny na Zvoničke a tiež vybudovanie detského ihriska v MŠ 
v elokovaných triedach na Štúrovej. Jedná sa o projekt, ktorý bol už vypracovaný, avšak 
nebol schválený, tak by som ho rada dostala na priamo do rozpočtu. Čo spomínal poslanec 
Ing. Tužinský, mám tu doručený návrh viacerých poslancov, ako tých 470 tis. eur využiť. Tak 
asi toľko, že k môjmu pozmeňovaciemu návrhu pôvodnému, ohľadom dotácií tu máme ďalší, 
kde je v kope viacero takýchto investičných akcií.  
 
J.Barniak  – Toľko tu bolo toho povedané, neviem, kde začať. Začnem od konca. Pán 
poslanec Galeta, Ty si robil prieskum, ale asi na Brehách a nie na Novej Bani, lebo tie počty, 
čo si povedal. Poprosím potom pani riaditeľky základnej školy, bývalého pionierskeho domu 
a hudobnej školy, materskej školy, nech sa aj ony vyjadria, či chcú kúpalisko? Nech si 
zavolajú detičky do telocvični a nech sa ich spýtajú, či chcú kúpalisko. Oslovíme aj cirkevnú 



školu, pána riaditeľa, ja pôjdem osobne za pánom kňazom Mišíkom spýtať sa ho, či chcú 
alebo nechcú kúpalisko, nech spravia prieskum. Lebo pred 2 rokmi som bol na plážovom 
kúpalisku v Žiari nad Hronom a pre koho to kúpalisko tam bolo? Kočíky, malé deti 
a mamičky a nádherne sa tam odreagovali. V prvom rade by som povedal, že je to pre 
mamičky s deťmi, v druhom rade pre všetky deti a drvivá väčšina, keď tam pôjdeme spolu 
pán poslanec Galeta, keď sa spýtame, či chcú kúpalisko alebo nie, tak budeš počuť, čo Ti 
povedia. Ďalej ideme medzi pracujúci ľud, ktorí robia v ťažkých podmienkach v dnešnom 
Knaufe, ktorí robia na zmeny v ťažkých podmienkach, radi prídu v tých horúčavách na 
kúpalisko sa odreagovať. Keď bude nočné kúpanie, prídu aj po poobedňajšej zmene. To 
kúpalisko je aj pre dôchodcov, aj ja som už dôchodca,  ale ak si myslíte, že je to len pre mňa, 
tak vám sľubujem, že nevstúpim na kúpalisko, budem sa pozerať len spoza plota. Skúsime 
spraviť tento prieskum, či chcú alebo nechcú kúpalisko, lebo my sa tu dohadujeme a pani 
riaditeľky mlčia. Mesto je  dobrej kondícii, už to hovorím od začiatku, ako som sem nastúpil 
za poslanca v roku 2010 a napísal som si zopár poznámok, nejakých 5 strán do zošita, ktorý 
vám môžem kedykoľvek ukázať. Pánovi poslancovi Forgáčovi som to ukazoval aspoň päť 
razy, čo je tam napísané  takisto aj Karolovi Tužinskému.  Môžem vám to aj teraz ukázať, čo 
tam bolo napísané, veľa vecí. Jedna z tých vecí bola vybudovanie športovej haly kúpaliska. 
Mali sme sponzora pána Gondu, ktorý nám to chcel ísť spraviť zadarmo. Pán Galeta, čo Ti 
tam dali čítať minule, to vie každý, že sme to schválili, že bol proti len Jožko Palaj sa zdržal 
alebo Viktória Valachovičová. Niektorí e-mailovali, niektorí ohovárali poza chrbát a môžem 
to o 2 mesiace, keď bude MsZ prečítať, čo pán Gonda napísal. Ty si pán Galeta čítal to, čo 
vieme, že sme to schválili a kto bol proti a ja teraz prečítam čo napísal pán Gonda. Prečo? My 
sme vážení odmietli zadarmo, pokazili sme si to u pána Gondu a on povedal, že to nejde 
budovať. Tam bola prevádzka celý rok, ubytovanie a krásna hala. Vy ste to niektorí odmietli 
a teraz čo hovoríte, že je to drahé, že mesto musí platiť. Toto je farizejstvo číslo 1, vážení. 
Nehnevajte sa na mňa, toto sa nerobí. Robíme to pre občanov mesta a nerobíme to pre nás, čo 
sme tu. Takže sme odmietli veľkolepý projekt vážení. Za tisíc rokov sa už nenájde taký 
človek, ako pán Gonda, čo to chcel postaviť za vlastné a my sme si toto pokazili. To je 
najväčšia chyba, ktorá sa stala za posledné roky a do budúcna nás to môže riadne mrzieť. Pred 
trištvrte rokom, keď som bol na maródke ste schválili projekt kúpaliska. Hlasovali ste všetci 
za projekt, neviem, či sa niekto zdržal. Všetci ste hlasovali a som sa tešil, že aj bezo mňa to 
išlo. Vy ste schválili projekt kúpaliska, aby sa nerobilo a to je ďalšia vizitka. To už môže len 
prokurátor rozhodnúť, či poslanci schvália, aby sa robilo kúpalisko a teraz ho odmietnu. Dám 
si vypracovať projekt, aby som ho staval a nie, aby som ho nestaval. To je nejaké čudné toto. 
Spomeniem ešte rok 2009, 2010 a tú dobrú kondíciu mesta. Od začiatku som hovoril a jediný 
človek, čo spravil, že to mesto funguje, lebo moje slová boli, že ako že tu nie je peňazí, 
zoberieme košík a prejdeme od Tajchu po železničnú stanicu, tak sa nám peniaze budú sypať 
z košíka. Aj sa tak stalo zásluhou primátora mesta Novej Bane, ktorý spravil tvrdé opatrenia, 
možnože niektoré aj neprimerané, ale pre mesto a drvivú väčšinu občanov to bol veľký 
prínos. Našiel peniaze na mestských lesoch, na technických službách, zoštíhlil správu a mesto 
je v takej kondícii, ako povedala pani kontrolórka, s jednou pôžičkou nejakých 4 %, keď sa 
môžu zobrať nejaké ďalšie pôžičky. Môžem povedať aj kto hlasoval proti. Koľkí boli proti 
tomu, keď sme išli vybavovať, aby sme našli peniaze. Pán Marko, Ty si bol medzi nimi, 
Jožko Palaj, Ty si tu nebol, Gregor Galeta, Ty si tu nebol. Peter Forgáč, Karol Tužinský, Vy 
ste tu boli vtedy za nás, teraz prešli na druhú stranu, vtedy boli za to. Pán Búry, vtedy bolo 
SDKU, KDH nechceli ste robiť také výmeny, nechceli ste ísť do toho, boli ste radšej, aby sa 
tu kradlo na TS, s naftou behalo kade – tade po dvoroch. Jediný pán Bakoš, keď nastúpil, tak 
spravil poriadok. Kto bol za pána Bakoša, kto hlasoval a kto sa zdržal? Vieme veľmi dobre, 
kto a teraz by sme rozdeľovali, že tam treba dať a tam, ale keď sa robil tvrdý boj, tak jedine 
primátor mesta spravil všetko tak, aby tie peniaze boli pre mesto navyše. A našlo sa ich dosť 



veľa. A toto je zdroj, aby sme tie veci mohli pre občanov budovať, aj kúpalisko. Keď 
zoberieme Novobanskú  trojicu, jediný čo som sa ja postavil, barlu som nechal dole a išiel 
som na trojicu, rozprával som sa s tými ľuďmi a na MsZ som dal zastaviť, aby sa ďalej 
nepokračovalo, lebo ten pán, čo dal rozpočet a materiál, tak to bola katastrofa. Pani 
poslankyňa Valachovičová aj s pánom Palajom, vy ste boli za to, aby sme pokračovali, že 
prečo nezaplatíme tie špinavé veci, čo tam boli, vy ste boli u pána primátora, že prečo sa to 
nejde zaplatiť. Ja som povedal že nie, pokiaľ sa to neprešetrí. Nakoniec prišiel iný investor, 
ušetrilo sa veľa peňazí a aj sa to skorej dokončilo. Takáto je cesta.  
 
J.Búry – Musím zareagovať na dve veci. V prvom rade na to farizejstvo, podľa mňa  väčšie 
farizejstvo je to, že niekto má udobrený plán alebo zámer a potom od neho odskočí a tvári sa, 
že sme mu ho neschválili. Tento projekt bol schválený a neprajem si počuť, že bol niekto 
proti, nikto nebol proti. Ja som osobne poblahoželal pánovi Gondovi, že mu držím palce, nech 
mu to vyjde. To je farizejstvo, to že to bolo schválené, mohol začať, mohol na druhý deň tie 
peniaze položiť na stôl tak, ako povedal, že ich položí a mohol začať robiť. Prečo nerobil, to 
nech Ti povie on, mne to nepovedal. Druhá vec, keď postavíme žiakov v v telocvični, aj ja 
keď som bol malý nás postavili v telocvični a pýtali sa nás, čo chceme väčšina povedala 
klzisko, ktoré dodnes nie je postavené. Nikto neviní, že to nebolo postavené len za to, že 
poslanci sa postavili proti alebo že nechceli dať deťom klzisko.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Chcela som podobne zareagovať na to, že neviem, prečo by 
investor nemohol vtedy investovať. Myslím, že ten pomer bol 9 : 2, aj to si myslím, nebol 
nikto proti, myslím, že sme sa len „zdržali“ dvaja. Čo sa týka toho, že sme vraj PD schválili 
ešte pred rokom, tak tam treba zvážiť aj to, koľko PD máme pripravených a nerealizovaných, 
napr. odstavný pruh pri ZŠ J. Zemana, aj na toto kultúrne centrum je niečo vypracované, kino, 
štúdia je aj na ul. Kollárova, čiže je to jedna z tých novších PD a to neznamená, že musí byť 
hneď využitá, najmä v takejto forme, ktorá asi nie je úplne ideálna. 
 
Ing.T.Palaj - Pán poslanec Barniak, nehnevajte sa  budem trochu osobný, aj Vy ste tu boli 
viackrát osobný k nám. Mám dve pripomienky. Prvá, že tá trojica, nie novobanská osveta, ale 
veľmi ma teší, že Vy ste sa zaslúžili o to, že bola zrekonštruovaná. Druhá vec, že ja sa volám 
Tomáš a nie Jozef a o výpovednej hodnote celého Vášho diskusného príspevku a Vašej 
krátkej pamäti vypovedá to, že tak, ako si nepamätáte moje meno, nepamätáte si ani 
hlasovania, ktoré sme tu za posledné roky mali, pretože s prepáčením ak nechcem povedať, že 
tu tárate, tak sa minimálne mýlite, keď hovoríte o mnohých hlasovaniach.  Tak, ako sme my 
neschválili projekt kúpaliska, tak, ako sme si ho nedali my vypracovať a v kope ďalších vecí. 
To len preto, aby ste náhodou nežili v omyle, že to, čo hovoríte je pravda. Ďakujem. 
 
P.Forgáč – Čo nezavoláš dole detičky, však ich zavolaj? Primátor zakáže nám dať rozpočet 
a Ty tu zadávaš úlohy bežne. Tak ich zavolaj nech tam idú, nech povedia. Zavolaj môjho syna 
a ten povie, že chce aj prúdové lietadlo. Ty sám ako podnikateľ by si išiel do niečoho, čo 
nevieš, koľko bude stáť? Koľko bude stáť prevádzka toho kúpaliska, vieš? Nevieš. Tak každú 
jednu vec čo robíme a podnikáme, tak je úplne namieste, aby sme vedeli, koľko to bude stáť. 
Ani jeden krát v tejto diskusii som nebol ani konfliktný, snažil som sa do toho nezaťahovať. 
Ty tu urobíš teraz kabaret. Ono je to ľahké budovať za mestské, keď ani nevieme, koľko to 
bude stáť a dávať tu vyhlásenia, že nepôjdeš na kúpalisko a my Ťa teraz budeme obdivovať, 
budeme dávať klobúk dole, ako Ty prevádzkuješ ubytovanie vedľa kúpaliska a tváriš sa, že 
Ty tam nevkročíš. Čo Ti mám dať kyticu, alebo čo chceš? Buďme k veci a normálne sa 
bavme.  
 



G.Galeta - Jozef, ak sa pôjdeš pýtať detí, tak pôjdem s Tebou a dáme im dve otázky: Chcete 
kúpalisko na dva mesiace, kedy máte prázdniny alebo chcete celoročné kúpalisko, kde by ho 
mohli školy využívať aj na výuku? Bol tu nejaký plán mesta, kde sme schvaľovali tieto 
prostriedky, tak sme mysleli, že to pôjde v súlade s tým programovým vyhlásením mesta. 
Tam bolo jasne povedané, celoročné kúpalisko, takže išlo niečo mimo nás. Čo sa týka pána 
Gondu, to sme už x-krát prebrali, že mal všetko schválené, mohol začať hneď na druhý deň. 
Keď sa jednalo o pána Gondu, pán primátor prišiel osobne pochváliť, aká je to skutočne dobrá 
investícia, s čím sme súhlasili  a tiež bola jeho argumentácia taká, že mesto nikdy nebude mať 
na to, aby opravilo kúpalisko. Následne vidíme, že sú pripravené projekty na kúpalisko bez 
toho, aby sme komunikovali, či je to v súlade alebo nie je s tým naším plánom.  
 
J.Psotka - Pán Barniak tu spomínal robotníkov, u nás na Chotári tiež chodia robotníci do 
roboty, deti chodia do školy, všetci musíme chodiť na nákupy sem do mesta 12 km. Osem 
rokov žiadam o tú cestu, nikto sa o to nepostará . Ja nemám nič proti kúpalisku, nech sa robí, 
ale treba aj takéto veci riešiť. Dal som vám predbežný rozpočet na cestu, ktorý ste úplne 
zmietli zo stola, ani ste sa mi neozvali, takto sa to nerobí s ľuďmi. Nehnevajte sa, ale keď 
niekto žiada osem rokov o niečo a vždy mu to je odmietnuté, to je hanba pre mesto. Žiadal 
som na 3 rázy tú cestu robiť a bol na to postavený aj rozpočet a zmietli ste to. Ja nechcem, 
aby sa za 1 rok spravila celá cesta, rozložiť to na 3 až 4 roky. Zmietli ste to zo stola, prečo? 
My sme sa kedy odtrhli od Novej Bani? My sme sa predsa neodtrhli od Novej Bani. Prečo 
tam nedávate nejaké peniaze?  Všetko nás len odsúvate nabok. Ďakujem. 
 
Mgr.J.Havran – Kto minulý rok schvaľoval rozpočet, prostriedky na súvislé asfaltovanie 
alebo na vysprávky komunikácií? Dvíhali ste ruku? Prečo ste tam nedali a nenavrhli Chotár? 
Veď ste tom mohli, tu sa vlani rozdelilo historicky najviac peňazí, cez 200 tis. eur a na Chotár 
ani nekvaplo. Veď keď sa to v minulosti robilo, robili sa rozpočtové opatrenia a TS to robili, 
tak polovica na vysprávky išla na Chotár. Predtým peniaze, ktoré boli určené na súvislé 
asfaltovanie jediné predtým rok išli na Bukovinu, do obvodu č. 5, Vy ste sa neodtrhli. Minulý 
rok zastupiteľstvo nevyčlenilo prostriedky na opravu komunikácií a Vy mne poviete, že je to 
hanba pre mesto, to ste sa v tomto prípade ale pomýlili. Pretože, keď to bolo v mojej 
kompetencii, ja som robil rozpočtové opatrenie, tak polovica z prostriedkov na vysprávky 
skončila na ceste na Chotári, polovica z vyčlenených. Rok predtým, keď bolo súvislé 
asfaltovanie, jediné bolo urobené na cestu smerom na Bukovinu. Nikde inde v meste Nová 
Baňa sa to neurobilo. Teraz tu idete vzdychať, ale plačete na nesprávnom hrobe. 
 
J.Psotka - Nehnevajte sa pán primátor, toho roku tam nebola ani koruna a ja som Vám jasne 
povedal, pán Barniak o tom vie, že to nemá význam plátať tam tie diery, lebo to je do roka 
vyhádzané preč, to sú zbytočne vyhodené peniaze. Dal som kalkuláciu na striekaný asfalt, 
nestojí to až tak veľa a bude to držať. Darmo Vy tam každý rok dáte 5 tis. eur, keď to je o rok 
znova vyhádzané a sme tam, kde sme boli.  
 
Mgr.J.Havran – Vy máte iniciatívu navrhovať prostriedky, ako majú byť použité. 
V minulosti to MsZ urobilo a rozhodovalo o cestách, ktoré budú opravované, pričleňovalo im 
prostriedky aj napriek návrhom TS. Vy čakáte od primátora mesta Nová Baňa, že budem 
kvalifikovane hovoriť, ktoré cesty majú byť opravované. Ja poznám cesty vyššieho významu 
ako je cesta na Chotári a na Bukovine v meste Nová Baňa, ktoré by mali byť opravené skôr 
ako na tam. A tam si viem predstaviť, že by malo byť vynaložených 200 tis. eur. Pokiaľ sa 
zastupiteľstvo stotožní s Vaším návrhom, tak to tak bude, ale minulý rok sa nestotožnilo so 
žiadnym návrhom, lebo tam bola nula vyčlenená. Nie? Asi ste nič nepredkladali? 
 



J.Psotka – Vlani bolo 6 tis. eur, čo dali TS, tam popred Kovačiča sa to zaplátalo a iné nič. 
Predvlani bolo na hornom Chotári od chaty po majetky a dosť.  
 
Mgr.J.Havran – Od kedy ste poslanec, prečo ste to nenavrhovali?  
 
J.Psotka - Vy máte reagovať aj na ústne žiadosti. Poslancom som len rok.  
 
Mgr.J.Havran – Čo ste minulý rok navrhli na Chotár tu na MsZ v rámci úpravy rozpočtu 
alebo v rámci návrhu rozpočtu? 
 
J.Psotka – Akože nie, nejdem sa s Vami hádať. 
 
Mgr.J.Havran – Myslím si, že v tomto meste sú cesty, ktoré majú nejakú prioritu a mali by 
byť opravené. Ja netvrdím, že ľudia na Chotári a na Bukovine majú chodiť po dierach, ale to 
je otázkou pre poslancov, či sa rozhodnú dať 200 tis. eur na opravu komunikácie na Chotár, 
keď aj na trikrát. Pretože v meste sú rovnako komunikácie, ktoré ľudia požadujú, aby boli 
opravené, to je vecou zastupiteľstva a jeho priorít. Vy sa teraz mne tu sťažujete  a Vy máte 
iniciatívu a môžete navrhovať. To ste sa ale pomýlili. 
 
J.Barniak  – Pán poslanec Palaj máš pravdu, niekedy viem čo bolo pred 40 rokmi, ale 
neviem, čo bolo pred 5. Aj sa Ti ospravedlňujem, otec je Jožko, dlho sme robili spolu, lebo Ťa 
volám po otcovi. Ja, čo som sa stretol so zamestnancami mestského úradu, osobne s nimi 
spolupracujem. Chodím za Lenkou Bielikovou, kde vieme zohnať, čo vieme zohnať, ja som 
mal nejaké návrhy, ona má nejaké návrhy. Keď niečo neviem, idem za Katkou Ditteovou 
a povie mi to bez problémov, povedala mi všetky detaily ktoré som chcel vedieť. Idem za 
pánom Šmikniarom, volal som mu aspoň 9 x krát, kedy bude projekt. Ja som sa zaujímal o to, 
nevyhováral som sa, že nemám, neviem a nechce sa mi zadok zdvihnúť alebo telefón 
a zavolať. Bolo zasadnutie poslancov a pán Šmikniar prišiel s projektom a všetko nám 
vysvetlil. Povedal, že ešte sa na tom robí, nemá ešte celkovú sumu a trošku sa to predlžovalo. 
Chcem tým len povedať, že si mohol ísť aj Ty, aj Ty, aj Ty ísť a spýtať sa, veď to je jasné. 
Volal som aj primátorovi. Bol som v tomto trošku aktívny. Treba len zdvihnúť zadok a ísť aj 
tam, kde sú takéto podobné kúpaliská a pýtať sa a dá sa všetko vysvetliť. Aj vám som hovoril, 
že si to zhruba môžete prerátať, aké môžu byť náklady, to ale nežiadam od vás, len vidím že 
ste neaktívny. Že ste sa teraz dohodli, sedeli ste spolu, získali ste prevahu, pretože pán 
poslanec Forgáč a pán poslanec Karol Tužinský išli na vašu stranu. Veď len pred nedávnom 
sme videli, že s nami hlasovali, u mňa sa stretávali a debatovali, zase prešli na druhú stranu. 
Ja to beriem, je to normálna vec v politike dnes. Veď to vidíme aj vo veľkej politike takéto 
všelijaké veci. Keď ste sa dohodli, že nechcete kúpalisko, treba to otvorene povedať a je to 
vybavené. Keď poviete vy, zlepenec, že nechcete kúpalisko, tak nebude kúpalisko. Alebo to 
dáme do éteru a ozaj občania rozhodnú, či chcú alebo nechcú kúpalisko. Keď poslanci chcú 
robiť napriek, nech rozhodne občan. Ďakujem pekne.  
 
J.Búry – Chcem sa pán projektant ospravedlniť, tých 120 tis. eur, pomýlil som sa. Bolo to 
250 tis. eur, ale bola to trojpodlažná budova o rozmere 30 x 12 m.  
 
P.Forgáč - Dnes tu diskutujeme o kúpalisku o kapitálových výdavkoch v rozpočte na 
nasledujúce obdobie 2018 – 2020, ja má len pocit, že čokoľvek povie niekto iné, tak sa stane 
okamžite nepriateľom a ešte neviem čím. Dnes sa bavíme o kúpalisku, ktoré je na predĺženú 
prevádzku, čo je úplne zbytočná diskusia, keďže program rozvoja mesta Nová Baňa na roky 
2014 – 2020 hovorí o celoročnej prevádzke a keď to tu niekto povie, tak niektorí z nás tu 



majú tendenciu nás tu osočovať. Stačí počúvať požiadavky poslancov sa vypracovať štúdiu 
tak, ako sme sa dohodli. Tí, čo boli na tom stretnutí, kde sa diskutovalo o tom, že tam je 
položka 10 tis. eur na štúdiu, takže vedia, že to bolo prezentované na štúdiu, nie na žiadnu 
PD. Veď len povedzme pravdu, že to bolo tak. Pred rokom a pol sa tu drvivá väčšina 
vyjadrila, že by to mesto nemalo robiť, lebo na to  nemá peniaze, nikto iný nič nepovedal. Len 
sa bavme o tom, nech to je v celoročnej prevádzke, alebo dajme dokopy nejaké dva návrhy. 
Myslím si, že je to úplne namieste, keď niekto o tom hlasuje a chce o tom vedieť viac, chce 
mať viac ponúk a chce sa rozhodnúť o viac veciach. V prvom rade by som chcel osobne 
apelovať na to, že ak sme teda schvaľovali dokument program rozvoja mesta, tak ho potom 
napĺňajme. Nechcem sa nechať do tohto zatiahnuť, aby sme si tu vykrikovali nejaké veci, kto 
kde je a na akej strane je. Ja osobne mám nejaký návrh na kapitálové výdavky v rozpočte 
a budem súčasťou predloženého návrhu. Ja sa budem stretávať s kýmkoľvek a boh mi je 
svedkom, že nikto v tejto miestnosti mi to nebude zakazovať, ale ani mi to nebude nikto 
vyčítať. Keď budeme za dobrú vec a stretneme sa všetci a budeme podporovať spoločnú vec, 
tak ja si myslím, že je to namieste. Určite využijem svoj mandát na to, aby som bol súčasťou 
a zahlasujem za zmeny v tomto rozpočte. Keď bude kúpalisko a bude to v súlade s týmto 
programom a budeme sa vedieť baviť o tom, tak ho budem podporovať, len musíme vedieť aj 
tie ostatné čísla. Musíme vedieť, koľko to bude stáť a akú to bude mať prevádzku? Kolega 
Maroš Havran to tu povedal, že aby to bolo nejaké udržateľné. Tu sa viacerí k tomu 
vyjadrovali, aby sme o tom hlasovali a bavili sa v roku 2015, aby ten projekt išiel tak, aby sa 
dal aj udržať. Aby sme tu nepostavili a neodovzdali niekomu niečo a ten na to nebude mať 
peniaze, aby to fungovalo. O nič iné nešlo.  
 
Ing.Z.Král  - Chcel som sa opýtať kolegov, ktorí tu podali ten návrh, že až som to správne 
pochopil chcete vyhodiť kúpalisko, sumu 470 tis. eur a roztopiť to v ďalších výdavkoch, ktoré 
tu opisujete? To znamená, že na jednej strane hovoríte, že chcete robiť kúpalisko a na druhej 
strane peniaze naň z rozpočtu vyhadzujete? 
 
P.Forgáč – Neviem, koľko bude stáť kúpalisko, neviem, ako bude prevádzkované a nedostal 
som projekt do ruky, toho čo som hlasoval pri schvaľovaní, ale viem presne, kde treba 
peniaze. Viem presne, že tento pán vo svojom veku nemusí plakať na nesprávnom hrobe, je tu 
kopec vecí, ktoré sú zadefinované a sú aj v Tvojom volebnom okrsku o ktorých vieme, že 
treba podporiť. A tie by si mal, to sú zásadné veci, lebo Ty chceš podporiť fikciu, za to, že 
máš taký pocit. Ja ale viem, o čom budem hlasovať. Na každú jednu vec Ti môžem 
odpovedať. Samozrejme podporím súvislé asfaltovanie, podporím odstavné parkovacie 
plochy, lebo viem o čom budem hlasovať.  
 
Ing.K.Tužinský  – Ja len zopakujem to, čo som povedal. Medzi mojimi prioritami na rok 
2018 a 2019 kúpalisko nie je. Mám tam iné priority, ktoré sa nachádzajú v tom návrhu. To 
som už dneska povedal.   
 
Poslankyňa MsZ Ing. Viktória Valachovi čová, PhD. prečítala znenie pozmeňovacieho 
návrhu na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje  
 
pozmeňovací  návrh v rámci bodu č. 7: 
Zvýšenie sumy v podprograme 10.3 Kultúrne služby zo 116.594 eur na 120.094 eur 
o nasledovné položky: 



1. Navýšenie sumy na dotácie v oblasti kultúry z navrhovaných 5.000 eur na 7.500 eur 
2. 1.000 eur na zabezpečenie ozvučenia a technicko-organizačných záležitostí na 

podujatia: vianočné trhy a benefičný koncert 
 
Krytie: Zvýšenie položky – Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve o 3.500 eur 
z 2.560.000 eur na 2.563.500 eur 
 
 
 Predkladateľkou a spracovateľkou pozmeňovacieho návrhu je poslankyňa MsZ Ing. 
Viktória Valachovičová,PhD.. 
     

Dôvodová správa 
 
2.500 eur navrhujem pridať v položke dotácie v oblasti kultúry, pretože žiadatelia pre rok 
2018 žiadajú až 14.750 eur, pričom navrhované nimi ponúkané aktivity sú zaujímavé pre 
mesto (rôzne súťaže škôl, činnosť baníckeho spolku FS Háj, MC Gašparko, OZ Tajch,....) 
Ďalších 1.000 eur navrhujem pridať vzhľadom na pretrvávajúce problémy pri organizácii 
decembrových kultúrnych akcií, na ktorých sa podieľa aj komisia kultúry, vzdelávania, 
mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani, v súvislosti s technicko-organizačným zabezpečením 
a tlakom na dojednanie súvisiacich potrebných činností zdarma. Konkrétne sa jedná 
o profesionálne ozvučenie, ktoré má značný vplyv na výsledok benefičného koncertu, aj 
vianočných trhov a nie je možné ho zabezpečiť vždy sponzorsky v réžii komisie. Ďalej suma 
zahrňuje aj krytie výdavkov na činnosť zamestnancov Technických služieb 
a verejnoprospešných pracovníkov na vianočných trhoch v Centre voľného času, najmä čo sa 
týka dovozu a odvozu potrebného zariadenia, prípravu a upratovanie využitých priestorov. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 109/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje  
 
pozmeňovací  návrh v rámci bodu č. 7: 
Zvýšenie sumy v podprograme 10.3 Kultúrne služby zo 116.594 eur na 120.094 eur 
o nasledovné položky: 

1. Navýšenie sumy na dotácie v oblasti kultúry z navrhovaných 5.000 eur na 7.500 eur 
2. 1.000 eur na zabezpečenie ozvučenia a technicko-organizačných záležitostí na 

podujatia: vianočné trhy a benefičný koncert 
 
Krytie: Zvýšenie položky – Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve o 3.500 eur 
z 2.560.000 eur na 2.563.500 eur 
 
Hlasovanie č. 18: 
prítomní - 9 
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 - 0 
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 



Znenie pozmeňovacieho  návrhu, ktorý predložili a spracovali poslanci MsZ: 
Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka, 
Ing. Karol Tužinský a Ing. Viktória Valachovi čová,PhD.: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje  
 
pozmeňovací  návrh v rámci bodu č. 7 - navýšenie rozpočtu o výdavky: 
 
Podprogram Výdavky 
2.4    Zriadenie mestského rozhlasu v lokalite Macov vŕšok 5 000 € 
5.2.1 Údržba MK - Súvislé asfaltovanie, v tom: 148 000 € 

� ul. Legionárska 30 000 € 
� MK III. triedy v časti Chotár 70 000 € 
� ul. Hviezdoslavova 10 000 € 
� ul. Nálepkova 18 000 € 
� ul. Záhrbská 20 000 € 

5.2.1 Údržba MK - Vybudovanie odstavnej plochy na ul. Školská 40 000 € 
5.6    Rozšírenie cesty III/0659 – Odstavný pruh pred ZŠ J. Zemana 200 000 € 
8.3.2 Prepojenie verejnej kanalizácie Švantnerova a Šibeničný vrch 35 000 € 
8.6.4 Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička 8 000 € 
10.10 Výmena okien - KD Štále 15 000 € 
11.1.7 MŠ Nábrežná, ET Štúrova - detské ihrisko 19 000 € 
 S P O L U 470 000 € 
 
Podprogram 9.5 Kúpalisko:  - 470.000 eur 
 
 

Dôvodová správa 
 
V pozmeňovacom návrhu je zahrnuté súvislé asfaltovanie najkritickejších úsekov miestnych 
komunikácií v Novej Bani, dlhodobo požadované zriadenie rozhlasu v lokalite Macov vŕšok, 
rozšírenie cesty o odstavný pruh pred ZŠ Jána Zemana, vybudovanie odstavnej plochy na 
ulici Školská, ďalej riešenie havarijného stavu kanalizácie v lokalite Švantnerova a Šibeničný 
vrch požadované OÚŽP Žarnovica, výmena okien v KD Štále, ako aj vybudovanie 
turistického posedenia a herných prvkov pre deti na Zvoničke, plus detského ihriska v MŠ 
Nábrežná,v elokovaných triedach na ul. Štúrova. 
Na tieto kapitálové investície budú použité finančné prostriedky uvádzané v predkladanom 
návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2018 v podprograme 9.5 Kúpalisko v celkovej 
sume 470.000 eur. 
 
Ing.K.Ditteová – Dostaneme sa do schodkového rozpočtu, lebo tieto zdroje na kúpalisko boli 
z rezervného fondu. Rezervný fond môže byť použitý na kapitálový rozpočet. Časť vecí, ktoré 
ste prečítali sú bežné.  
 
J.Barniak  - Ešte si ani necheť nespravila pre mesto, ani za necheť nejaký prínos, nejaké euro 
a Ty už táluješ peniaze, čo primátor za 8 rokov vybojoval a Ty si tu schopná potálovať všetko. 



Vidíš, čo si teraz prečítala, zas je to absolútne o ničom. Toto je čistá vizitka, ale beriem to tak, 
že tak to býva v živote.  
 
Mgr.J.Havran  – Dovolím si až tak nesúhlasiť, nebude to také dramatické s tou prácou pre 
mesto, keby sa tak ostatní aktivizovali.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Keďže naozaj s tou komunikáciou so zamestnancami 
mestského úradu je v poslednom čase trochu problém.  
 
Mgr.J.Havran  - Prosím Vás, skúste konkretizovať. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Napr. tvorba VZN o rozpočtových pravidlách a pod., čo vlastne 
mohla finančná komisia len zadať, keďže Vy tvrdíte, že nemôžeme zadať, tak sme si to 
museli ešte aj vypracovať. Ohľadom PD som už spomínala, že najdôležitejšie súčasti boli 
odtiaľ vyložené.  
 
Ing.J.Šeclová - Ešte raz sa za to ospravedlňujem. V žiadnom prípade to nebol úmysel. 
Požiadali ste o PD a ja som si dostatočne neuvedomila, že jej súčasť je aj rozpočet.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Veď budeme mať príležitosť sa tým ďalej zaoberať v januári, 
tak si to potom vyžiadame a bude nám to teda dodané celé.  
 
Mgr.J.Havran – Keby ste svoj návrh, keby nebol tajný - vy ste mali finančnú komisiu a keby 
ste to boli pani vedúcej finančného oddelenia oznámila,  bola by Vám určite povedala svoje 
výhrady a predpokladám, že by ste si to boli upravili predtým. Nemyslím si, že niekedy ste 
mali problém komunikácie s ňou, to znamená, že aby sme predišli takýmto skutočnostiam. 
O tom, čo bude schválené v rozpočte v zásade rozhodnete vy. Ja môžem vaše návrhy označiť 
za protizákonné alebo, že sú  v rozpore so záujmami mesta, že je to zjavne nevýhodné a to je 
všetko. To znamená, že vy rozhodnete o jeho konečnej podobe. Keď ho chcete zmeniť, 
môžete ho zmeniť v akejkoľvek fáze, zrejme ste sa rozhodli a kľudne ste to s ňou mohli 
prediskutovať. Preto Vás na to teraz upozornili, aby ste to neodsúhlasili zle, aby to nebolo 
zmätočné a zbytočné.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - My určite, čo bude možné z tohto návrhu podáme. To, že to 
nebolo odkomunikované  je aj dôsledok nejakej dlhodobej spolupráce alebo nespolupráce. 
 
Mgr.J.Havran - Nesúhlasím. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Mne to nevadí, že to MsZ sa natiahne o to, že to tu operatívne 
opravíme, ale určite čo je možné z tohto rezervného fondu financovať, tak tam dáme. 
Napríklad ja vnímam súvislé asfaltovanie ako kapitálový výdavok. 
 
Mgr.J.Havran  - To vnímate zle.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Ďalej vnímam vybudovanie odstavného pruhu pred ZŠ J. 
Zemana ako kapitálový výdavok. 
 
Mgr.J.Havran - To vnímate dobre. 
 



Ing.V.Valachovičová,PhD. - Potom prepojenie verejnej kanalizácie je taktiež ako kapitálový 
výdavok.  
 
Mgr.J.Havran - To vnímate dobre. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička – jednalo sa 
konkrétne o nejaké sedenie pre turistov. 
 
Mgr.J.Havran  - To vnímate zle.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Výmena okien na kultúrnom dome Štále. 
 
Mgr.J.Havran  - To vnímate zle.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Zriadenie mestského rozhlasu. 
 
Mgr.J.Havran - Dobre. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Tú odstavnú  plochu na ul. Školskej, údržba MK 5.2.1? 
 
Mgr.J.Havran – Až budeme mať PD, tak dobre a samozrejme aj stavebné povolenie. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – A materská škola môže zostať.  
 
P.Forgáč – Reagujem na to, čo si Ty povedal. Na poslednej finančnej komisii som povedal, 
že mne sa to zdá byť trošku neskoro, keď tá komisia je vtedy, keď je už vyvesený rozpočet. 
Bolo mi povedané, že časť tej komisie má na tú vec iný názor ako ja, tak som to akceptoval.  
 
Mgr.J.Havran  - Pokiaľ vieš, toto nebolo vyvesené. Toto bolo pripravené z vašej strany. Toto 
ste mali vy odkomunikovať a mali ste si to skonzultovať tak, aby ste to dnes mali bez 
problémov. Ak má komisia zasadnúť skôr o jej zasadnutí musíš rozhodnúť Ty. 
 
P.Forgáč - To je samozrejme úplne v pohode, keď budem mať včas materiál, lebo keď Ty 
povieš, aby ho poslali pol hodinu alebo pol dňa pred stretnutím a hneď potom ho utekajú 
vyvesiť, lebo mi pani Ditteová  povedala, že to nemohlo byť neskôr. Tak by som sa bol určite 
veľa natrápil s tým, aby som celý ten rozpočet dokázal ešte aj prečítať. To je k Tebe. 
 
Mgr.J.Havran  - Ale si si ho zmenil bez toho, či bol alebo nebol vyvesený.  
 
P.Forgáč - Tebe sa ľahko o tom hovorí, keď máš okolo seba ľudí, ktorým zakážeš nám niečo 
povedať a ešte aj vytlačiť papier a potom budeš na mňa hovoriť, že vidíš ako som ho zmenil.  
Zmením ho. 
 
Mgr.J.Havran - Ty si predseda finančnej komisie, Ty sa tomu rozumieš. 
 
P.Forgáč - Samozrejme. 
 
Mgr.J.Havran  - Zjavne nie. 
 
P.Forgáč – Dôležité je, aby si sa Ty tomu rozumel. To je všetko. 



 
J.Barniak – Len na vysvetlenie, sú tri veci: projekt, výkresová dokumentácia a rozpočet. 
Neviem Janka Šeclová, či žiadali písomne alebo ústne alebo e-mailom, čo žiadali? 
 
Ing.J.Šeclová - Projektovú dokumentáciu. 
 
J.Barniak  - Dostali ju? 
 
Ing.J.Šeclová - Dostali. Lebo to je rozdiel vážení, my keď robíme cenové ponuky, dajú sa 
spraviť – hrubá a aj podľa projektu. Keď sú už presné výkresy, tak už ju vieme spraviť 
detailne. Teraz bude výberové konanie až prídeme k tomu, že sa bude robiť kúpalisko. 
Niektorí poslanci alebo poslankyne to môžu zneužiť, ten rozpočet, že ho odovzdajú 
konkurenčnej firme. Môže to byť na rôzne účely. Rozpočet sa veľmi nedáva. My, keď robíme 
cenové ponuky dostávame bez rozpočtu. Neviem, na čo si ho pán Palaj chcel, či si ho chcel 
niekomu ukázať. Pôjdem sa zajtra pozrieť na ten e-mail, čo si poslal. Až si žiadal projekt 
alebo výkresovú dokumentáciu a nie rozpočet, tak nehnevaj sa, potom pani Šeclová má 
v tomto pravdu. Ďakujem. 
 
Ing.K.Tužinský  – Poviem jednu vec. Súčasťou PD je aj výkaz výmer + položkový rozpočet. 
To, že Ty nedostávaš pri vypracovávaní cenových ponúk nejaký položkový rozpočet, to je už 
samozrejme súťaž, kedy súťažíte formou ceny, to chápem. Ale súčasťou PD je vždy ten 
položkový rozpočet. 
 
Ing.T.Palaj - Na čo som to chcel? Chcel som to vedieť na to, že na čo konkrétne bude 
použitých 470 tis. eur, pretože z toho popisu v rozpočte sa to nedá povedať. Dá sa to 
vydedukovať iba z položkového rozpočtu. Nehnevajte sa pani Šeclová, argumentácia, že ste 
ho nedodali. Dodali ste nám PD, z ktorej ste ho museli vybrať, lebo on je jej súčasťou. Takže 
na toto som chcel ten položkový rozpočet. Keď Vy vypracovávate cenovú ponuku, bolo by 
dosť divné, keby ste dostali rozpočet, že ako ju máte vypracovať. Ide tu o to, že ako my 
použijeme peniaze ľudí tohto mesta, na to som to chcel vedieť. Ďakujem.  
 
P.Forgáč – Máme tu prebytok bežného rozpočtu, my potom ten prebytok potom prevedieme 
do rezervného fondu? 
 
Ing.K.Ditteová - Nie, takto nám vyšiel rozpočet. Vyšiel prebytkový, kde sú príjmy vyššie ako 
výdavky. Nič neprevedieme. Máme rozpočet vyrovnaný. 
 
P.Forgáč - Keď sa bavíme o tej položke 470 tis. v kapitálových výdavkoch, k tým sa 
dopracujeme následne tak, keďže kapitálový rozpočet bol schodkový 529 tis. eur, vykrývame 
ho finančnými operáciami a príjmom z bežného rozpočtu? 
 
Ing.K.Ditteová - Áno. 
 
P.Forgáč - V poriadku, tak potom akcie, ktoré sú z bežného rozpočtu môžeme urobiť tým, že 
nebudeme vykrývať ten schodok. Keď sa z kapitálových výdavkov vyčlení 470 tis. eur, tak to 
nebude strata 529 tis. eur. Áno? 
 
Ing.K.Ditteová - Áno. 
 



P.Forgáč - Čiže z tých 340 tis. eur z finančných operácií, tak z tých sa potom riešia 
kapitálové výdavky? A z toho bežného prebytku môžeme realizovať aj bežné opravy? 
 
Ing.K.Ditteová - Áno. 
 
P.Forgáč - A prečo si to nepovieme, snažíme sa to zatajiť? 
 
Ing.K.Ditteová – Bežný rozpočet je prebytkový a z toho hradíme splátky úveru. 
 
P.Forgáč - Ja Vám úplne rozumiem. My sa bavíme o zlúčenej položke 470 tis. eur 
v kapitálových výdavkoch, ktoré vykrývame finančnými operáciami a to takým spôsobom, že 
do toho zaradíme 340 555 eur z finančných operácií a z toho 88 582 eur z prebytku bežného 
rozpočtu. Je tak? Viete, lebo k tej istej sume sa vieme dostať aj iným spôsobom. V momente, 
keď z tej položky kúpaliska sa vylúči 470 tis. eur, tak 340 tis. eur sa dostane naspäť do tých 
finančných operácií a ostatok sa dá naspäť do prebytky bežného rozpočtu, do príjmov. Je tak? 
Lebo z bežných príjmov sa dá financovať asfaltovanie. 
 
Ing.K.Ditteová - Áno. 
 
P.Forgáč - Keď to rozdelíme položku po položke, tak my môžeme financovať z prebytku 
bežného rozpočtu aj opravu na Chotári. 
 
Ing.K.Ditteová – Áno, ale bežný prebytok je v tomto rozpočte určený na splátky úveru. 
Museli by ste to schváliť, že splátky úveru pôjdu z rezervného fondu, lebo my splácať 
musíme.  
 
P.Forgáč - Je to problém? 
 
Ing.K.Ditteová – Nie je to obyčajné, aby sa splácalo. Spláca sa to z prebytku, ale je aj taká 
možnosť.  
 
P.Forgáč - Ale i tak, keď zostane prebytok, tak sa prevedie do rezervného fondu?  
 
Ing.K.Ditteová – Po skončení roka sa to prevádza do rezervného fondu a nie teraz.  
 
P.Forgáč - Chcem povedať len jedno, že dosiahnuť tie veci, ktoré chceme urobiť sa dajú 
urobiť aj jednoduchším spôsobom, nemusíme tu teraz niekoho označovať, že nie každý 
dokonale pozná tvorbu toho rozpočtu. Veď tomu sa dá pomôcť, nie? 
 
Ing.K.Ditteová – Iste. 
 
Ing.Mgr.E.Vallová – Chcela som len povedať, ťažko sa nám to ráta s pani Ditteovou, keďže 
my  to nemáme pred sebou a nestihli sme si zapísať, ktoré sú bežné a ktoré sú kapitálové. 
 

O 18.46 hod. primátor mesta prerušil rokovanie mestského zastupiteľstva 
a vyhlásil 5 minútovú prestávku. 
 
J.Psotka – Pán primátor, povedali ste, že som nepodal písomnú žiadosť na tú cestu. Pani 
Ditteovej som osobne odovzdal písomnú žiadosť a zmietli ste ju zo stola.  
 



Mgr.J.Havran - To som nepovedal, to ste si vymysleli. Ja som povedal, že ste nepodali návrh 
na zastupiteľstve. 
 
J.Barniak - Čo sa týka ciest, samozrejme aj ja mám niekoľko úsekov, každý má niekoľko 
úsekov. Aj vedľa nás by sa mala spraviť, ale som povedal, pokiaľ budem poslanec, tak 
nebudem žiadať. Keď už nebudem, tak potom budem žiadať. O cestách musí rozhodovať 
nezávislá komisia, k dnešnému dňu to robili technické služby, tie majú najväčší prehľad, kde 
je aká cesta poškodená. Teraz ste vy niečo dohodli, alebo vymysleli a chcete to zmeniť, že 
budeme robiť tú a tú. Technické služby vypracujú najhoršie úseky, kde chodí najviac ľudí, 
kde je najväčšia premávka a poslanci potom samozrejme rozhodnú. Každý sa pôjde pozrieť. 
Keď technické služby rozhodnú, že tam a tam, ja sa určite pôjdem pozrieť. Toto je také 
rozdelenie, čo ste sa dohodli vy teraz a to sa mi neľúbi. To by som aj ja vedel, koľko úsekov 
a že moji voliči mi povedali, že tam treba a tam. Robme to ako doteraz, robilo sa to a bolo to 
dobré, neboli hádky, ale najväčší problém, prečo sa nerobia cesty na Slovensku, že sme od 
1989 rozkradli 130 miliárd eur. Už mohli byť cesty spravené ako v Rakúsku  a už mali byť 
chodníky na Štáloch, kde som chodil. Z tých 130 miliárd, čo sa tu  rozkradlo, tak by bolo 
toľko peňazí, že by boli zlaté kľučky na nemocniciach. Zrátajte si to, aká je to suma peňazí. 
My sa tu hádame za korunu a politici nám od 1989 rozkradli 130 miliárd a my sme ticho, my 
sa len dívame a vadíme sa medzi sebou. Tu je ale hlavná príčina, mali by sme vážení na 
všetko, keby to rozdelili medzi mestá a dediny. Priznávajú to politici, pravica aj ľavica, len 
všetko sa tu zatajuje na Slovensku, ideme dole vodou. To je najväčšia príčina.  
 
Ing.T.Palaj - Pán Barniak, najväčší problém je to, čo rozkradli komunisti za tých 40 rokov 
a nie to, čo sa rozkradlo po roku 1989 a preto teraz v Rakúsku cesty majú a my ich nemáme, 
lebo oni nemali komunistov, aby sme si rozumeli. Ale nie na to som chcel reagovať. Chcel 
som reagovať na to, že ste tu hovorili, že my si tu o niečom rozhodujeme, áno presne poslanci 
rozhodujú, že kam pôjdu peniaze na cesty. Povedal to niekoľko krát aj pán primátor, keď 
reagoval na poslanca Psotku, že poslanci rozhodujú, že kam idú prostriedky. Aj v minulosti 
o tom rozhodovali poslanci a presne to tu teraz chceme urobiť a schváliť prostriedky podľa 
tohto návrhu.  Ďakujem. 
 
Mgr.J.Havran – Aby ste tomu rozumeli, to som neoznačil za správny spôsob. Je to tak, 
označil som faktickú situáciu, ale tým som chcel povedať, že je tu správca komunikácií, ktorý 
pozná stav komunikácií a mal by dávať nejaké návrhy, lebo pokiaľ to bude takto realizované, 
tak to nikdy nedopadne dobre a vždy to skončí nejakým spôsobom. Ja predpokladám, že aj 
Vy vo  Vašom okrsku máte dostatok komunikácií, ktoré nie sú v dobrom stave a možnože  by 
mali dostať priority  rovnako iní, napríklad pán poslanec Barniak, Král a ďalší ostatní 
nenavrhli nič.  
 
Ing.T.Palaj - Čo navrhol ten správca v tomto rozpočte, lebo ja tam na cesty nič nevidím? Ja 
som počul, že čokoľvek navrhol, tak sa to podriadilo kúpalisku, ktoré ste navrhol Vy. 
 
Mgr.J.Havran  - Určite, že hej, preto komunikácie sú kapitálovou investíciou, preto ich 
kúpalisko pohltilo. 
 
Ing.T.Palaj – Potom sa nečudujte, že to navrhujú poslanci.  
 
Mgr.J.Havran  – Chcel by som povedať, že ja sa nestotožňujem s tým, že prostriedky 
z rezervného fondu majú slúžiť na splácanie splátky úveru. Myslím si, že je to nezákonný 
spôsob a podľa môjho názoru to tak nemá byť. Lebo pokiaľ nie je vytvorený rezervný fond, 



tak nie je z čoho zaplatiť. Bežné prostriedky, ktoré slúžia na činnosť, na údržbu, na opravy sú 
jednoducho prečerpané vo väčšom  merítku, ako by mali byť. Ja sa obrátim, na orgány, ktoré 
k tomu budú vedieť dať nejaký výklad a pokiaľ to nebude správny postup, tak sa s ním 
nestotožním. Toto je môj osobný názor a uvidíme, aký názor budú mať ostatní.  
 
M.Marko  – Chcel som povedať pánovi Barniakovi, že aj ja mám na to rovnaký názor, ani ja 
som si nedal Bôrinu vyasfaltovať, bolo by to tam treba a nemáme ani pouličné osvetlenie. 
Myslím si, že aj poslanci môžu dávať návrh na opravu ciest, lebo tiež poznám svoj obvod. 
Samozrejme pán riaditeľ tam chodí pracovne a určite častejšie ako my, ale my takisto 
poznáme stav konkrétnych ciest.  
 
P.Forgáč – Chcel som sa spýtať, či sa už stal taký prípad, že sme splácali splátku úveru 
z rezervného fondu? 
 
Ing.K.Ditteová – Zatiaľ nie. Vždy sme na to mali prostriedky v bežnom rozpočte. V bežnom 
rozpočte nám spláca mestský bytový podnik na tie splátky úveru a preto ten bežný rozpočet 
robíme prebytkový.  
 
J.Barniak  – Pán Palaj, komunisti boli len učni v rozkrádaní, nie ako títo od 89-teho.  
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 110/2017 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje  
 
pozmeňovací  návrh v rámci bodu č. 7 - navýšenie rozpočtu o výdavky: 
 
Podprogram Výdavky 
2.4    Zriadenie mestského rozhlasu v lokalite Macov vŕšok 5 000 € 
5.2.1 Údržba MK - Súvislé asfaltovanie 148 000 € 
5.2.1 Údržba MK - Vybudovanie odstavnej plochy na ul. Školská 40 000 € 
5.6    Rozšírenie cesty III/0659 – Odstavný pruh pred ZŠ J. Zemana 200 000 € 
8.3.2 Prepojenie verejnej kanalizácie Švantnerova a Šibeničný vrch 35 000 € 
8.6.4 Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička 8 000 € 
10.10 Výmena okien - KD Štále 15 000 € 
11.1.7 MŠ Nábrežná, ET Štúrova - detské ihrisko 19 000 € 
 S P O L U 470 000 € 
 
Podprogram 9.5 Kúpalisko:  - 470.000 eur 
 
Krytie: 
299.000 eur pôjde z rezervného fondu 
171.000 eur pôjde z prebytku bežného rozpočtu, pričom krytie úveru bude z rezervného fondu 
 



Hlasovanie č. 19: 
prítomní - 8 
za – 8  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka, 
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 2 (Jozef Barniak, Ing. Zdenko Král)  – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

 
U z n e s e n i e   č. 111/2017 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 

a) Rozpočet Mesta Nová Baňa na rok 2018  v členení: 
PRÍJMY VRÁTANE  FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 5 079 617 
VÝDAVKY VRÁTANE  FINAN ČNÝCH OPERÁCIÍ 5 079 617 
V tom:  
BEŽNÝ ROZPOČET  
Bežné príjmy 4 503 401 
Bežné výdavky 4 485 819 
Prebytok/schodok bežného rozpočtu     17 582 
  
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET  
Kapitálové príjmy 93 053 
Kapitálové výdavky 451 190 
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu       -358 137 
  
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA       -340 555 
  
FINANČNÉ OPERÁCIE  
Príjmové finančné operácie 483 163 
Výdavkové finančné operácie  142 608 
Prebytok/schodok finančných operácií +  340 555 
  

b) Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Nová Baňa na roky 2018, 2019  a 2020 
 
berie na vedomie  
 

a) Návrh rozpočtu  Mesta Nová Baňa na roky  2019 a 2020  
 

b) Stanovisko HK k návrhu rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky  2018, 2019 a 2020  
 
 
aj so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi 
 
 



Hlasovanie č. 20: 
prítomní - 9 
za - 8  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ján Psotka, 
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 1 (Ing. Zdenko Král) 
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
 
8. Zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2016 
 

Predkladateľom materiálu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 
a spracovateľkou bodu je  Mgr. Helena Orgonášová, kronikárka  mesta Nová Baňa.  
K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

 
D ô v o d o v á      s p r á v a 

 
 
Každoročne sa schvaľuje na mestskom zastupiteľstve zápis do kroniky mesta za uplynulý rok. 
Sú v ňom zahrnuté najvýznamnejšie udalosti, kultúrne akcie, ako aj bežný chod samosprávy 
pre ďalšie generácie.  

 

Podklady na zápis do kroniky mesta za rok 2016 
 
Samospráva 
 
Mestské zastupiteľstvo v tomto roku zasadalo podľa stanoveného plánu. Na júnovom 
zasadnutí sa Ing. Branislav Bratko zo zdravotných dôvodov vzdal poslaneckého mandátu. Na 
júlovom zasadnutí náhradník za poslanca vo volebnom obvode č. 5 Ján Psotka zložil zákonom 
predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.  
 
Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre operačný program 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválilo mestu Nová Baňa nenávratný finančný 
príspevok v hodnote 656 504,41 eur na realizáciu projektu Modernizácia verejného osvetlenia 
v meste Nová Baňa. Vďaka aplikácii moderných a energeticky úsporných svetelných 
technológií sa predpokladala ročná úspora elektrickej energie približne 80 %. Realizácia 
aktivít bola naplánovaná na obdobie 7/2015 až 7/2016. 
 
Mesto Nová Baňa v rámci grantového systému Ministerstva kultúry SR podalo aj na rok 2016 
projekt s názvom Obnova Súsošia svätej Trojice – IV. etapa. Projekt bol úspešný a podporený 
zo strany Ministerstva kultúry SR sumou 10 000 eur,  spolufinancovaný z mestských zdrojov. 
Dňa 19. decembra bolo Súsošie svätej Trojice, národná kultúrna pamiatka, po obnove 
slávnostne odhalené osvetlením za prítomnosti primátora mesta Mgr. Jána Havrana a 
riaditeľky Pohronského múzea Mgr. Kataríny Konečnej. 
 
Deň 26. máj bol pre Novú Baňu výnimočný. Delegácia mesta v zložení Mgr. Ján Havran, 
primátor mesta, Natália Pinková, zástupkyňa primátora, Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca 
oddelenia kultúry a informácií sa spolu s poslancom mestského zastupiteľstva Gregorom 
Galetom zúčastnila priateľského stretnutia so zástupcami mesta Nin v Chorvátsku. Cieľom 
stretnutia bolo podpísanie Zmluvy  o partnerskej spolupráci medzi mestom Nin v Zadarskej 



oblasti a mestom Nová Baňa. Za mesto Nin boli prítomní starosta mesta Emil Čurko, 
zástupkyňa starostu Dalija Pavlovič Pereš, predseda mestskej rady Davor Čurjurič, vyššia 
poradkyňa pre kultúru Marijana Ramon, tlmočníčka Monika Sunara. 
 
Na 9. stretnutí banských miest a obcí Slovenska v Gelnici, ktoré sa konalo v dňoch 12. - 14. 
augusta, malo svojich zástupcov aj naše mesto Nová Baňa. Boli nimi Mgr. Ján Havran, 
primátor mesta, Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca oddelenia kultúry a informácií pri mestskom 
úrade, Vincent Budinský, člen novovzniknutého Novobanského baníckeho spolku a člen 
folklórneho súboru Háj Ing. Pavel Škvarka. Nasledujúce 10. stretnutie  bude v Novej Bani 
v dňoch 19. - 21. mája 2017. 
 
Mesto Nová Baňa malo množstvo značených turistických a cykloturistických chodníkov, 
vybudované dva náučné chodníky /NCH/ – Vojšín a Zvonička. Myšlienka prepojiť NCH 
Zvonička s rekreačnou oblasťou Tajch podnietila podanie žiadosti na Banskobystrický 
samosprávny kraj /BBSK/ o poskytnutie dotácie na rozvoj cestovného ruchu na projekt 
„Náučný chodník Zbojnícke studničky“. Projekt bol úspešný, podporený zo strany BBSK 
sumou 4 000 eur a spolufinancovaný z mestských zdrojov. Mesto Nová Baňa slávnostne 
otvorilo  9. novembra Náučný chodník Zbojnícke studničky za prítomnosti primátora mesta, 
zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja a pozvaných hostí, škôl a širokej 
verejnosti. Chodník s dĺžkou 10 km so začiatkom pri vodnej nádrži Tajch  cez 
Jarmilu, pokračujúc k studničkám Lipinská, Johanká, Zbojnícke, Hraškovu, Predný Šarvíz do 
Kohútova k studničke Rovianka. Bol obojsmerný, celoročne prístupný. 
 
Hospodárenie 
 
 Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2016 bol schválený uznesením  mestského zastupiteľstva 
č. 126/2015 zo dňa 16.12.2015 s prebytkom vo výške 130 667 eur. Rozpočet bol zostavený 
v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách v členení bežný rozpočet, kapitálový 
rozpočet a finančné operácie. Výdavková časť rozpočtu bola zostavená podľa programov, 
podprogramov a projektov pričom je naďalej dodržaná rozpočtová klasifikácia.  
 
     Bežné príjmy boli vo výške 3 943 818 eur,  po úpravách 4 178 724 eur a dosiahnutá 
skutočnosť bola 4 496 743 eur, čo bolo plnenie na 107,61 %. Bežné výdavky  boli schválené 
vo výške 3 579 332 eur, po úpravách 3 896 490 eur a skutočné výdavky boli vo výške 
3 718 653 eur, čo bolo čerpanie na 95,43 %. Bežný rozpočet bol v  skutočnosti prebytkový vo 
výške 778 090 eur. 
 
     Kapitálové príjmy boli schválené vo výške 668 652 eur, po úpravách  676 102 eur, 
dosiahnutá skutočnosť 722 684 eur, čo bolo plnenie na 106,89 %, kapitálové výdavky  boli 
schválené vo výške 170 239 eur, po úpravách 234 226 eur, skutočnosť bola 175 874 eur, čo 
bolo čerpanie na 75,08 %. Kapitálový rozpočet bol v skutočnosti prebytkový vo výške 546 
810 eur. 
     
      Výsledok rozpočtového hospodárenia bol schválený prebytkový vo výške 862 899 eur, po 
úpravách prebytkový vo výške 724 110 eur, v skutočnosti bol prebytok rozpočtového 
hospodárenia vo výške 1 324 900 eur. 
 
     Finančné operácie, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, ale sú súčasťou rozpočtu, 
boli schválené vo výške  príjmy 98 100 eur, po úpravách 170 264 eur, skutočnosť 104 042 
eur. Výdavky rozpočet 830 332 eur, po úpravách 830 332 eur, skutočnosť 830 989 eur.  



Výsledok finančných operácií bol  v skutočnosti schodok 726 947 eur.  
 
     Pôvodný rozpočet bol schválený ako prebytkový, po úpravách bol schválený tiež 
prebytkový. V skutočnosti mesto skončilo rok 2016 s prebytkom vo výške 597 953 eur.  
    
 Rok 2016 bol znova finančne lepším rokom. Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve 
(najväčšia príjmová položka) bol o 278 213 eur vyšší, ako v roku 2015 a najvyšší za 
posledných osem rokov. V porovnaní s rokom 2015 celkové príjmy boli vyššie, výdavky 
nižšie, čím bol lepší výsledok hospodárenia - prebytok vyšší o 308 964 eur.  
 
     V priebehu roka bolo urobených osem zmien rozpočtu, z toho tri boli schválené na 
mestskom zastupiteľstve a päť rozpočtových opatrení bolo v rámci kompetencií primátora 
mesta. 
 
     Štát vo forme transferov aj naďalej poskytoval finančné prostriedky na prenesené 
kompetencie, t.j. na: matričnú činnosť, stavebný  úrad, miestne komunikácie, životné 
prostredie, pobyt občanov a register obyvateľov, prenesené kompetencie základnej školy /ZŠ/, 
ale aj na voľby do Národnej rady SR. Okrem toho mesto obdržalo ďalšie transfery a to 
transfer na výchovu a vzdelávanie žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia,  na 
stravu detí v hmotnej núdzi, školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravu žiakov do 
školy, na odchodné, transfer na výchovu a vzdelávanie pre materské školy /(MŠ/, na 
učebnice. Novým transferom bol transfer na lyžiarske kurzy, transfer na školu v prírode a na 
asistenta učiteľa.  
   
   Na základe žiadostí o grant a vypracovaných projektov mesto obdržalo z Ministerstva 
kultúry SR transfery  na „Doplnenie knižničného fondu“, na „Obnovu Súsošia sv. trojice“, ale 
aj transfer na odstránenie havarijnej situácie v ZŠ – „Oprava elektroinštalácie – I. etapa“ a  na 
„Vojnové hroby“. 
 
     Podobne na základe žiadosti a podaného projektu mesto obdržalo transfer aj 
z Banskobystrického samosprávneho kraja /BBSK/ na „Týždeň športu“  a od Dobrovoľného 
hasičského zboru SR na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru.     
 
    Štvrtým rokom máme transfer od obcí - finančné prostriedky pre  ZŠ a CVČ na záujmové 
vzdelávanie detí z jednotlivých obcí.   
 
     Okrem toho mesto obdržalo dary vo výške 12 350 eur na rôzne účely – jarmok,  šport a aj 
bez určenia účelu. 
 
     Kapitálovým transferom v roku 2016 bol transfer z BBSK na Zbojnícke studničky. Ďalšie 
kapitálové zdroje boli vo forme refundácie nákladov za realizáciu projektu Verejného 
osvetlenia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
 
Bežné výdavky 
 
     Na celkových výdavkoch bežného rozpočtu sa najvyšším percentom podieľajú výdavky na 
školstvo 51,51 %. Objem prostriedkov pre školstvo predstavoval  1 915 557 eur.   
 
     Objem prostriedkov v rámci bežného rozpočtu použitých v školských rozpočtových 
organizáciách mesta Nová Baňa predstavoval sumu 1 884 593 eur.  Z toho 742 176 eur boli 



transfery z Okresného úradu odboru školstva  (ZŠ Jána Zemana 632 320 eur normatívne 
prostriedky na prenesené kompetencie, 11 781 eur normatívne prostriedky z roku 2015, 454 
eur na dopravné žiakom, 246 eur na dopravné z roku 2015, 8 827 eur prostriedky na 
odchodné, 1 743 eur  na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, 5 840 eur na vzdelávacie poukazy, 2 074 eur na učebnice, 50 000 eur havarijná 
situácia elektrickej energie,  4 281 eur škola v prírode, 7 339 eur lyžiarsky kurz, 4 518 eur 
asistent učiteľa, Centrum voľného času Bernolákova 1 848 eur na vzdelávacie poukazy, 
Materská škola Nábrežná prostriedky na výchovu a vzdelávanie 10 905 eur), 1 002 607 eur 
prostriedky z rozpočtu mesta z daní z príjmov fyzických osôb, 136 073 eur vlastné príjmy 
školských zariadení, 3 737 eur prostriedky z rozpočtu obcí na záujmové vzdelávanie 
v centrách voľného času.   
 
Biskupskému úradu ako zriaďovateľovi cirkevných školských zariadení pri ZŠ sv. Alžbety 
bolo poskytnutých 30 764 eur z daní z príjmov fyzických osôb.  
 
Centrám voľného času mimo územia mesta bolo poskytnuté 200 eur na deti s trvalým 
pobytom v Novej Bani navštevujúce tieto centrá.  
 
Školy – údržba:  
 
Základná škola Jána Zemana –  oprava elektroinštalácie – havarijný stav I. etapa, maliarske a 
natieračské práce, montáž žalúzií, renovácia a oprava drevenej podlahy vo veľkej telocvični, 
zníženie stropu-zakrytie potrubia od WC-chodba pred jedálňou, dodávka + montáž žalúzií. 
Školská jedáleň– maliarske a natieračské práce, náter presklených dverí – vstup do školskej 
jedálne, oprava omietok, výmena okien v suteréne.  
 
Základná umelecká škola –  maliarske a natieračské práce bočné schodisko, spodná chodba, 
náter zábradlia na bočnom a hlavnom schodisku, oprava koncertného pódia v koncertnej sále. 
 
Centrum voľného času –  výmena  dvoch vnútorných  dverí  v sále, výmena elektrických 
rozvodov v klubovni miestnosť č. 4, následné vystierkovanie, vymaľovanie tejto miestnosti, 
vybrúsenie a naolejovanie.  Stierka, maľovka a výmena podlahovej krytiny na chodbe, 
zakúpenie žalúzií do starej časti budovy na nové okná. 
 
Materská škola Nábrežná – oprava jedného pieskoviska, celková rekonštrukcia WC a 
umývarok v dvoch triedach A a D vrátane výmeny radiátorov, nových svietidiel. Ďalej bola 
uskutočnená oprava podlahy v práčovni vo vedľajšej budove, maľovanie a oprava omietok 
v Školskej jedálni /ŠJ/Nábrežná. V decembri 2016 bola prevedená oprava dvoch 
zamestnaneckých WC, sprchy vo vedľajšej budove.   
 
V elokovanej triede Kolibská bola zrealizovaná komplexná údržba dvoch spální vrátane novej 
podlahy. Do ŠJ Kolibská bol zakúpený digestor  a uskutočnené maľovanie kuchyne, jedálne.  
Z celkového rozpočtu bežných výdavkov objem prostriedkov pre príspevkovú organizáciu 
Technické služby mesta zabezpečujúcu verejnoprospešné služby predstavoval 621 722 eur. 
Podiel bežných výdavkov TS na bežnom rozpočte mesta bol 16,71 %.    
 
V rámci bežných výdavkov boli zrealizované tieto väčšie akcie: Technické služby mesta 
opravili mestskú komunikáciu  Švantnerova, Viničná, Kamenárska, Hrabcova cesta, 
Rekreačná, Ferjancov rígeľ, opravu výtlkov na mestskej komunikácii Chotár, vjazd na Ulicu 
Švantnerovu,  opravili schody pri reštaurácii Zlatý bažant. 



 
Zrealizovaná bola IV. a V. etapa reštaurátorských prác Súsošia sv. Trojice, s príspevkom 
Ministerstva kultúry  SR a dielo bolo až na záverečnú hydrofóbnu úpravu ukončené. 
    Z rozpočtu mesta boli poskytnuté dotácie neziskovým organizáciám v súlade s VZN vo 
výške 43 232 eur, z toho na šport 38 859 eur, na kultúru 3 800 eur a na sociálny úsek a rodinu 
573 eur.   
    V kapitálovom rozpočte bolo preinvestované len 175 874 eur.  
Najvýznamnejšími investičnými akciami v roku 2016 bola rekonštrukcia objektu č. 3 na Ulici 
Cintorínskej na mestské WC, rekonštrukcia ihriska pri ZŠ J. Zemana a vybudovanie 
Náučného chodníka zbojnícke studničky a rozostavaná je vyhliadková veža Háj.  
Do ŠJ ZŠ J. Zemana bola bol zakúpený univerzálny robot, elektrická pec a plynový kotol. 
Technickým službám mesta bol poskytnutý kapitálový príspevok  na úhradu druhej časti 
kúpnej ceny za kuka voz,  na úpravu spevnených plôch na Ulici Pod sekvojou a pre objekt 
technických služieb na plynové kúrenie, zabezpečovacie zariadenie  a vstupnú bránu 
s pohonom. 
 
   Vypracované boli projektové dokumentácie na projekt „Optimalizácia procesu 
kompostovania v meste Nová Baňa“, na opatrenia na neškodné odvádzanie odpadových vôd 
z Ulice Šibeničný vrch a Švantnerova a projektová dokumentácia na modernizáciu 
vzduchotechniky v ŠJ ZŠ J. Zemana. 
 
    Mesto malo v priebehu roka štyri úverové vzťahy. Pätnásty  rok splácalo  podporu vo 
forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na 39 b. j. na Hrádzi, bytovka A4 vo výške 
487 154 eur. Jedenásty rok splácalo podporu vo forme úveru na 52 b. j. na Hrádzi, bytovka 
A3 vo výške 1 672 542 eur. Splátky oboch úverov boli rozložené na 30 rokov a splácané boli 
prostredníctvom nájomníkov cez Mestský bytový podnik Nová Baňa formou zvýšeného 
nájomného. Ručenie úveru je samotnými bytovkami.        
   
   Tretím úverom bol úver zo Slovenskej sporiteľne, a. s. cez úverovú linku  Európskej banky 
pre obnovu a rozvoj (EBRD) prijatý  na financovanie akcie „Zateplenie budovy Mestského 
úradu, výmena okien a dverí“ a „Rekonštrukcia Materskej školy Ulica Nábrežná“.  Výška 
úveru bola 465 000 eur. Splatnosť úveru bola na 5 rokov, rok 2016 bol tretím rokom splácania 
úveru. Návratnosť úveru bola zabezpečená podpísaním blankozmenky. 
 
     V decembri 2015 mesto prijalo štvrtý úver a to na financovanie oprávnených nákladov 
projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa“ z VÚB podľa Zmluvy 
o termínovanom úvere č. 1542/2015/UZ  zo dňa 22.12.2015 vo výške 656 504 eur. Po 
zrealizovaní akcie, skolaudovaní, predložení žiadosti o platbu na riadiaci orgán mesto 
v októbri obdržalo prostriedky z európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Ministerstvo 
hospodárstva. Následne druhý deň bol úver jednou splátkou v plnej výške splatený. 
 
     Štrnásty rok mesto zabezpečovalo výkon stavebného úradu nielen pre občanov Novej 
Bane, ale aj pre  osem obcí v regióne na základe zmluvy o zriadení spoločného stavebného 
úradu.      
 
    Dvadsiaty rok funguje Informačné centrum mesta ako súčasť oddelenia kultúry MsÚ, ktoré 
vykonávalo podnikateľskú činnosť na základe vydaných živnostenských oprávnení, poskytuje 
platené i neplatené služby. Hospodárenie skončilo so ziskom 405 eur. 
 



    Mesto je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií  – Základná škola Jána Zemana,  
Základná umelecká  škola, Centrum voľného času, Materská škola Nábrežná vrátane 
elokovaných pracovísk na Ulici Štúrovej a Kolibskej, jednej príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta a dvoch spoločností s ručením obmedzeným a to Mestské lesy spol. 
s.r.o. a Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.. Výsledkom hospodárenia Technických 
služieb mesta je strata z hlavnej činnosti 97 eur a zisk z podnikateľskej činnosti 4 795 eur, 
spolu zisk 4 698 eur. Mestské lesy spol. s r.o. rok 2016 skončili so stratou 4 555 eur, Mestský 
bytový podnik so stratou 3 524 eur. Mesto bolo stále akcionárom Prima banky 
a Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Obidve spoločnosti skončili so ziskom, ale 
dividendy akcionárom nerozdeľovali. 
 
Významné návštevy 
Prvý marcový piatok zorganizovalo mesto Nová Baňa v spolupráci so záhradným centrom 
Záhradníctvo Zelený dom prednášku „ Jarné práce v záhrade“ s významnou osobnosťou 
pomológie a záhradníctva prof. Ing. Ivanom Hričovským, DrSc., ktorá sa konala v mestskej 
zasadačke v podnikateľskom centre. Prítomným návštevníkom, ktorých sa zišlo v hojnom 
počte, poradil svojimi cennými radami a priamymi ukážkami, ako sa starať o ovocné stromy,  
aby pestovateľ dosiahol  dobrú úrodu. 
 
Život obyvateľov 
K 31. decembru 2016 v našom  meste žilo  7 153 obyvateľov, 3 473 mužov a 3 680 žien. 
V porovnaní s rokom 2015 bol pokles o 67 obyvateľov. V priebehu roka sa prisťahovalo 83 
občanov, 46 mužov a 37 žien, Odsťahovalo sa 141 občanov, 63 mužov a 78 žien. Narodilo sa 
61 detí, 29 chlapcov a 32 dievčat. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie bolo v meste 
uzavreté, preto  mamičky chodili rodiť do okolitých nemocníc. Zomrelo 70 obyvateľov, 37 
mužov a 33 žien. Uzavrelo sa 54 manželstiev, z toho cirkevným spôsobom 40 sobášov 
a civilným 14. S povolením iného úradu sa uzavreli dve manželstvá a tri s naším občanom 
a s cudzincom. Mimo obradnej siene v priestoroch Drozdova bol za minulý rok iba jeden 
sobáš. Maloletí u nás manželstvo neuzavreli. 
 
Jubilanti  
Predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov /ZO SZPB/ 
v Novej Bani sa dňa 13. mája dožil krásneho životného jubilea – 90 rokov. Do ZO SZPB  
vstúpil v roku 1969 a  40 rokov bol v Novej Bani jej predsedom. Aj v tak vysokom veku bol 
mimoriadne aktívny a vitálny. Jeho dlhoročnú prácu pri SZPB ocenili i najvyššie orgány 
zväzu udelením významných vyznamenaní. Bol držiteľom najvyššieho vyznamenania – 
Medaily M .R. Štefánika III., II. a I. stupňa. 
 
Priemysel, služby 
V tomto roku si mesto pripomenulo 50 rokov trvania nového závodu novobanskej sklárne. Jej 
základný kameň bol slávnostne položený 21. apríla 1966. Nový závod sa mal orientovať 
najmä na rozšírenie výroby čadičových odliatkov a na produkciu tzv. čadičovej vaty. Tu sa 
presadila nová výroba kvalitných tepelno a zvukovoizolačných materiálov na báze 
čadičových vlákien. V roku 2006 vstúpil závod na slovenský trh pod značkou Knauf 
Insulation. Za uplynulých 10 rokov  prešiel bývalý podnik Izomat Nová Baňa mnohými 
zmenami. Ako jediný slovenský výrobca minerálnych izolácií sa zaradil do európskej  
priemyselnej špičky,  produkcia závodu vzrástla o 20 % a ambíciou bolo vyrábať ročne 
100 tisíc ton minerálnych izolácií. Závod bol dlhodobo významným zamestnávateľom. 
V roku 2016 zamestnával 258 ľudí z okolia Novej Bane a priľahlých regiónov. Výrobky sa 
vyvážali na okolité trhy – do Česka, Poľska, pobaltských republík, Maďarska, Rakúska. 



 
Školstvo 
Stalo sa už tradíciou oceňovať prácu učiteľov z príležitosti Dňa učiteľov. Dňa 30. marca boli 
do obradnej siene pozvaní a primátorom mesta ocenení pedagogickí pracovníci : PhDr. Júlia 
Ditteová, Mgr. Andrej Fidermák, PaedDr. Renáta Juhásová, Mgr. Ľubica Kormaňáková, 
RNDr. Michaela Kostelanská, Mgr. Helena Orgonášová, Bc. Dana Psotková a Mgr. Dagmar 
Valková. 
 
Spojená škola, ktorá sídlila v prenajatých priestoroch Domova sociálnych služieb Hrabiny, 
v mesiaci máj zmenila sídlo. Stala sa ním budova na Školskej ulici 5 / bývalý daňový úrad/. 
Školu navštevovali žiaci so zdravotným znevýhodnením,  ktorí denne dochádzali samostatne 
alebo v sprievode rodičov. Na Hrabinách zostalo elokované pracovisko Spojenej školy, kde sa 
vzdelávali žiaci s viacnásobným postihnutím a boli ubytovaní v Domove sociálnych služieb 
Hrabiny. 
 
Dňa 18. júna v zasadačke mestského úradu ocenil primátor mesta Mgr. Ján Havran najlepších 
žiakov a študentov novobanských škôl. Materská škola Ulica Nábrežná:  Vladimír Boroš, 
elokovaná trieda na Ulici Štúrova:  Eliška Ditteová, Základná škola Jána Zemana: Lenka 
Šutková, Tomáš Gajdoš, Michaela Kyseľová, Základná škola sv. Alžbety: Agáta 
Abrahámová, Ema Štullerová, Paulína Valachovičová, Petra Polnišerová, Nicolas Maruška, 
Jakub Tencer, Základná umelecká škola: Urban Šmikniar, Michal Budinský, Martin Chmola, 
Stredná odborná škola: Nikola Hossová, Matej Meliš, Gymnázium Františka Švantnera: 
Oliver Mašír, Martin Papánek, Natália Molnárová, Spojená škola Nová Baňa:  Miroslava 
Slováková, Samuel Nemček, Jana Vicianová. Ocenení  žiaci a študenti sa zapísali do 
Pamätnej knihy mesta Nová Baňa.   
 
Kultúra 
32. ročník podujatia Novobanskí heligonkári sa uskutočnilo dňa 30. januára v dvoch 
vystúpeniach. Tohtoročnou témou boli prípravy na svadobnú hostinu – pečenie svadobných 
koláčov. V sále kina Vatra odznelo veľa krásnych svadobných piesní.           
V priestoroch sály Centra voľného času v Novej Bani sa dňa 6. februára po šiestykrát stretla 
stovka hostí na Novobanskom plese. Primátor mesta Mgr. Ján Havran sa prítomným 
prihovoril, predniesol slávnostný prípitok a otvoril ples zaklopaním na banícku klopačku. 
41. ročník festivalu amatérskeho ochotníckeho divadla a divadla mladých Melekova 
divadelná Nová Baňa sa uskutočnila v dňoch 29. marca až 1. apríla v priestoroch kina Vatra. 
Predstavili sa divadelné súbory Dom Chvály a MÚZa  z Novej Bane, Šášovčan zo 
Šášovského Podhradia a hosť festivalu Prameň z Detvianskej Huty. Porota nominovala na 
krajskú prehliadku Zochova divadelná Revúca Divadelný súbor  Dom Chvály s inscenáciou 
Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch. 
 
V rámci marcových aktivít Mestskú knižnicu v Novej Bani dňa 17. marca navštívil 
najčítanejší autor Jozef Banáš. Stretnutie bolo venované jeho literárnej tvorbe. Najviac času 
venoval rozprávaniu o svojom najnovšom románe Dementi. Známa je kniha Kód 9, Zóna 
nadšenia. 
 
Dňa 23. apríla sa milovníci divadla mohli zúčastniť predstavenia Zlatá brána v podaní 
bratislavských hercov  Andrei Karnasovej, Andrei Profantovej, Mariána Labudu ml. a Mareka 
Majeského. Divadelné predstavenie malo u divákov  veľký úspech. Prostredníctvom 
vynikajúcich hereckých výkonov mali možnosť vtipnou formou nazrieť do života lekárov 
a ich rodín. 



 
Tradičným podujatím nášho mesta bolo aj v tomto roku v posledný aprílový deň stavanie 
mája na Námestí slobody i vo volebnom okrsku na Nábrežnej ulici. Program obohatili deti z 
materských škôl, malí heligonkári a folklórny súbor Novobanček. 
 
Medzinárodný deň detí pripravilo mesto v spolupráci s Mestským centrom Gašparko v areáli 
Zvonička dňa 29.mája. Pre deti boli pripravené súťaže, zábava, kreatívne tvorivé dielničky.      
 Dňa 3. júna sa uskutočnil 5. ročník podujatia Vinička a jej hostia. Pozvanie prijali Veselí 
chlapi z Veľkých Kozmáloviec a ženská skupina z Malých Kozmáloviec, mladí heligonkári 
zo Základnej umeleckej školy v Novej Bani, deti z Materskej školy  Nábrežná ulica 2 
a folklórna skupina Vinička s Jožkom Suchým. V príjemnom prostredí vystúpili nadšenci, 
zachovávatelia a šíritelia slovenskej ľudovej piesne. 
 
Dňa 8. júna sa v kine Vatra odohralo divadelné predstavenie-súčasná komédia Chlieb 
s maslom, v ktorom vystúpili známi bratislavskí herci Barbora Švidraňová, Branislav Deák, 
Juraj Loj a Martin Mňahončák. 
 
Detský spevácky zbor  Voce Eufonico s dirigentkou Mgr. art. Margarétou Žňavovou pôsobil 
pri Základnej umeleckej škole v Novej Bani.  Po minuloročnom víťazstve v celoslovenskej 
súťaži Mládež spieva 2015 sa zbor  v tomto roku zúčastnil na Medzinárodnom bratislavskom 
zborovom festivale. V dňoch 16. -19. júna desať zborov zo šiestich krajín súťažilo 
v Primaciálnom paláci v Bratislave. Náš zbor sa vo svojej kategórii umiestnil vo výbornom 
 striebornom pásme. Korepetítorkami boli Mgr. Dagmar Valková a Bc. Stanislava Vozárová 
DIS. Art. 
 
Banícke fakľové sprievody sa v minulosti v banských mestách zvykli konať pri príležitosti 
sviatku patrónov. Patrónkou novobanských baníkov bola svätá Anna, ktorej bola zasvätená 
banícka na Handli, postavená v roku 1822. Pri tejto príležitosti mesto Nová Baňa už po 
druhýkrát zorganizovalo banícky fakľový sprievod. Dňa 23. júla začal práve pri Baníckej 
kaplnke. Účastníkov vítala dychová  hudba Seniori. Zvuk klopačky slávnostne otvoril 
podujatie. Zazneli banícke piesne v podaní  folklórnej skupiny Vinička. Prítomným sa 
prihovoril Zoltán Vén, predseda novovzniknutého občianskeho združenia Novobanský 
banícky spolok. Vyvrcholením programu pri Baníckej kaplnke svätej Anny bolo vystúpenie 
speváckeho zboru Cantus Monte Regis v nových baníckych uniformách, ktoré im zabezpečilo 
mesto Nová Baňa. Súčasťou fakľového  sprievodu boli členovia folklórnej skupiny Háj, 
heligonkári, permoníci s lampášikmi. Pri štôlni Tag účastníkov sprievodu čakalo prekvapenie, 
ktorého iniciátorom bol Peter Kopernický s rodinou. V krásnej básni , ktorú sám napísal, 
zhrnul banícku minulosť nášho kráľovského banského mesta. Sprievod pokračoval do areálu 
Zvonička, kde primátor mesta Mgr. Ján Havran otvoril Annabál. Zabezpečené bolo 
občerstvenie, do tanca hrala hudobná skupina IDEÁL z Novej Bane. 
Mesiac júl a august bol vyhradený  kultúrnemu letu. Oddelenie kultúry a informácií opäť 
pripravilo bohatý program v priestoroch amfiteátra Tajch, v Radničnom parku, v Pohronskom 
múzeu i na Zvoničke- letné kino, súťaž vo varení gulášu,  večerné prehliadky múzea, rockovú 
noc, Šlágre band, Letnú folkovú Novú Baňu, veselo s hudobnou skupinou REAX, rôzne 
sprievodné akcie pre deti. 
 
72. výročie  Slovenského národného povstania si  Nová Baňa pripomenula dňa 29. augusta na 
Námestí slobody. Po zaznení hymny sa prítomným prihovoril primátor mesta Mgr. Ján 
Havran a predseda  Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a politických strán 
Stanislav Štamposký. Tohtoročný program bol obohatený o ukážky bojov, ktoré predviedli 



členovia Klubu vojenskej histórie Červená hviezda z Nového Mesta nad Váhom a Klubu 
vojenskej histórie Prašník. Záver spomienkových osláv patril vystúpeniu speváckej skupiny 
Jesienky. 
 
V dňoch 23. a 24. septembra bol zorganizovaný XXV. ročník Novobanského jarmoku. Na 
Námestí  slobody v stánkoch ľudoví remeselníci predávali svoje výrobky, na trhovisku bolo 
pripravené  občerstvenie. Nechýbal bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili domáci – 
spevácka skupina Jesienky, folklórna skupina Vinička, dychová hudba Seniori, spevácky zbor 
Cantus Monte Regis, folklórna skupina Háj, žiaci zo základnej umeleckej školy a z centra 
voľného času. Ako hostia vystúpili ľudová hudba Kandráčovci, Rusín Čendeš Orchester, 
hudobná skupina Ascalona, Le Payaco, Janko Kulich a Kolegium, detská folklórna skupina 
Kornička, Hron. Na záver kultúrneho podujatia vystúpila známa slovenská speváčka Katarína 
Knechtová so svojou kapelou. V radničnom parku boli pre deti pripravené sprievodné akcie – 
maľovanie na tvár, chodúle, hojdačky, klaun AŤO, mobilná starobylá herňa. Návštevníci 
jarmoku si užili dni plné slnka, dobrej nálady, zábavy, tanca, vidieť mohli výborný program 
domácich umelcov i umelcov zo širokého okolia.  
 
Mesto Nová Baňa a Základná organizácia Jednoty dôchodcov pozvali dňa 21. októbra do kina 
Vatra na „Zábavné popoludnie“ nielen novobanských dôchodcov, ale aj klientov zo 
zariadenia Dominik z Veľkej Lehoty a zariadenia Oáza z Tekovskej Breznici. Dobrú náladu 
na začiatok zabezpečila dychová hudba Seniori. Slávnostný príhovor predniesol primátor 
mesta Mgr. Ján Havran, v programe vystúpili spevácka skupina  Jesienka,  zmiešaná spevácka 
skupina  Nádej z Tekovských Nemiec, malí heligonkári zo Základnej umeleckej školy 
v Novej Bani, folklórna spevácka skupina Čabanka z obce Čab. V závere programu sálou 
zaznela pieseň Zahučali hory, zahučali lesy.  
 
Dňa 28.novembra v kine Vatra vystúpili bratislavskí herci Branislav Deák, Milan Bahúl, 
Gregor Hološka  Ján Jackuliak v divadelnom predstavení „ Aj muži majú svoje dni“. Štyria 
muži sa zamýšľali nad tým, či je možné porozumieť ženám a či je vôbec možné bez  ich žiť. 
Rozohrané situácie vyvolali u divákov úsmev na tvárach, po hľadisku rozniesli veselú 
atmosféru. 
 
VI. ročník benefičného koncertu My a naše mesto s myšlienkou „Spoločne pomôžeme“ sa 
uskutočnil dňa 9. decembra v kine Vatra. Finančná zbierka mala pomôcť dvom rodinám  ako 
príspevok na auto. V rodine Nemčekovej vychovávali syna Samka, ktorý mal problémy 
s chôdzou. Auto potrebovali na prevoz na rehabilitáciu. Jaroslav Király chodil s pomocou 
bariel, a preto bolo auto jeho každodenným pomocníkom. Celkove bolo vyzbieraných  4 158 
eur. 
 
V priebehu roka oddelenie kultúry a informácií organizovalo tradičné podujatia -  71. výročie 
oslobodenia mesta, veľkonočné a vianočné trhy, program ku Dňu matiek, AMFO 2016, 
príchod Mikuláša, silvestrovskú diskotéku. 
 
Cirkev 
V poslednú septembrovú nedeľu sa tradične konala ďakovná svätá omša za tohtoročnú úrodu, 
známa pod názvom Roľnícka nedeľa. Omšu celebroval páter Jozef Mihok, pápežský misionár 
milosrdenstva. Naša farnosť  bola spolu s ďalšími 91 slovenskými farnosťami / 17 z toho z 
Banskobystrickej diecézy / zaradená medzi  tie, v ktorých  boli v čase od 8. decembra 2015 do 
20. novembra 2016 otvorené sväté brány milosrdenstva. V našom kostole touto bránou bol 
hlavný vchod. Za splnenie predpísaných podmienok bolo možné získať v Kostole Narodenia 



Panny Márie počas celého svätého roku milosrdenstva úplné odpustky. Po svätej omši  čakalo 
veriacich pred kostolom prekvapenie. Roľníci pripravili pohostenie  vo forme sladkých 
i slaných koláčov a niečo bolo aj na zapitie. 
 
Šport  
Dňa 15. januára sa začala príprava novobanských futbalistov pod novým vedením 
a manažmentom mužstva. Na následnom valnom zhromaždení členov klubu bol na základe 
dohovoru s primátorom mesta Mgr. Jánom Havranom do novej funkcie generálneho manažéra 
klubu /predtým predseda klubu/  vymenovaný Ing. Dušan Šipikal. 
 
Tradičná zimná turistika sa uskutočnila 13. februára. Mesto Nová Baňa, Centrum voľného 
času a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Nová Baňa zorganizovali 46. Ročník 
Zimného prechodu Pohronským Inovcom, ktorý sa niesol v štýle RETRO návratov. Aj keď 
počasie veľmi neprialo, turisti prišli z rôznych kútov Slovenska. V úvode turistov privítal 
Juraj Schwarz a s históriou prítomných oboznámil Július Uhrecký. Pripravené boli dve pešie 
trate a jedna lyžiarska. 
 
Slávnostné vyhlásenie najlepších športovcov mesta  sa uskutočnilo 13. februára v kinosále 
kina Vatra. V tomto roku ocenenie odovzdávala viceprimátorka Natália Pinková  a Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., predsedníčka Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 
pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani. V ankete sympatií sa na 1. mieste umiestnil Adam 
Letko, ŠK KARATE Nová Baňa, na 2. mieste Iveta Treščáková a Ľuboš Greguš, Tanečno-
športový klub Tiffany Nová Baňa, na 3. mieste Eliška Štullerová, Stolnotenisový klub Nová 
Baňa. 
 
Pekné výsledky dosahovali hráči v stolnom tenise. Na Medzinárodnom turnaji SLOVAK 
OPEN MALACKY 2016 v marci Novú Baňu reprezentovali v kategórii mladších žiakov 
Daniel Budinský, v kategórii najmladšie žiačky Eliška Štullerová a Ema Müllerová. Na 
turnaji sa zúčastnil rekordný počet súťažiacich – 165 zo 14 krajín sveta. Dievčatá si v súťaži 
družstiev vybojovali 2. miesto, keď vo finále podľahli hráčkam zo Srbska.  Podobne aj vo 
štvorhre sa dostali naše hráčky do finále, kde ich takisto zastavili reprezentantky Srbska. 
Celková bilancia z turnaja pre dievčatá boli skvelé dve pódiové umiestnenia, a to zhodne 2. 
miesta v súťaži družstiev a vo štvorhre. Úspešné boli dievčatá  aj v Prahe, kde sa konal 12. 
ročník stolnotenisového turnaja mládeže Veľká cena GRAND PRIX Praha 2016 v dňoch 27.-
29. mája. Predstavili sa súťažiaci z 33 krajín. V súťaži družstiev sa Eliška a Ema umiestnili na 
3. mieste. 
 
Majstrovstvá sveta v kategórii Pitbike – Internacional Word Cup vo francúzskom meste Tours 
sa uskutočnili v dňoch 26. – 27. marca.  Slovensko reprezentoval jediný  pretekár,  Adam 
Šipikal z Novej Bane. Súťažilo celkovo 400 jazdcov z 13 krajín sveta. V najpočetnejšej 
kategórii do 190 cm v konkurencii 120 jazdcov sa predstavil aj Adam na motocykli YCF 190 
Factory. Vo finálovej jazde sa umiestnil na 2. mieste. Úspešný bol aj v apríli na dvoch 
pretekoch v Českej republike, kde všetky finálové jazdy vyhral. 
Záver a vyhodnotenie lyžiarskej sezóny sa uskutočnil v stredisku Ski Centrum Drozdovo za 
prítomnosti vzácnych hostí. Pozvanie prijali Veronika Velez-Zuzulová, druhá najlepšia 
svetová slalomárka a špičkový svetový tréner a jej otec Timotej Zuzula. Z ich rúk prevzali 
poháre tri najlepšie kluby za sezónu 2015 / 2016. Na 1. mieste sa umiestnil Ski Klub 
Kremnica, na 2. mieste SKI Team Nová Baňa s úspešnými pretekármi Timeou a Zuzanou 
Plachyovými, Samuelom  Šmondrkom. Tretie miesto si vyjazdili lyžiari z bratislavskej 
Lokomotívy. 



Mesto Nová Baňa sa  v tomto roku zapojila už do 3. ročníka súťaže Do práce na bicykli, 
ktorej vyhlasovateľom bolo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  
Hlavným cieľom bolo podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy 
v mestách, vytváranie kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy v meste. 
V termíne od 1. do 26. apríla bolo možné registrovať 2 – 4 členné tímy zostavené zo 
zamestnancov firiem a ostatných organizácií. Za našu samosprávu sa zaregistrovalo 12 tímov 
s celkovým počtom účastníkov 33. V priebehu mesiaca máj denne dochádzali do práce 
i z práce na bicykli. V 1. kategórii – počet najazdených kilometrov počas súťaže vyhral tím 
DrevStaváci z firmy DrevStav, s.r.o. v zložení Anna Štrbová, Peter Gregor, Michal Motyka. 
V 2. kategórii – celkový počet jázd najazdených  počas súťaže sa viíťazom stal tímk-Plast 
z firmy K-Plast, v. d. s členmi Eva Bakošová, Marcela Lisičanová, Ján Šinkovič a Jozef 
Budinský. V 3. kategórii, tzv. bonusovej, bol vyhodnotený jednotlivec, ktorý absolvoval 
aspoň 2/3  ciest do práce a z práce na bicykli. Víťazom sa stal Branislav Halabuk z tímu 
RELAX team /Knauf Insulation, s.r.o./ 
 
V dňoch 18. – 25. júna mesto v spolupráci so školami, športovými klubmi a občianskymi 
združeniami  zorganizovalo 13. ročník Týždňa športu pre všetkých. Harmonogram obsahoval 
dvadsaťtri rôznych športových aktivít pre všetky vekové kategórie, pre aktívnych 
i príležitostných športovcov. 
Jubilejný, v poradí  V. ročník Tajchovej osmičky, ktorú organizuje mesto Nová Baňa, sa 
stávalo z roka na rok obľúbenejším bežeckým podujatím. Oproti minulému roku sa na 
štartovaciu čiaru v jednotlivých kategóriách celkove postavilo viac ako 300 súťažiacich. 
Najmladšou bežkyňou sa stala Karolínka Číková z Novej Bane, rok narodenia 2015, 
najstarším účastníkom už po piatykrát sa stal  Juraj Cengel z Banskej Štiavnice, narodený 
v roku 1937. 
 
Karatisti aj v tomto roku absolvovali množstvo súťaží na Slovensku ale aj v zahraničí,  
kde dosiahli výborné výsledky. V dňoch 15.- 19. júna sa desaťčlenná výprava novobanských 
karatistov, ktorá bola súčasťou slovenskej reprezentácie, zúčastnila Majstrovstiev sveta 
WUKF v Dubline. V konkurencii 2 285 športovcov a 72 federácií Slovenská republika 
obsadila 5. miesto. Nová Baňa bola najpočetnejšia a získala najväčší počet medailí - šesť 
v individuálnych kategóriách a päť v družstvách. Titul majster sveta  si vybojoval Róbert 
Roth v kategórii kumite open a Viktória Forgáčová v kategórii kata 11 – 12 rokov.  V dňoch 
12. -16. októbra sa v talianskom Montichiari konali Majstrovstvá Európy WUKF. Súčasťou 
48 člennej výpravy bola aj hŕstka Novobančanov. V silnej konkurencii si zlaté medaily a  titul 
majster Európy vybojovali Viktória Šályová v seniorskej kategórii kata žien a Róbert Roth 
v kategórii kumite open juniorov. 
 
Šachový oddiel TJ Slovan Nová Baňa v sezóne 2016/2017 rozbehol svoju činnosť  s dvoma 
družstvami. A družstvo hralo v 3. lige,  B družstvo v 5.  lige Banskobystrického kraja. Cieľom 
A družstva bolo zotrvanie v 3. lige, čo považovali za veľkú výzvu a motiváciu. Založenie B 
družstva v minulom roku malo za cieľ  dať priestor najmä mladým hráčom so záujmom 
o šach. Významnou osobnosťou v šachovom oddiely bol PhDr. Pavol Hrčka, profesor na 
Gymnáziu Františka Švantnera, ktorý sa okrem svojej pedagogickej činnosti  celý život 
venoval šachu. Na jeho počesť bol v tomto roku zorganizovaný už V. ročník turnaj 
„Memoriál PhDr. Pavla Hrčku“. 
 
Vynikajúci výsledok až zo zámoria si priniesol tanečný pár manželia Drahoslava a Peter 
Pšenákovci, ktorí si na Majstrovstvách sveta v 10 tancoch v americkom Bostone v kategórii 
Senior I vytancovali 6. miesto a zapísali sa tak do histórie slovenského tanečného športu. 



Reprezentovali nielen Tanečno- športový klub TIFFANY Nová Baňa, ale aj naše mesto 
a Slovenskú republiku. 
 
Verejný poriadok 
V roku 2016 pracovala mestská polícia v meste Nová Baňa v počte 7 príslušníkov.   
Jej príslušníci objasňovali celkom 519 priestupkov. Vykonali 56 zákrokov proti osobám 
s asociálnym správaním a 6 krát použili miernejšie donucovacie prostriedky. V rámci 
hliadkovej činnosti vykonali 151 rôznych opatrení v prospech mesta a prijali 112 podnetov od 
občanov. V rámci cestnej premávky došlo v máji k zásadnej zmene zavedením plateného 
parkovania v centre mesta. Vozidlá, ktoré tam pred tým parkovali celý deň sa presunuli na  
záchytné parkoviská Kollárovej ulice, Ulice M.R. Štefánika. Námestie sa uvoľnilo pre 
potreby krátkodobého parkovania. Zavedenie tejto zóny s dopravným obmedzením umožnilo 
mestskej polícii riešiť aj neželané státie vozidiel na chodníkoch.  
Celkovo bolo v cestnej premávke riešených 411 porušení zákona.  Aj v roku 2016 pretrvával 
problém s parkovaním vozidiel predovšetkým na Ulici Štúrovej a Školskej, kde reálny stav 
parkovacích plôch nezodpovedal potrebám občanov. Každé ráno v dňoch školskej dochádzky, 
v záujme bezpečnosti detí, vykonávali mestskí policajti dohľad pri priechode pre chodcov 
medzi základnými školami. 
Na úseku verejného poriadku vplývali policajti najmä na osoby sociálne vylúčené, ktoré 
svojím správaním budili verejné pohoršenie. V roku 2016 sa v meste striedavo pohybovalo 
desať takýchto osôb, ale len u dvoch bolo zistené protiprávne konanie majetkovej povahy. 
Najvážnejšie bol verejný poriadok  narušený obťažovaním občanov páchateľom so 
sexuálnymi úchylkami. Vec po mestskej polícii následne prevzal Policajný zbor pre 
podozrenie na spáchanie trestného činu výtržnosti. Inak mestská polícia riešila na tomto úseku 
prevažne rušenie nočného kľudu, verejné pohoršenie a iné drobné porušenia verejného 
poriadku v celkovom počte osemdesiattri. Na úseku ochrany majetku bolo najvážnejším 
skutkom úmyselné poškodenie prístrešku zastávky SAD občanom počas štefanskej diskotéky. 
Okrem toho sa mestským policajtom podarilo zistiť občana, ktorý poškodzoval verejno- 
prospešné zariadenia pokreslením a pri kontrole lesov sa im podarilo dvakrát zistiť občanov, 
ktorí si privlastňovali drevnú hmotu nelegálne.  
Na úseku ochrany životného prostredia bolo vedené objasňovanie v 38 prípadoch. Väčšinou 
sa jednalo o ukladanie komunálnych odpadov mimo určených miest, ale v dvoch prípadoch sa 
podarilo odstrániť vraky vozidiel z verejného priestranstva. Založenie divokých skládok 
s environmentálnym ohrozením nebolo zistené. 
V rámci prevencie mestská polícia spolupracovala so všetkými školskými zariadeniami. 
Spolu vykonala celkom 16 opatrení formou besied, prednášok a článkov. 
 
Združenia, hnutia, spolky 
Pôvodne banícke spolky vznikali v minulom režime na Slovensku v organizácii  Slovenská 
vedecko-technická spoločnosť. Po roku 1992 z tejto spoločnosti vznikali banícke spolky, 
cechy a bratstvá, postupne ich bolo tridsať. Ich úlohou bolo  obnovovanie, udržiavanie 
a rozvíjanie baníckych tradícií a regionálnych zvykov Do tejto spolkovej rodiny sa zaradila aj 
Nová Baňa ako banské, kráľovské mesto. Za veľkého úsilia primátora mesta Mgr. Jána 
Havrana a niekoľkých nadšencov bolo založené občianske združenie Novobanský banícky 
spolok, ktorý bol dňa 6. mája  zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR a 3. augusta bol vo 
Vyšnej Boci prijatý do Združenia baníckych  spolkov a cechov Slovenska. Predsedom 
Novobanského baníckeho spolku sa stal Zoltán Vén. 
 
Voľby do NR 



Dňa 5.marca sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V našom meste 
v šiestich okrskoch bolo zaregistrovaných 5 952 voličov, volieb sa zúčastnilo 3 673 voličov - 
61,7 %. Platných hlasov bolo 3 626. Kandidovalo dvadsaťtri politických strán. Výsledky 
volieb v Novej Bani boli nasledovné. Najviac hlasov získal SMER-sociálna demokracia 998 - 
27,5%. Na druhom mieste bola OĽANO-NOVA s 610 hlasmi - 16,8 %. Slobode a solidarite 
dalo hlas 393 voličov -  10,8%, Slovenskej národnej strane 352 voličov - 9,7%. Kotleba-
Ľudová strana naše Slovensko dostala 320 hlasov - 8,8%, Kresťanskodemokratické hnutie 
a Sme rodina-Boris Kollár získali zhodne 264 hlasov - 7,3%, SIEŤ 158 hlasov - 4,4%. Do 
Národnej rady SR sa v rámci celého Slovenska okrem Kresťanskodemokratického hnutia 
dostali horeuvedené strany. 
 
Záver 
Podklady pre zápis do kroniky mesta za rok 2016 boli spracované na základe informácií 
z jednotlivých oddelení  mestského úradu, matriky, mestskej polície a Novobanských novín. 
 
November 2017                                                                                        

        Mgr.  Helena Orgonášová, v. r.  
                                                                                                     kronikárka 
 
 
N.Pinková – Niektoré vety by mali byť v prítomnom čase a nie v minulom. 
 
Mgr.H.Orgonášová - Podľa pokynov vypracovávania zápisov do kroniky sa má všetko robiť 
v minulom čase.  
                                                                                                 

U z n e s e n i e   č. 112/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje  
 
zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2016 
 
Hlasovanie č. 21: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
9. VZN o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu 
 

Predkladateľom materiálu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 
a spracovateľkami sú Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia a Anna 
Petríková, referentka sociálnych vecí na Mestskom úrade Nová Baňa. K danému bodu boli 
materiály zaslané vopred.  



Dôvodová správa 
 

Mesto Nová Baňa v zmysle novely zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov novelizovalo doteraz platné všeobecne záväzné 
nariadenie o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu.  
Spracované všeobecne záväzné nariadenie bolo upravené v článku VII. Nájomná zmluva, 
odsek (8),  v článku VIII Finančná zábezpeka odsek (1) a v článku XIII. Záverečné 
ustanovenia, odsek (3). 
 
 
 

N á v r h  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ...../2017 

o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu  
 
 
 Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie (ďalej len VZN). 
 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie 
podmienok prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomcov nájomných bytov (ďalej len 
„NB“) a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich nájmu v bytovom domu A3 a A4 na ulici 
Pod sekvojou v Novej Bani. 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky prideľovania bytov vo vlastníctve 
mesta, ktoré sú financované z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky, z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky 
a vlastných zdrojov mesta. 
(2) Nájomné byty  sú byty vo vlastníctve mesta s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto 
VZN. Nájomné byty sa budú užívať na nájom a nemôžu sa previesť do osobného vlastníctva 
najmenej po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia.  
(3) Na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. 
mesto zriadilo záložné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a Štátneho fondu rozvoja bývania. 
(4) Pri uzatváraní  zmluvy o nájme bytu dodrží mesto podmienky ustanovené zákonom č. 
443/2010 Z. z. 

 
 

Čl. II. 
Podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania v byte 

   
(1) Sociálne bývanie v byte je bývanie poskytované oprávnenej fyzickej osobe v byte, ktorého  
podlahová plocha neprevyšuje 80 m2 pre byt bežného štandardu alebo 60 m2 pre byt nižšieho 
štandardu. 



(2) Podlahovú plochu podľa odseku 1 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o byt stavebne 
určený na bývanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2     
zákona. 
(3) Oprávnenou fyzickou osobou podľa odseku 1 je: 

a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške 
trojnásobku životného minima. 
b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške 
štvornásobku životného minima, ak spĺňa aspoň jedno  z nasledujúcich kritérií: 
 
1. členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. 
2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom 
3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, 
vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov mesta. 
c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť,   pestúnska 
starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu ( §45 až 59 
zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov), ak táto osoba nepresiahne vek 30 rokov.     
d) osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa 
osobitného predpisu (zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých 
majetkových krívd v znení neskorších predpisov) 

(4) Pri zisťovaní príjmov podľa odseku 3 sa postupuje podľa osobitného predpisu( §3 zákona 
č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Mesačný príjem 
sa vypočíta z príjmu (§4 zákona č. 601/2003 Z. z. za kalendárny rok predchádzajúci  roku, 
v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas 
ktorých sa príjem poberal. 
(5) Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti 
platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom 
bytu. 
(6) Podmienky ustanovené v odseku 3 sa posudzujú pri uzavieraní nájomnej zmluvy a na 
zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada. 
 

 
Čl. III. 

Podávanie žiadostí a ich evidencia    
 

(1) Žiadateľ o byt si podá písomnú žiadosť o byt na predpísanom tlačive mesta. Žiadosť musí 
byť odôvodnená, datovaná, s uvedením kontaktnej adresy, vlastnoručne podpísaná a doručená 
Mestskému úradu. V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti potrebné  pre 
rozhodovanie, písomne vyzve Mestský úrad žiadateľa, aby tieto údaje doplnil v stanovej 
lehote. Žiadateľ je povinný spolupracovať s mestským úradom a komisiou bytovou 
a sociálnou pri overovaní si potrebných náležitostí na pridelenie bytu. Pri nespolupráci bude 
žiadosť zo zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu vyradená. 
(2) Mesto Nová Baňa eviduje prijaté žiadosti a vedie samostatný zoznam žiadateľov.  
Žiadatelia sú vedení v evidencii, ktorá začína číslom 1 a zoradení sú podľa dátumu podania 
žiadosti vzostupne. 
(3) Mesto Nová Baňa zhromažďuje podklady o uchádzačoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú 
súčasť žiadosti o pridelenie bytu, tieto podklady sú uvedené ako povinné prílohy k žiadosti 
o pridelenie bytu. 
 

Čl. IV. 



Príprava žiadostí pre komisiu bytovú a sociálnu 
 

(1) Mesto Nová Baňa pripraví podané žiadosti o nájom bytu na prerokovanie v komisii 
bytovej a sociálnej tak, že zostaví samostatné zoznamy žiadateľov o pridelenie bytu zvlášť pre 

a) 1 – izbové byty 
b) 2 – izbové byty 
c) 3 – izbové byty 

(2) Zodpovedný zamestnanec mesta ku každej podanej žiadosti vypočíta čistý priemerný 
príjem domácnosti a uvedie informáciu pre bytovú komisiu, či daný žiadateľ spĺňa  alebo 
nespĺňa príjmové kritérium. 
(3) V prípade potreby preverenia aktuálnosti, pravdivosti resp. doplnenia uvádzaných  údajov 
vyzve žiadateľa o doplnenie - spresnenie údajov. 
 

Čl. V. 
Kritéria pride ľovania bytov 

 
(1) Minimálny mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa 
posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, nesmie byť nižší, ako je súčet výšky  
životného minima domácnosti a výšky nájomného a služieb spojených s bývaním.   
(2) Maximálny mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa 
posudzujú spoločne, nesmie prevýšiť 3-násobok životného minima. 
(3)Ak je členom domácnosti osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo ide o osamelého 
rodiča s nezaopatreným dieťaťom, alebo aspoň jeden z členov domácnosti zabezpečuje 
zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce, tak 
maximálna hranica príjmu celej domácnosti nesmie presiahnuť 4-násobok životného minima. 
(4) Žiadateľ alebo aspoň jeden z manželov (druhov), má minimálne  po dobu 12 po sebe 
nasledujúcich mesiacov pred podaním žiadosti o pridelenie bytu vlastný pravidelný príjem 
z trvalého pracovného pomeru, podnikania, prípadne z dôchodkového zabezpečenia a toto 
platí i v čase podania žiadosti.  
(5) Žiadateľ a s ním spoločne posudzované osoby nemajú žiadny záväzok, nedoplatok a ani 
iný dlh voči mestu Nová Baňa. 
(6) Mesto Nová Baňa prioritne uspokojí žiadosti občanov s trvalým pobytom v meste Nová 
Baňa alebo s trvalým pracovným pomerom v meste Nová Baňa a následne ostatných 
žiadateľov. 

Čl. VI. 
Posudzovanie žiadostí 

 
(1) Podané žiadosti prerokuje komisia bytová a sociálna, ktorú menuje mestské 
zastupiteľstvo. 
(2) Žiadateľ, ktorý nezašle späť opakovaný dotazník s povinnými prílohami,  uvedie 
nepravdivé údaje, alebo údaje sfalšuje, nedostaví sa k podpisu nájomnej  zmluvy,   alebo ju  
nepodpíše, sa tiež považuje za uspokojeného. Takto uspokojení žiadatelia sa vyradia  
z evidencie. 
(3) Ak je voľný bezbariérový nájomný byt a mestom nie je evidovaná  v poradovníku    
 žiadosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím, mesto schváli    
 jeho prenájom žiadateľovi bez zdravotného  postihnutia. Nájomná zmluva  na tento  
 byt bude uzatvorená podľa zákona č. 443/2010 Z.z. na dobu určitú, ktorá neprevýši  
 jeden rok. Po zaradení žiadosti občana s ťažkým zdravotným postihnutím  
 do evidencie bude táto riešená prednostne a súčasný nájomca stráca nárok   
 na predĺženie nájomnej zmluvy. 



(4) Komisia bytová a sociálna sleduje evidenciu žiadateľov, ktorí splnili podmienky na 
pridelenie  bytu a odporučí primátorovi mesta nájomcov pre jednotlivé byty. Primátor na       
základe odporučenia komisie pridelí byt písomným rozhodnutím. 
(5) Ak žiadateľ odmietne pridelený byt, nemá nárok na pridelenie ďalšieho bytu a jeho   
žiadosť sa vyradí z evidencie. 
(6) Na základe rozhodnutia o pridelení bytu uzatvorí Mestský bytový podnik Nová Baňa,  
s.r.o.  ako prenajímateľ s nájomcom nájomnú zmluvu. 
 

Čl. VII. 
Nájomná zmluva 

        
(1) Na práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy  a nie sú upravené 
zákonom  443/2010 Z.z., sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Nájomná zmluva 
musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä: 

a) začiatok nájmu 
b) dobu nájmu 
c) výšku mesačného nájomného 
d) podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy 
e) výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu alebo spôsob ich výpočtu 
f) opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu 
g) podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia nájomného bytu. 
h) ukončenie nájmu 
i) spôsob a lehotu vysporiadania finančnej zábezpeky, ak je súčasťou nájomnej zmluvy 

dohoda o finančnej zábezpeke podľa odseku 7 
j) zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu 
k) dohodu o finančnej zábezpeke. 

 
(2) Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac tri roky okrem prípadov: 

a) ak nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona č. 
443/2010 Z. z., ktorému sa prenajíma nájomný byt spĺňajúci podmienky ustanovené 
osobitným predpisom, pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať 
rokov alebo 

b) ak nájomcom je osoba podľa § 22 ods. 3 písm. d) zákona č. 443/2010 Z. z., ktorej sa 
prenajíma nájomný byt, pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať 
rokov. 

(3) V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 
nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v tomto VZN. 
O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude mesto informovať nájomcu 
minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu. 
(4) Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy podľa odseku 3 môže mesto uzavrieť nájomnú 
zmluvu aj s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom, ktorý k 31. 
decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu nájomného bytu 

a) nie je vyšší ako 3,5-násobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa  
§22 ods.3 písm. a) zákona 
b) nie je vyšší ako 4,5-násobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa § 
22 ods. 3 písm. b) zákona 

 
(5) Nájomnú zmluvu na užívanie nájomného bytu, ktorý spĺňa podmienky stanovené 
osobitným predpisom (§ 143 písm. d zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) 
uzavrie prenajímateľ len s fyzickou osobou žijúcou v v domácnosti, ktorej členom je osoba so 



zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č.2 zákona č. 443/2010 Z.z.  a ak nemá žiadosť 
o uzavretie nájomnej zmluvy od takejto fyzickej osoby, môže uzavrieť nájomnú zmluvu na 
takýto nájomný byt aj s inou fyzickou osobou uvedenou v § 22 ods. 3 najviac na jeden rok. 
(6) Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v §22 ods. 3 zákona, 
môže mesto uzavrieť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na jeden rok. 
(7) Nájomná zmluva ďalej obsahuje aj podmienky finančnej zábezpeky, ktorá nesmie 
presiahnuť výšku maximálne 6-mesačného nájomného ustanoveného podľa osobitného 
predpisu: lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nesmie byť dlhšia ako 30 
kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej 
zmluvy, je prenajímateľ povinný zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť.  
Prenajímateľ  v súvislosti  uzavretím nájomnej zmluvy nesmie požadovať od nájomcu iné 
finančné plnenie, ktoré priamo nesúvisia s užívaním nájomného bytu 
(8) Finančná zábezpeka podľa odseku 7 slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého 
nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu. Finančnú zábezpeku 
za užívanie nájomného bytu vedie žiadateľ: Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. na 
osobitnom účte na tento účel v banke. 
(9) Nájomnú zmluvu možno uzavrieť najskôr po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia na bytovú budovu. 
(10) Pred uzavretím nájomnej zmluvy je prenajímateľ  povinný umožniť nájomcovi 
prehliadku nájomného bytu. 

 
Čl. VIII. 

Finančná zábezpeka 
 

(1) Výška finančnej zábezpeky je vo výške maximálne 6-mesačného nájomného a vo výške 
maximálne 6 mesačných úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. 
(2) Lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nesmie byť dlhšia ako 30 
kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. 
(3) Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, je prenajímateľ povinný už zloženú finančnú 
zábezpeku bezodkladne vrátiť žiadateľovi o pridelenie nájomného bytu. 
(4) Výška šesťmesačného nájomného sa určí  podľa platných cenových predpisov a to najmä 
Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 
o regulácii cien nájmu bytov. 
 

Čl. IX. 
Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy 

 
(1)  Po uplynutí doby  nájmu môže byť nájomná zmluva uzatvorená najviac na dobu ďalších 3 
rokov s nájomcom, ktorý v predchádzajúcom roku nebol v omeškaní s platením nájomného 
a spĺňa  podmienky zákona č. 443/2010 Z. z.. 
(2) Po uplynutí doby  nájmu môže byť nájomná zmluva uzatvorená najviac na dobu 1 roka 
s nájomcom, ktorý pri podpise zmluvy nie je v omeškaní s platením nájomného, ale nespĺňa  
podmienky pridelenia bytu z dôvodu zmeny príjmu. Pri uzatvorení zmluvy musí však byť 
nájomca písomne upozornený na možnosť zániku nájomnej zmluvy. 
(3) Nájomca bytu v prípade záujmu o predĺženie nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie je 
povinný predložiť žiadosť s prílohami a to minimálne 2 mesiace pred uplynutím platnosti 
nájomnej zmluvy. 
(4) Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy môže byť kratšie v prípadoch, keď si nájomca 
pravidelne neplnil svoje povinnosti nájomcu (napr. meškal minimálne s dvojmesačným 



nájomným). U takéhoto nájomcu  bude opakovaná nájomná zmluva uzatvorená na dobu  12 
mesiacov. 
 

Čl. X. 
Podnájom bytu a užívanie bytu na iné účely ako na bývanie 

 
(1) Nájomca bytu nemôže dať časť bytu alebo celý byt do podnájmu inej fyzickej alebo 
právnickej osobe. 
(2) Nájomný byt nemožno užívať na iné účely ako na bývanie. 
(3) V nájomných bytoch nemožno vykonávať podnikateľskú činnosť ani poskytovať 
ubytovanie v súkromí. 
(4) Nájomca a osoby s ním žijúce v spoločnej domácnosti sú povinní prihlásiť sa na trvalý 
pobyt v meste Nová Baňa do nájomného bytu, ktorí im bol pridelený rozhodnutím mesta 
Nová Baňa do 30 dní odo dňa podpísania nájomnej zmluvy. Ďalšie osoby môžu byť 
prihlásené na trvalý alebo prechodný pobyt len na základe predchádzajúceho súhlasu 
prenajímateľa. 
 

Čl.  XI. 
Ukončenie nájmu 

 
(1) Nájomná zmluva zaniká:  
      a) uplynutím doby nájmu, ak nebola táto podľa tohto VZN predĺžená  
      b) písomnou dohodou  
      c) písomnou výpoveďou nájomcu alebo prenajímateľa  
(2) Nájomnú zmluvu môže prenajímateľ vypovedať ak:  
      a) nájomca nespĺňa podmienky tohto VZN a kritérií stanovených mestom 
      b) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu:  

- mešká so zaplatením nájomného a platieb za služby spojené s užívaním bytu za dlhší     
čas  ako tri mesiace,  
- prenechá byt alebo jeho časť do užívania tretej osobe,  
- nájomca alebo ďalší členovia v domácnosti, napriek upozorneniam poškodzujú           
prenajatý byt, spoločné priestory a spoločné zariadenie v bytovom dome,  
- využíva prenajatý byt bez súhlasu vlastníka na iné účely ako je bývanie,  
- nájomca alebo ďalší členovia v domácnosti sústavne narušuje pokojné bývanie  
    ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť, alebo porušuje dobré mravy v dome,  
- porušuje domový poriadok.  

(3) Nájom bytu končí aj uplynutím výpovednej doby (bod 1 písm. c tohto článku), ktorá je  tri 
mesiace a začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej  
strane.  
(4) Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu ani bytovej náhrady 
pri skončení nájmu uplynutím doby nájmu, ani pri skončení nájmu z dôvodov uvedených 
v Čl. XI. odsek 2 tohto VZN.  
(5) Mesto môže vypovedať nájom bytu pred ukončením doby určitej podľa príslušných  
 ustanovení Občianskeho zákonníka.  
(6) Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných platných právnych  
 predpisov.  
 

Čl. XII. 
Starostlivosť o nájomný byt 



 
(1) Vlastník nájomného bytu obstaraného podľa zákona č. 443/2010 Z.z. je povinný počas 
lehoty uvedenej v § 11 ods.1 písm. a)  štvrtého bodu tohto zákona umožniť po 
predchádzajúcom  oznámení, na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do nájomných 
bytov    zamestnancom ministerstva, príslušného úradu a iných kontrolných orgánov s cieľom 
výkonu kontroly technického stavu nájomného bytu: to platí aj pre nájomcu a osoby tvoriace 
jeho domácnosť, ktoré nájomný byt užívajú na základe nájomnej zmluvy podľa tohto zákona. 
(2) Prenajímateľ z dohodnutého nájomného tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne  
minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu. 

                                   
Čl. XIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

(1)  Mesto je povinné chrániť osobné údaje získané za účelom zistenia výšky príjmu žiadateľa 
ako podmienky pre pridelenie nájomného bytu v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
(2) Mesto Nová Baňa vyčleňuje najviac 5 nájomných bytov pre potreby mesta, t.j. pre fyzické 
osoby, ktoré nespĺňajú podmienky a kritériá  prideľovania bytov postavené s podporou štátu, 
ak takéto osoby zabezpečujú spoločenské, kultúrne, zdravotnícke, ekonomické a sociálne 
potreby mesta a to bez ohľadu na výšku ich príjmu a je u nich predpoklad platobnej 
disciplíny. 
(3) Mesto Nová Baňa vysporiada  rozdiely finančnej zábezpeky podľa tohto VZN čl. VIII 
odst. (1) najneskôr v termíne do 30.03.2018. 
(4) Týmto VZN sa ruší VZN č. 10/2015 o podmienkach prideľovania bytov určených na    
nájom postavených s podporou štátu zo dňa 16.12.2015.   
 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 28.11.2017 do 12.12.2017  
VZN schválené MsZ č. ......../2017 dňa ............ 
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli  od .................... do .................. 
VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018 
 
 
                                                                                                Mgr. Ján Havran 
                                                                                                 primátor mesta    
 
 
VZN vyvesené: od 28.11.2017 do 12.12.2017 (15 dní) 
Pripomienky k návrhu VZN môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 8.12.2017 (10 dní) 
písomne, elektronicky alebo ústne na Mestskom úrade, Námestie slobody č.1, 968 01 Nová 
Baňa alebo elektronicky na e-mail petrikova@novabana.sk 
 
 
Mgr.Ľ.Rajnohová – Vážení poslanci, predkladáme vám zmenu vo VZN mesta Nová Baňa 
o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu. V návrhu sme vám 
farebne na strane 5 vyznačili zmeny. Týkajú sa finančnej zábezpeky, na základe opakovanej 
kontroly nemôžu byť do tejto zábezpeky zahrnuté úhrady spojené s užívaním nájomného 
bytu, ale len čisté nájomné. Takže sme to v zmysle tej kontroly upravili. Ešte jedna zmena, 
v článku XIII. v záverečných ustanoveniach už bol novelizovaný zákon o ochrane osobných 



údajov, tak ten budeme aktualizovať, už je nový č. 122 z roku 2013, takže aj tento údaj bude 
opravený. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 113/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje   
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 4/2017 o podmienkach prideľovania 
a nájmu bytov postavených s podporou štátu 
 
Hlasovanie č. 22: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
10. KBV Hrádza BD A2 Nová Baňa – doplnok 2 
 

Predkladateľmi materiálu sú poslanci mestského zastupiteľstva: Natália Pinková, Peter 
Forgáč, Gregor Galeta, Maroš Marko a Ing. Karol Tužinský. Spracovateľkou materiálu 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  sa umožní  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. ´ 
 
 

Ing.J.Šeclová - Vážené poslankyne, vážení poslanci, bol vám doručený materiál týkajúci sa 
zmeny počtu bytov a výšky oprávnených nákladov na m2 priemernej podlahovej plochy bytov 
pre BD A2 na ulici  Pod sekvojou. Uvedené zmeny vyplynuli z návrhu doprojektovania 
balkónov a zmeny legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov, čo je podrobnejšie 
uvedené  v dôvodovej správe. Prípadné otázky týkajúce sa toho návrhu zodpovieme. 
 
Mgr.J.Havran – Niekto z členov komisie vie, koľko bude stáť toto mesto bytovka v takejto 
prepracovanej verzii? Na akú sumu bude znieť kúpna cena, pokiaľ bude mesto v budúcnosti 
kupujúcim? Bolo to predmetom rokovania komisie? 
 
Ing.J.Šeclová - Áno. Materiál bol predložený a členovia komisie boli informovaní. Môžem to 
porovnať s pôvodnou ponukou dodávateľa ešte pred tými úpravami, pred zmenou legislatívy 
bola ponuka 1 794 240 eur. Po možnom navýšení z hľadiska energetickej hospodárnosti 
v zmysle tých úprav vyhlášky a zákonov a zmenou počtu bytov to pri 39 bytových jednotkách  
aj s balkónmi to vychádza, v podstate rozpočtový náklad 2 025 558 eur. 
 
Mgr.J.Havran - Ako sme dospeli k tejto sume? To bola ponuka firmy, z čoho vyplynula tá 
suma? 
 
Ing.J.Šeclová – Je to prepočítavané podľa priemernej podlahovej plochy bytov, vzhľadom 
k tomu, že na m2 je stanovená tzv. výška oprávnených nákladov. Po legislatívnych úpravách 
a návrhu doprojektovania jednotlivých balkónov, kde bola započítaná plocha balkónov cca 
1,75 m2, s určitými opatreniami, ktoré museli byť zapracované do PD, týkajúcej sa zateplenia, 
či už obvodových stien alebo strešnej konštrukcie, bola ponuka dodávateľa na túto sumu 
2 025 558 eur. Je to zatiaľ povedané orientačný náklad, lebo nie vždy vychádza, to znamená, 
ten náklad môže byť 928 eur, prepočítava sa to podľa m2. Toto je pri prepočte na 39 bytov 
a podlahovej plochy bytov, aby sme boli zaradení v tej kategórii od 50 do 56 m2. S tým, že 
zostáva výška úveru, ktorú si bralo mesto vo výške 65 % a dotácia by bola poskytnutá vo 
výške 35 %. V prípade zmeny tej jednotlivej kategórie, keby sme zostali pri pôvodnom, tých 
36 bytov s balkónmi, tak by výška úveru bola 70 % a mesto by si bralo vyšší úver a výška 
dotácie by bola poskytnutá v nižšej hodnote 30 %.  
 



Mgr.J.Havran  – Tak, ako to povedal predtým poslanec Galeta, však to je jedno, však to budú 
ľudia platiť v nájme.  Prečo meníme počet bytov z 36 na 39, keď celá tá suma bude splácaná 
úverom? Ak ten výpočet vychádzal z toho, že m2 niekto vynásobil namiesto 880 sumou 930, 
tak by som chcel povedať, že pokiaľ nám niekto chce dodať budovu za nejakú sumu a tieto 
byty vznikajú v suteréne, tak pre vznik tých bytov je potrebné vybudovanie priečok, 
vnútorných povrchov, inštalácií a ostatných častí. Nie je potrebné vybudovávať základy, 
fasádu, strechu a nič ostatné. Nemyslím si, že ten výpočet je správny. Tá suma by mala byť 
navýšená o konkrétne náklady, ktoré sú spojené s vybudovaním ďalších 3 bytov. Nemalo by 
to byť stanovené tak, že prepočítam 930 x m2, ale malo by to byť stanovené tak, že to čo bolo 
doteraz ponúknuté + zvýšené náklady za 3 novovybudované byty, ktoré spočívajú vo 
vybudovaní priečok, pretože sa to robí v suteréne. Pokiaľ ja mám informáciu, v suteréne by 
mali vzniknúť nové bytové jednotky, zníži sa teda množstvo priestoru na pivnice a vzniknú 
tam nové bytové jednotky. Ak sú potrebné náklady na ich vybudovanie spočívajúce vo 
vybudovaní priečok, inštalácie, povrchov a pod., tak do toho nenapočitávajme nové náklady 
930 eur, pretože podľa mňa také nie sú. Otázkou je, že tu sa o sume nepojednáva vôbec, to 
znamená, že suma bude zrejmá až na záver.  
 
Ing.J.Šeclová - Presná áno. 
 
J.Búry – Chcem sa spýtať pani Šeclová, keď mesto vyberalo dodávateľa stavby, vysúťažili 
sme nejakú cenu. Mali sme k dispozícii projektovú dokumentáciu? 
 
Ing.J.Šeclová - Nie, bol prepočet 56 m2, bola kategória od 50 do 56 m2 , na ktorý mohli byť 
poskytnuté oprávnené náklady vo výške 890 eur na m2. Čiže zobrali 56 m2 x 36 bytov, z toho 
vyšla podlahová plocha 2016 m2 x 890 eur a vyšli mu obstarávacie náklady.  
 
J.Búry - Tomu rozumiem, to je v poriadku. Túto cenu nám ponúkol dodávateľ, my sme ju 
akceptovali a vybrali sme si jeho. Ukázali Vám a komisii potom projektovú dokumentáciu 
a boli tam balkóny? 
 
Ing.J.Šeclová - Neboli tam balkóny. 
 
J.Búry - A my sme povedali, že chceme balkóny. 
 
Ing.J.Šeclová – Na základe podnetov a rozhodnutia komisie sme rozhodli o tom, že tam tie 
balkóny budú. Je to bežný štandard.  
 
J.Búry - Keďže sme požadovali balkóny, on hneď potom prišiel s tým navýšením ceny, ten 
dodávateľ? 
 
Ing.J.Šeclová – Áno. 
 
J.Búry – Ja pracujem vo firme, ktorá sa tiež zúčastnila tejto súťaže, ponúkla 900 eur 
a neviem, že by sme menili ceny a balkóny máme bežne v projektoch. Som z toho trošku 
znechutený. Tým, že sa teraz zvýši štandard, komu je to výhodnejšie, to navýšenie ceny 
a počtu bytov? Je to výhoda pre mesto alebo pre dodávateľa?  
 
Ing.J.Šeclová – Pre nás, lebo máme možnosť získať väčšiu dotáciu vo výške 35 % a úver 65 
%, čiže menej si požičiame a viacej dostaneme.  
 



J.Búry - Tých 5 % nám aj vykryje ten nárast. 
 
Ing.J.Šeclová – Áno. Tá druhá možnosť je spôsobená tým, že tá zmluva o budúcej zmluve 
bola z roku 2016 a účinnosť tej vyhlášky zákona je od 1.1.2017 a tie náklady súvisia s tým, 
ako bolo uvedené v dôvodovej správe.  
 
J.Búry - Som z toho trochu prekvapený, lebo my sme prijali cenu a na to nám firma dodala 
PD, s ktorou sme nesúhlasili a keď sme pripomienkovali PD, tak ony automaticky zdvihli 
cenu.  
 
Ing.J.Šeclová - Nie, projektová dokumentácia už bola v štádiu vypracovania, len sa ešte 
prechádzala a prišlo sa na to, že je reálnejšie a v bežnom štandarde sú balkóny. Naše 
rozhodnutie  teda bolo, návrh na balkóny. Tým pádom sa vlastne spustil celý tento proces.  
 
J.Búry - Škoda, že sme si to nepreverili už pri tom výbere toho dodávateľa, že čo nám vlastne 
ponúka za tú sumu. Mám taký dojem, že sme prijali sumu bez toho, aby sme vedeli, čo nám 
ponúka. Keby nám bol ponúkol drevenú búdu s 36 prepážkami, tak máme drevenú búdu za 
890 eur. Mne to tak pripadá. 
 
Ing.J.Šeclová – My sme v podstate schvaľovali investičný zámer, určitú zábezpeku a on 
potom spracovával projektovú dokumentáciu.  
 
J.Búry - Tá cena bola vybratá za to, že bola o 10 eur lacnejšia, ako od konkurencie a teraz 
nakoniec budeme platiť o 40 eur viac.  
 
Ing.J.Šeclová – My nebudeme platiť, je to z úveru.  
 
J.Búry - Úver sa ale musí splatiť a budú ho splácať tí nájomníci.  
 
Mgr.J.Havran  - Však ako bolo povedané na začiatku, to nie je až také podstatné, lebo to 
nemusíme my platiť. 
 
J.Búry - Pán primátor, keď som sa pýtal, či sa budeme vyjadrovať k projektom, povedal si, že 
načo by sme sa vyjadrovali k projektom. Asi by som sa bol opýtal na tie balkóny.  
 
M.Marko  – My sme v komisii toto riešili a dosť obsiahle a my sme si tie balkóny dali 
dodatočne. V tom čase, keď sa schválili tie balkóny sa nevedelo, že to bude zaradené do 
podlahovej výmery bytu. Tým pádom sa nám zvýšila výmera a my sme spadli do inej 
kategórie, kde dávajú o 10 eur menej. Preto sa dorobili 3 byty, aby sme dosiahli metráž takú, 
aby sme spadali do kategórie do 56 m2. To navýšenie o tých 40 eur, to prišlo z toho zákona, 
čo sa menil a bol nám to vysvetliť zhotoviteľ.  
 
Mgr.J.Havran – Spadli sme o 10 eur nižšie,  nám je to v podstate jedno, cez nás peniaze len 
„tečú“ niekam. Pri 2 tis. m2 tých 10 eur znamená 20 tis. eur v celej bytovke. O balkónoch bola 
debata preto, keď som dal vyhotoviť tabuľu, ktorá hovorila o tom, čo je to za investíciu, kto to 
stavia, kedy to stavia a dokedy to bude stavať, tak som poprosil, keby tam bol aj jeden 
obrázok z vizualizácie. Až keď som sa pozrel na vizualizáciu som zistil, že sú tam dve paličky 
cez okno a cez dvere. Zdalo sa mi nevhodné, aby v dnešnej dobe neboli na bytovke balkóny, 
ale to, že sme sa pridaním balkónov vhupli do nejakej kategórie, namiesto 890 eur na 880 eur, 
to je cena nižšia, ktorá sa týka hlavne toho, kto byty realizuje. Až tam ale mali pribudnúť 



ďalšie byty, aby sa zvýšila cena pre toho, ktorý to investoval a staval, my tu dofinancovávame 
celú akciu investíciami vyvolanými a neviem čím, toto je vec, ktorá mala byť interne 
spravená. Keď stojí bytovka a idú sa v pivniciach robiť byty, tak to nemá stáť 2000 m2 x 930 
eur, ale 1 794 240 eur plus náklady na zhotovenie bytov a potom sa dostaneme do kategórie 
930 eur. Pretože tá cena nejde nikdy k nám, ale ide priamo k zhotoviteľovi, pretože my tú 
bytovku budeme od neho kupovať, až nám ju v budúcnosti ponúkne.  
 
M.Marko – Ja som len chcel vysvetliť, ako to bolo v komisii a všetky tieto informácie idú aj 
cez Teba, takže určite o tom vieš všetko.  
 
Mgr.J.Havran  – Do tohto som trošku nechcel vstupovať, ani nebudem vstupovať, pretože to 
nie je v mojej réžii. Ja len tvrdím, že pokiaľ sa teda zmení na 39 b.j. namiesto 36 b.j., tak by 
ten výpočet mal byť iný, nemalo by to byť jednoduchým násobením, ale malo byť 
prepočítané, čo  sme pôvodne mali plus náklady navrch.  
 
J.Barniak  – Samozrejme pre občana je cena veľmi rozhodujúca. Tých peňazí nie je nazvyš 
a my by sme mali vyrokovať čo najnižšiu cenu. Tým získa náš občan z Novej Bane alebo 
z okolia, aby tá cena bola najnižšia. Činžák bez balkónov, tak to už je riadna fraška. Chcem sa 
spýtať, či má mesto výkresovú dokumentáciu a kto je stavebný dozor za mesto? Kto 
kontroluje materiály, postup a všetko, či tá firma to robí tak, ako to má byť? 
 
Ing.J.Šeclová – To je dodávateľsky, my to v podstate len kúpime. Projektovú dokumentáciu 
máme, ale oficiálne stavebný dozor nie je určený, pretože je to zabezpečované dodávateľsky 
a my nie sme investorom. 
 
J.Barniak  - Zle. Zákon jasne hovorí,  prečítajte si zákon. Stavebný dozor musí byť. 
 
Ing.J.Šeclová - Ale my nie sme investorom. 
 
Mgr.J.Havran  - Stavebný dozor je. Investor, firma ELLIO zabezpečila v zmysle zákona 
stavebný dozor.  
 
J.Barniak  - Každý investor má svojho a druhá strana má svojho, ktorá to kontroluje.  
 
Mgr.J.Havran  - V tomto prípade investor nie je mesto Nová Baňa. 
 
J.Búry - My nie sme investor, ale s tým zámerom sme išli do akcie, že budeme do budúcna 
investor. Preto obce, ktoré to takto bežne robia, si stavebný dozor musia zaplatiť, keď ho chcú 
tam mať. Ten potom robí v prospech obce a kontroluje, či to investor dobre robí. Mesto by si 
ho muselo zaplatiť. Investor zabezpečil stavebný dozor v zmysle zákona, ale my keď chceme 
kontrolovať, mali by sme si ho zaplatiť mimo, čo nie je lacná záležitosť. Lebo už po spravenej 
fasáde sa ťažko kontroluje, že čo tam je dané. Bola taká poznámka, že ak tie byty nebudú 
kvalitné, či ich potom kúpime. To je veľmi vážna vec. Ešte sa to robí tak, že zaplatíme firmu, 
ktorá to robí, spraví prieskum a rozbor a povie, toto je dobre a toto je zle, ale neviem, či 
budeme celkom tak postupovať.  

 
 

U z n e s e n i e   č. 114/2017 
 
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 
 

c) zmenu počtu bytov z 36 b. j. na 39 b. j. v uznesení MsZ č. 55/2016 zo dňa 23.6.2016 
v bode A písm. c), písm. f), písm. h), písm. i), písm. j)  a v uznesení MsZ č. 68/2017 
zo dňa 20.9.2017 v bode A písm. a)     

 
Hlasovanie č. 23: 
prítomní - 10 
za - 10  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. 
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
11. Rôzne 
 
  V rámci bodu rôzne je predložený na schválenie návrh na predbežné termíny zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Novej Bani v roku 2018. Predkladateľom bodu je Mgr. Ján 
Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľkou je Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca 
správneho oddelenia na Mestskom úrade Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané 
vopred. 



Dôvodová správa 
 
Navrhnuté predbežné termíny konania zasadnutí MsZ vychádzajú z potreby časového 
zaradenia nosných bodov do programu rokovania, pričom predmetom rokovania sú na 
každom zasadnutí aj majetkové veci:  
Február - správy o činnosti MsP a Hk 
Apríl  - správa o inventarizácii majetku 
  - záverečný účet mesta  
  - správy o hospodárení MsL a MsBP 
  - úprava rozpočtu  
Jún  - plán kontrolnej činnosti 
August  - plnenie rozpočtu za 1. polrok 
  - úprava rozpočtu 
November - rozpočet mesta 

- zápis do kroniky mesta 
V mesiaci december bude zasadnutie zvolané v zákonnej lehote podľa termínu konania 
komunálnych volieb. 
 
Ing.Valachovičová,PhD. – Neplánuje sa v januári ešte nejaké zasadnutie? Pýtam sa za to, 
lebo aj vlani bol presne tento problém, že v podstate my schvaľujeme dotáciu už začiatkom 
januára a podľa tohto harmonogramu vyzerá, že budú poskytnuté až koncom februára. Ja 
nejdem navrhovať ďalší termín, len chcem upozorniť žiadateľov, ktorých je za kultúru a šport 
možno aj cez 30, aby počítali s tým a najmä futbalisti, že si musia prvé dva mesiace 
zabezpečiť z nejakých iných zdrojov.  
 
Mgr.J.Havran  - Zvážime to a zatiaľ to môžeme nechať takýmto spôsobom.  
 

U z n e s e n i e   č. 115/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje   
 
predbežné termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novej Bani v roku 2018 

21.02.2018 
25.04.2018 
27.06.2018     
19.09.2018 
14.11.2018 
 
Hlasovanie č. 24: 
prítomní - 10 
za - 10  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. 
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
 



Následne v rámci bodu rôzne je predložený na schválenie návrh na uznesenie a to 
odvolanie Ing. Ľuboša Hanáka z funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta 
Nová Baňa a menovanie Jozefa Bónu za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta 
Nová Baňa. Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 
a spracovateľkou je Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom 
úrade Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

Dôvodová správa 
 
 Mesto Nová Baňa zriadilo na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním 
záchranných prác dobrovoľný hasičský zbor mesta. V súlade s § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov veliteľa dobrovoľného hasičského 
zboru mesta vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo, veliteľ musí zároveň spĺňať 
podmienky odbornej kvalifikácie pre výkon  veliteľa dobrovoľného hasičského zboru mesta.  
 
 
Mgr.Ľ.Rajnohová – Ako druhý návrh na uznesenie v bode rôzne vám predkladáme  
odvolanie Ing. Ľuboša Hanáka z funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta 
Nová Baňa a menovanie Jozefa Bónu za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta 
Nová Baňa. Takisto ako Ing. Hanák, tak aj pán Bóna spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre 
výkon tejto funkcie. K zmene veliteľa dochádza na základe dohody členov hasičskej jednotky 
Dobrovoľného hasičského zboru mesta Nová Baňa.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 116/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
a)  odvoláva 
 
dňom 13. 12. 2017 Ing. Ľuboša Hanáka ako veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta 
Nová Baňa 
 
b) menuje 
 
dňom 14. 12. 2017 Jozefa Bónu za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta Nová 
Baňa 
 
Hlasovanie č. 25: 
prítomní - 10 
za - 10  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. 
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 

Ako posledný v rámci bodu rôzne je predložený na schválenie návrh na uznesenie a to 
menovanie Mgr. Denisy Bátorovej za členku komisie ZPOZ. Predkladateľkou bodu je Natália 
Pinková, zástupkyňa primátora mesta Nová Baňa a spracovateľkou je Mgr. Ľudmila 



Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade Nová Baňa. K danému bodu boli 
materiály zaslané vopred.  

Dôvodová správa 
 
  Mgr. Denisu Bátorovú dopĺňame za recitátorku na občianskych obradoch 
a slávnostiach organizovaných Mestom Nová Baňa. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 117/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
menuje 
 
od 1. 1. 2018 za členku komisie ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti) Mgr. Denisu Bátorovú 
 
Hlasovanie č. 26: 
prítomní - 10 
za - 10  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. 
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
 
12.  Diskusia 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som povedať dve stručné informácie. Prvá sa týka 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu exteriéru MŠ na ul. Nábrežná, ďakujem za to, že 
ste zverejnili výzvu na zasielanie návrhov. Pomohlo to mestu cenu stiahnuť na 3050 eur, 
z plánovaných 5600 eur a budem rada, keď tento spôsob bude možné používať aj v 
budúcnosti. Druhá informácia, všetkých vás v tento piatok 15. decembra pozývame do Centra 
voľného času na vianočné trhy. 
 
Mgr.J.Havran  - Ďakujeme pekne, určite tak učiníme a prídeme v piatok navštíviť vianočné 
trhy.   
 
P.Forgáč - Chcel by som sa pán primátor opýtať Teba, či mesto Nová Baňa plánuje 
udeľovanie ceny mesta? Chcel som len povedať, že pokiaľ aj naďalej máme ambíciu takúto 
cenu udeľovať, neviem, či je to v koncepcii Teba, alebo budeme o tom ako poslanci hlasovať, 
chcel som tu spomenúť, že medzi nami na Novej Bani je jedna z významných osobností, ako 
je Ing. Viliam Polnišer, člen a kapitán vládnej letky. Myslím si, že je to jeden z adeptov, kde  
by v budúcnosti bolo namieste, aby sme ho ocenili. Je držiteľom niekoľkých ocenení 
Slovenskej republiky aj Československej republiky.  
 
Mgr.J.Havran - Existuje, určite sa ňou v budúcom roku budeme zaoberať. Toto je jeden z 
takých opodstatnených návrhov. Treba ho písomne naformulovať a oznámiť to úradu. 
 
P.Forgáč – Ďakujem. 



 
N.Pinková – Myslela som si, že pani Valachovičová sa na dnešnom zastupiteľstve opýta 
otázkou, ktorú uverejnila v Slovenskej bráne a to, kde sa podelo drevo, o ktoré ju žiada aj 
väčšina občanov Novej Bane? Tak jej chcem povedať, že drevo, ktoré malo byť pôvodne na 
vyhliadkovej veži je zložené na technických službách a nech sa páči, či Vy, alebo všetci 
občania mesta, ktorí sa pani Valachovičovej pýtali, kde sa podelo drevo, že sa nachádza na 
technických službách a môžu si to tam prísť pozrieť.  
 

Nakoľko do diskusie neboli  ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján 
Havran všetkým prítomným zaželal príjemné prežitie sviatkov, príjemné prežitie konca roka, 
aby do nového roka boli úspešní a hlavne zdraví. Poďakoval za spoluprácu s tým, že sa teší na 
spoluprácu v budúcom roku. Následne poďakoval všetkým za účasť a o 19.41 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                              
  
 
 
 
 
 
 
 
     Peter Forgáč, v. r.                 Natália Pinková, v. r.   
        I. overovateľ                      II. overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala : Marta Müllerová 
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Rozpočet Mesta  
Nová Baňa  
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 2018 – 2020 

 
 

 



Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na  roky  2018 - 2019 - 2020 

v eur
Rozpočet 2018

Zdroj Ekonom. Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu

100 Daňové príjmy 3 133 566 0 0 3 133 566
41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samos. 2 560 000 2 560 000
41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 59 000 59 000
41 121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb 250 000 250 000
41 121003 Daň z nehnuteľností - z bytov 6 300 6 300
41 133001 Daň za psa 5 500 5 500
41 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 33 33
41 133004 Daň za predajné automaty 100 100
41 133006 Daň za ubytovanie 3 000 3 000
41 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 5 900 5 900
41 133013 Poplatok za komunálne odpady 206 980 206 980
41 133014 Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 36 753 36 753

200 Nedaňové príjmy 419 726 0 419 726
41 212002 Z prenajatých pozemkov 139 000 139 000
41 212003 Z prenajatých budov, priestorov a obj. 90 700 90 700
41 212003 Z prenajatých budov - kultúrne domy 500 500
41 221004 Správne poplatky za výherné prístroje 10 500 10 500
41 221004 Správne poplatky - ostatné 15 600 15 600
41 222003 Pokuty MsP 3 000 3 000
41 223001 Zo vstupného OKI 4 900 4 900
41 223001 Za registráciu čitateľov MsK 2 000 2 000
41 223001 Za predaj vstupeniek na NBJ 1 100 1 100
41 223001 Preddavky na teplo 8 600 8 600
41 223001 Refundácie služieb 12 500 12 500
41 223001 Refundácie GP a ZP 700 700
41 223001 Odpadové vody Tajch 2 600 2 600
41 223001 Denné centrum seniorov LIPA 199 199
41 223001 Opatrovateľská služba 13 500 13 500
41 223001 Ošetrovanie materiálu CO 480 480
41 223001 Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov 93 828 93 828
41 223001 Prieskumné územie 1 154 1 154
41 223001 Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie) 500 500
41 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 2 000 2 000
41 292008 Z výťažkov z lotérií 13 600 13 600
41 292019 Za prekládku odpadu 2 765 2 765

230 Kapitálové príjmy 0 83 053 0 83 053
43 231 Príjmy z predaja budov    55 100 55 100
43 231 Príjmy z predaja bytov 0
43 233001 Príjmy z predaja pozemkov 24 350 24 350
43 233001 Právo na odstrel 3 603 3 603

Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie



310 Granty a transfery bežné 739 467 0 0 739 467
111 312001 Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP 520 520
111 312001 Transfer zo ŠR na stravu detí v HN 2 100 2 100
111 312001 Transfer zo ŠR na školské pomôcky 500 500
111 312001 Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy 6 716 6 716
111 312001 Transfer zo ŠR na ZŠ  dopravné 1 068 1 068
111 312001 Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ 11 532 11 532
111 312001 Transfer zo ŠR na učebnice 149 149
111 312001 Transfer zo ŠR na lyžiarske kurzy 6 750 6 750
111 312001 Transfer zo ŠR na školu v prírode 5 900 5 900
111 312001 Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu 4 500 4 500
111 312001 Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu 2 000 2 000
111 312001 Transfer zo ŠR na vojnové hroby 137 137
111 312001 Transfer na zamestnanosť 1 176 1 176
111 312012 Transfer zo ŠR na matriku 10 524 10 524
111 312012 Transfer zo ŠR na miestne komunikácie 323 323
111 312012 Transfer zo ŠR na životné prostredie 704 704
111 312012 Transfer zo ŠR na pobyt občanov 2 468 2 468
111 312012 Transfer zo ŠR na register obyvateľov 2 685 2 685
111 312012 Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp. 664 759 664 759
111 312012 Transfer zo ŠR na stavebný úrad 6 956 6 956
111 312012 Transfer zo ŠR na komunálne voľby 5 000 5 000

72c 315 Transfer od Dobrovoľnej PO SR 3 000 3 000
320 Granty a transfery kapitálové 10 000 10 000

111 322001 Transfer zo ŠR na ihrisko 10 000 10 000
Spolu: 4 292 759 93 053 0 4 385 812

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou
Základná škola 97 757 97 757
Základná umelecká škola 29 800 29 800
Centrum voľného času 7 600 7 600
Materská škola Nábrežná 71 985 71 985
Vlastné príjmy školských zariadení: 207 142 0 0 207 142

Príjmy celkom: 4 499 901 93 053 0 4 592 954



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Rozpočet 2018
Program Zdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
1. Výdavky verejnej správy 579 293 80 000 142 608 801 901
1.1. 41 01.1.1. Správa mesta 494 352 0 494 352
1.1. 111 01.1.1. Správa mesta (MK, ŽP,  REGOB, REGAD) 6 180 6 180
1.2. 41 01.1.1. Stavebný úrad 11 940 11 940
1.2. 111 01.1.1. Stavebný úrad 6 956 6 956
1.3. 111 01.1.1. Zamestnanosť 1 815 1 815
1.3.1. 41 01.1.1. Menšie obecné služby 900 900
1.3.3. 111+4101.1.1. Praxou k zamestnaniu 915 915
1.4. 41 01.1.1. Poslanci 10 498 10 498
1.5. 43 01.1.1. GP,znalecké posudky, poplatky 3 060 80 000 83 060
1.6. 41 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 2 830 2 830
1.7. 41 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 27 500 142 608 170 108
1.8. 41 01.1.0. Členské príspevky združeniam 9 162 9 162
1.9. 111 01.6.0. Voľby  komunálne 5 000 5 000
2. Poskytovanie služieb zákazníkom 19 862 0 0 19 862
2.1. 41 01.3.3 Matrika 7 118 0 7 118
2.1. 111 01.3.3 Matrika 10 524 10 524
2.2. 41 08.3.0 SOZA 1 000 1 000
2.3. 41 08.3.0 Údržba mestského rozhlasu - TS 1 220 1 220
3. Verejný poriadok a bezpe čnos ť 128 714 0 0 128 714
3.1. 46 03.1.0. Mestská polícia prevencia 0 0 0
3.2. 41 03.1.0. Mestská polícia represia 111 942 0 111 942
3.3. 41 04.2.1. Veterinárna oblasť 1 360 1 360
3.4. 41 03.2.0. Požiarna ochrana 11 932 0 11 932
3.4. 72c 03.2.0. Požiarna ochrana - DP SR 3 000 0 3 000
3.5. 41 02.2.0. Civilná ochrana 480 480
4. Propagácia a prezentácia mesta 21 226 0 0 21 226
4.1. 41 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta 21 226 0 21 226
5. Cestná doprava 269 465 3 300 0 272 765
5.1. 41 04.5.1. Cestná doprava autobusové spoje 41 000 41 000
5.2. 04.5.1 Cestná doprava - TS 219 497 0 219 497
5.2.1. 41 04.5.1. Údržba MK 113 454 0 113 454
5.2.2. 41 04.5.1. Zimná údržba MK 31 309 0 31 309
5.2.3. 41 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 74 734 0 74 734
5.3. 41 04.5.1 Rekonštrukcia chodníkov 1 468 0 1 468
5.4. 04.5.1. Cyklochodník Tajch 0 0
5.5. 04.5.1. Oporný múr Šibeničný vrch 0 0
5.6. 04.5.1. Rozšírenie cesty III/0659 - parkovacie plochy pre ZŠ 0 0
5.7. 04.5.1. Chodník ZUŠ 0 0
5.8. 41 04.5.1. Križovatka Cintorínska, Školská, Kollárova 7 500 0 7 500
5.9. 41+43 04.5.1. Rekonštrukcia schodov Štangelír - štúdia 0 3 300 3 300
6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 229 050 0 0 229 050
6.1. 41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi - TS 133 502 0 133 502
6.2. 41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na Waste transport84 750 0 84 750
6.3. 41 05.1.0. Čistiaca technika 10 798 0 10 798
7. Správa prenajímaného majetku 65 730 0 65 730
7.1. 41 06.6.0. Výdavky na nebytové priestory 65 730 0 65 730
8. Prostredie pre život 369 309 42 640 0 411 949
8.1. 41 04.1.1. Spoločná správa - TS 146 171 0 146 171
8.2. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 7 401 0 0 7 401
8.2.1. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV 6 863 6 863
8.2.2. 41 05.2.0. Kanalizácia Hrádza BD A3 538 538
8.3. 05.2.0. Kanalizácia 46 500 0 46 500
8.3.1. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska 0 0 0
8.3.2. Prepojenie ver.kanal.Švantnerova a Šib.vrch 0 0 0
8.3.3. 41 Zrážkové vody poplatok 44 500 0 44 500
8.3.4. 41 Kanalizácia - havarijné stavy 2 000 2 000
8.4. 05.6.0. Vodná nádrž Tajch 2 212 1 000 3 212
8.4.1. 41 05.6.0. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch 2 212 2 212
8.4.2. 46 05.6.0. Rekonštrukcia  vodnej nádrže Tajch 0 1 000 1 000
8.5. 41 06.2.0. Verejná zeleň - TS 67 988 67 988
8.6. 41 06.2.0. Rozvoj obcí 2 700 38 840 41 540
8.6.1. 06.2.0. Rozvoj obcí udržanie projektov 2 700 0 2 700
8.6.2. 46 04.4.3. Územný plán zmeny a doplnky 0 15 840 15 840
8.6.3. 46 06.2.0. Výstavba fontány v radničnom parku 0 23 000 23 000



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Rozpočet 2018
ProgramZdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
8.7. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie 58 451 2 800 0 61 251
8.7.1. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - poistenie 214 0 214
8.7.2. 41+46 06.4.0. Verejné osvetlenie - TS 58 237 2 800 61 037
8.8. 41 06.6.0. Občianska vybavenosť - TS-WC 22 395 0 0 22 395
8.9. 41 08.4.0. Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS 5 963 0 5 963
8.10. 41 08.1.0. Rekreačné a športové služby -TS 7 528 0 7 528
8.14. 41 05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 2 000 2 000
9. Šport 85 651 483 500 0 569 151
9.1. 41 08.1.0 Rekreačné a športové služby-chata 705 705
9.2. 41 08.1.0 Šport 55 304 55 304
9.3. 41 08.1.0. Správa štadióna 25 517 13 500 0 39 017
9.3.1. 41 08.1.0. Odber vody na polievanie trávnatej plochy 1 150 1 150
9.3.2. 41 08.1.0. Príspevok na správu štadióna - TS 24 367 24 367
9.3.3. 41+11108.1.0. Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko 0 13 500 13 500
9.4. 41 08.1.0. Ihriská a športoviská - TS 4 125 4 125
9.5. 46+41 08.1.0. Kúpalisko 0 470 000 470 000
10. Kultúra 182 142 2 200 0 184 342
10.1. 41 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 40 40
10.1. 111 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 137 137
10.2. 08.2.0 Mestská knižnica 50 327 2 200 52 527
10.2.1. 46 Knižnica 42 927 2 200 45 127
10.2.2. 111+41 Doplnenie knižničného fondu 5 000 5 000
10.2.3. 111+41 Ochrana knižničného fondu 2 400 2 400
10.3. 41 08.2.0 Kultúrne služby 116 594 0 116 594
10.4. 41 08.2.0 ZPOZ 2 500 2 500
10.5. 41 08.2.0 Novobanský jarmok 10 287 10 287
10.6. 08.2.0. Pamiatková starostlivosť 0 0
10.7. 08.2.0 Kultúrne centrum 0 0 0
10.8. 41 08.2.0. Oslavy 2 257 2 257
10.9. 41 Zateplenie budovy kina - kultúrny dom 0 0 0
11. Vzdelávanie 2 220 380 10 550 0 2 230 930
11.1. Školstvo 2 220 380 10 550 0 2 230 930
11.1.1. Základná škola Jána Zemana 962 161 0 0 962 161

09.1.2.1.a 09.2.1.1.Základná škola Jána Zemana 701 831 0 701 831
09.5.0. Centrum voľného času 19 495 0 19 495
09.5.0. Školský klub detí 62 534 0 62 534
09.6.0.2. Školská jedáleň 178 301 0 178 301

11.1.2. 46 09.5.0.1. Základná umelecká škola 408 248 10 550 418 798
11.1.3. 09.5.0.2 Centrum voľného času 92 271 0 0 92 271
11.1.4. 09.1.1.1. a 09.6.0.1. MŠ Nábrežná 729 921 0 729 921
11.1.4. 09.1.1.1. MŠ Nábrežná PD na rekonštrukciu exteriéru 0 0
11.1.5. 09.5.0. Cirkevné školské zariadenia 27 479 27 479
11.1.6. 09.5.0. CVČ mimo územia mesta 300 300
12. Sociálna pomoc a sociálne služby 140 497 0 0 140 497
12.1. 41 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 500 500
12.2. 41 10.2.0 Staroba 136 297 0 0 136 297
12.2.1. 41 10.2.0 Denné centrum seniorov LIPA 9 668 9 668
12.2.2. 41 10.2.0. Opatrovateľská služba 126 629 126 629

12.3. 41 10.4.0. Rodina a deti 300 300
12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 3 400 0 0 3 400
12.4.1. 111 10.7.0 Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdzi 2 600 2 600
12.4.2. 41 10.7.0. Jednorazové dávky soc.pomoci 800 800

Programy spolu 4 311 319 622 190 142 608 5 076 117



Finančné operácie
Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet 2018

Zdroj Ekonom. Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu

46 454001 Prevod prostriedkov z rezerv. fondu 483 163 483 163
46 454002 Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania 0

Spolu: 483 163 483 163

Rozpočet 2018
Rozdiel bežného rozpočtu 188 582
Rozdiel kapitálového rozpočtu -529 137
Výsledok rozpočtového hospodárenia -340 555
Výsledok finančných operácií 340 555
Rozpočet celkom 0



Rozpočet 2019
Zdroj Ekonom. Názov bežný kapitálový finančné rozpočet

klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
100 Daňové príjmy 3 337 566 0 0 3 337 566

41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samos. 2 764 000 2 764 000
41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 59 000 59 000
41 121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb 250 000 250 000
41 121003 Daň z nehnuteľností - z bytov 6 300 6 300
41 133001 Daň za psa 5 500 5 500
41 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 33 33
41 133004 Daň za predajné automaty 100 100
41 133006 Daň za ubytovanie 3 000 3 000
41 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 5 900 5 900
41 133013 Poplatok za komunálne odpady 206 980 206 980
41 133014 Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 36 753 36 753

200 Nedaňové príjmy 427 337 0 0 427 337
41 212002 Z prenajatých pozemkov 139 000 139 000
41 212003 Z prenajatých budov, priestorov a obj. 93 000 93 000
41 212003 Z prenajatých budov - kultúrne domy 500 500
41 221004 Správne poplatky za výherné prístroje 13 500 13 500
41 221004 Správne poplatky - ostatné 15 600 15 600
41 222003 Pokuty MsP 3 000 3 000
41 223001 Zo vstupného OKI 4 900 4 900
41 223001 Za registráciu čitateľov MsK 2 000 2 000
41 223001 Za predaj vstupeniek na NBJ 1 100 1 100
41 223001 Preddavky na teplo 9 200 9 200
41 223001 Refundácie služieb 14 000 14 000
41 223001 Refundácie GP a ZP 600 600
41 223001 Odpadové vody Tajch 2 965 2 965
41 223001 Denné centrum seniorov LIPA 195 195
41 223001 Opatrovateľská služba 13 500 13 500
41 223001 Ošetrovanie materiálu CO 480 480
41 223001 Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov 93 828 93 828
41 223001 Prieskumné územie 1 154 1 154
41 223001 Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie) 450 450
41 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 2 000 2 000
41 292008 Z výťažkov z lotérií 13 600 13 600
41 292019 Za prekládku odpadu 2 765 2 765

230 Kapitálové príjmy 0 208 603 0 208 603
43 231 Príjmy z predaja budov    200 000 200 000
43 231 Príjmy z predaja bytov 0
43 233001 Príjmy z predaja pozemkov 5 000 5 000
43 233001 Právo na odstrel 3 603 3 603

Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie



310 Granty a transfery bežné 704 622 0 0 704 622
111 312001 Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP 216 216
111 312001 Transfer zo ŠR na stravu detí v HN 2 100 2 100
111 312001 Transfer zo ŠR na školské pomôcky 500 500
111 312001 Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy 7 122 7 122
111 312001 Transfer zo ŠR na ZŠ  dopravné 1 129 1 129
111 312001 Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ 11 532 11 532
111 312001 Transfer zo ŠR na učebnice 2 087 2 087
111 312001 Transfer zo ŠR na lyžiarske kurzy 6 750 6 750
111 312001 Transfer zo ŠR na školu v prírode 5 300 5 300
111 312001 Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu 0 0
111 312001 Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu 0 0
111 312001 Transfer zo ŠR na vojnové hroby 137 137
111 312001 Transfer na zamestnanosť 8 655 8 655
111 312012 Transfer zo ŠR na matriku 10 524 10 524
111 312012 Transfer zo ŠR na miestne komunikácie 323 323
111 312012 Transfer zo ŠR na životné prostredie 704 704
111 312012 Transfer zo ŠR na pobyt občanov 2 468 2 468
111 312012 Transfer zo ŠR na register obyvateľov 2 685 2 685
111 312012 Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp. 627 434 627 434
111 312012 Transfer zo ŠR na stavebný úrad 6 956 6 956
111 312012 Transfer zo ŠR na voľby do EP + prezident 5 000 5 000

72c 315 Transfer od Dobrovoľnej PO SR 3 000 3 000
320 Granty a transfery kapitálové 0 0

Spolu: 4 469 525 208 603 0 4 678 128

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou
Základná škola 97 757 97 757
Základná umelecká škola 29 800 29 800
Centrum voľného času 7 600 7 600
Materská škola Nábrežná 71 985 71 985
Vlastné príjmy školských zariadení: 207 142 0 0 207 142

Príjmy celkom: 4 676 667 208 603 0 4 885 270



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Rozpočet 2019
Program Zdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
1. Výdavky verejnej správy 565 251 0 104 968 670 219
1.1. 41 01.1.1. Správa mesta 482 725 0 482 725
1.1. 111 01.1.1. Správa mesta (MK, ŽP,  REGOB, REGAD) 6 180 6 180
1.2. 41 01.1.1. Stavebný úrad 11 800 11 800
1.2. 111 01.1.1. Stavebný úrad 6 956 6 956
1.3. 111 01.1.1. Zamestnanosť 850 850
1.3.1. 41 01.1.1. Menšie obecné služby 850 850
1.3.3. 111+4101.1.1. Praxou k zamestnaniu 0 0
1.4. 41 01.1.1. Poslanci 9 688 9 688
1.5. 41 01.1.1. GP,znalecké posudky, poplatky 3 060 0 3 060
1.6. 41 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 2 830 2 830
1.7. 41 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 27 000 104 968 131 968
1.8. 41 01.1.0. Členské príspevky združeniam 9 162 9 162
1.9. 111 01.6.0. Voľby do EP a prezidenta 5 000 5 000
2. Poskytovanie služieb zákazníkom 19 874 0 0 19 874
2.1. 41 01.3.3 Matrika 7 118 0 7 118
2.1. 111 01.3.3 Matrika 10 524 10 524
2.2. 41 08.3.0 SOZA 1 000 1 000
2.3. 41 08.3.0 Údržba mestského rozhlasu - TS 1 232 1 232
3. Verejný poriadok a bezpe čnos ť 123 784 0 0 123 784
3.1. 46 03.1.0. Mestská polícia prevencia 0 0 0
3.2. 41 03.1.0. Mestská polícia represia 110 602 0 110 602
3.3. 41 04.2.1. Veterinárna oblasť 1 260 1 260
3.4. 41 03.2.0. Požiarna ochrana 8 442 0 8 442
3.4. 72c 03.2.0. Požiarna ochrana - DP SR 3 000 0 3 000
3.5. 41 02.2.0. Civilná ochrana 480 480
4. Propagácia a prezentácia mesta 21 226 0 0 21 226
4.1. 41 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta 21 226 0 21 226
5. Cestná doprava 253 804 0 0 253 804
5.1. 41 04.5.1. Cestná doprava autobusové spoje 41 000 41 000
5.2. 04.5.1 Cestná doprava - TS 212 804 0 212 804
5.2.1. 41 04.5.1. Údržba MK 105 701 0 105 701
5.2.2. 41 04.5.1. Zimná údržba MK 31 622 0 31 622
5.2.3. 41 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 75 481 0 75 481
5.3. 41 04.5.1 Rekonštrukcia chodníkov 0 0 0
5.4. 04.5.1. Cyklochodník Tajch 0 0
5.5. 04.5.1. Oporný múr Šibeničný vrch 0 0
5.6. 04.5.1. Rozšírenie cesty III/0659 - parkovacie plochy pre ZŠ 0 0
5.7. 04.5.1. Chodník ZUŠ 0 0
5.8. 04.5.1. Križovatka Cintorínska, Školská, Kollárova 0 0 0
5.9. 04.5.1. Rekonštrukcia schodov Štangelír 0 0 0
6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 230 497 0 0 230 497
6.1. 41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi - TS 134 841 134 841
6.2. 41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na Waste transport84 750 0 0 84 750
6.3. 41 05.1.0. Čistiaca technika 10 906 10 906
7. Správa prenajímaného majetku 57 530 0 57 530
7.1. 41 06.6.0. Výdavky na nebytové priestory 57 530 0 57 530
8. Prostredie pre život 362 267 16 500 0 378 767
8.1. 41 04.1.1. Spoločná správa - TS 147 633 0 147 633
8.2. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 7 401 0 0 7 401
8.2.1. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV 6 863 6 863
8.2.2. 41 05.2.0. Kanalizácia Hrádza BD A3 538 538
8.3. 05.2.0. Kanalizácia 44 500 0 44 500
8.3.1. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska 0 0 0
8.3.2. Prepojenie ver.kanal.Švantnerova a Šib.vrch 0 0 0
8.3.3. Zrážkové vody poplatok + havarijný stav 44 500 0 44 500
8.3.4. Kanalizácia - havarijné stavy 0
8.4. 05.6.0. Vodná nádrž Tajch 1 136 0 1 136
8.4.1. 41 05.6.0. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch 1 136 1 136
8.4.2. 05.6.0. Rekonštrukcia  vodnej nádrže Tajch 0 0 0
8.5. 41 06.2.0. Verejná zeleň - TS 66 243 66 243
8.6. 41 06.2.0. Rozvoj obcí udržanie projektov 500 16 500 17 000
8.6.1. 06.2.0. Rozvoj obcí udržanie projektov 500 0 500
8.6.2. 04.4.3. Územný plán zmeny a doplnky 0 16 500 16 500
8.6.3. 06.2.0. Výstavba fontány v radničnom parku 0 0 0



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Rozpočet 2019
ProgramZdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
8.7. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie 58 124 0 0 58 124
8.7.1. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - poistenie 214 0 214
8.7.2. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - TS 57 910 0 57 910
8.8. 41 06.6.0. Občianska vybavenosť - TS-WC 22 619 0 0 22 619
8.9. 41 08.4.0. Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS 4 508 0 4 508
8.10. 41 08.1.0. Rekreačné a športové služby -TS 7 603 0 7 603
8.14. 41 05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 2 000 2 000
9. Šport 84 421 801 200 0 885 621
9.1. 41 08.1.0 Rekreačné a športové služby-chata 705 705
9.2. 41 08.1.0 Šport 55 304 55 304
9.3. 41 08.1.0. Správa štadióna 25 761 0 0 25 761
9.3.1. 41 08.1.0. Odber vody na polievanie trávnatej plochy 1 150 1 150
9.3.2. 41 08.1.0. Príspevok na správu štadióna - TS 24 611 24 611
9.3.3. 41+11108.1.0. Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko 0 0 0
9.4. 41 08.1.0. Ihriská a športoviská - TS 2 651 2 651
9.5. 08.1.0. Kúpalisko 0 801 200 801 200
10. Kultúra 152 968 0 0 152 968
10.1. 41 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 40 40
10.1. 111 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 137 137
10.2. 08.2.0 Mestská knižnica 40 327 0 40 327
10.2.1. 41 Knižnica 40 327 40 327
10.2.2. 111+41 Doplnenie knižničného fondu 0 0
10.2.3. 111+41 Ochrana knižničného fondu 0 0
10.3. 41 08.2.0 Kultúrne služby 97 714 0 97 714
10.4. 41 08.2.0 ZPOZ 2 250 2 250
10.5. 41 08.2.0 Novobanský jarmok 10 287 10 287
10.6. 08.2.0. Pamiatková starostlivosť 0 0
10.7. 08.2.0 Kultúrne centrum 0 0 0
10.8. 41 08.2.0. Oslavy 2 213 2 213
10.9. 41 Zateplenie budovy kina - kultúrny dom 0 0 0
11. Vzdelávanie 2 121 934 0 0 2 121 934
11.1. Školstvo 2 121 934 0 0 2 121 934
11.1.1. Základná škola Jána Zemana 932 855 0 0 932 855

09.1.2.1.a 09.2.1.1.Základná škola Jána Zemana 690 108 0 690 108
09.5.0. Centrum voľného času 19 495 0 19 495
09.5.0. Školský klub detí 62 535 0 62 535
09.6.0.2. Školská jedáleň 160 717 0 160 717

11.1.2. 09.5.0.1. Základná umelecká škola 407 718 0 407 718
11.1.3. 09.5.0.2 Centrum voľného času 91 262 0 0 91 262
11.1.4. 09.1.1.1. a 09.6.0.1. MŠ Nábrežná 662 320 0 662 320
11.1.4. 09.1.1.1. MŠ Nábrežná rekonštrukcia exteriéru 0 0
11.1.5. 09.5.0. Cirkevné školské zariadenia 27 479 27 479
11.1.6. 09.5.0. CVČ mimo územia mesta 300 300
12. Sociálna pomoc a sociálne služby 139 397 0 0 139 397
12.1. 41 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 500 500
12.2. 41 10.2.0 Staroba 135 147 0 0 135 147
12.2.1. 41 10.2.0 Denné centrum seniorov LIPA 7 838 7 838
12.2.2. 41 10.2.0. Opatrovateľská služba 127 309 127 309

12.3. 41 10.4.0. Rodina a deti 300 300
12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 3 450 0 0 3 450
12.4.1. 111 10.7.0 Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdzi 2 600 2 600
12.4.2. 41 10.7.0. Jednorazové dávky soc.pomoci 850 850

Programy spolu 4 132 953 817 700 104 968 5 055 621



Finančné operácie
Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet 2019

Zdroj Ekonom. Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu

46 454001 Prevod prostriedkov z rezerv. fondu 170 351 170 351
46 454002 Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania 0

Spolu: 170 351 170 351

Rozpočet 2019
Rozdiel bežného rozpočtu 543 714
Rozdiel kapitálového rozpočtu -609 097
Výsledok rozpočtového hospodárenia -65 383
Výsledok finančných operácií 65 383
Rozpočet celkom 0



Rozpočet 2020
Zdroj Ekonom. Názov bežný kapitálový finančné rozpočet

klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
100 Daňové príjmy 3 558 566 0 0 3 558 566

41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samos. 2 985 000 2 985 000
41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 59 000 59 000
41 121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb 250 000 250 000
41 121003 Daň z nehnuteľností - z bytov 6 300 6 300
41 133001 Daň za psa 5 500 5 500
41 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 33 33
41 133004 Daň za predajné automaty 100 100
41 133006 Daň za ubytovanie 3 000 3 000
41 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 5 900 5 900
41 133013 Poplatok za komunálne odpady 206 980 206 980
41 133014 Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 36 753 36 753

200 Nedaňové príjmy 427 337 0 0 427 337
41 212002 Z prenajatých pozemkov 139 000 139 000
41 212003 Z prenajatých budov, priestorov a obj. 93 000 93 000
41 212003 Z prenajatých budov - kultúrne domy 500 500
41 221004 Správne poplatky za výherné prístroje 13 500 13 500
41 221004 Správne poplatky - ostatné 15 600 15 600
41 222003 Pokuty MsP 3 000 3 000
41 223001 Zo vstupného OKI 4 900 4 900
41 223001 Za registráciu čitateľov MsK 2 000 2 000
41 223001 Za predaj vstupeniek na NBJ 1 100 1 100
41 223001 Preddavky na teplo 9 200 9 200
41 223001 Refundácie služieb 14 000 14 000
41 223001 Refundácie GP a ZP 600 600
41 223001 Odpadové vody Tajch 2 965 2 965
41 223001 Denné centrum seniorov LIPA 195 195
41 223001 Opatrovateľská služba 13 500 13 500
41 223001 Ošetrovanie materiálu CO 480 480
41 223001 Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov 93 828 93 828
41 223001 Prieskumné územie 1 154 1 154
41 223001 Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie) 450 450
41 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 2 000 2 000
41 292008 Z výťažkov z lotérií 13 600 13 600
41 292019 Za prekládku odpadu 2 765 2 765

230 Kapitálové príjmy 0 8 603 0 8 603
43 231 Príjmy z predaja budov    0
43 231 Príjmy z predaja bytov 0
43 233001 Príjmy z predaja pozemkov 5 000 5 000
43 233001 Právo na odstrel 3 603 3 603

Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie



310 Granty a transfery bežné 704 622 0 0 704 622
111 312001 Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP 216 216
111 312001 Transfer zo ŠR na stravu detí v HN 2 100 2 100
111 312001 Transfer zo ŠR na školské pomôcky 500 500
111 312001 Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy 7 122 7 122
111 312001 Transfer zo ŠR na ZŠ  dopravné 1 129 1 129
111 312001 Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ 11 532 11 532
111 312001 Transfer zo ŠR na učebnice 2 087 2 087
111 312001 Transfer zo ŠR na lyžiarske kurzy 6 750 6 750
111 312001 Transfer zo ŠR na školu v prírode 5 300 5 300
111 312001 Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu 0 0
111 312001 Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu 0 0
111 312001 Transfer zo ŠR na vojnové hroby 137 137
111 312001 Transfer na zamestnanosť 8 655 8 655
111 312012 Transfer zo ŠR na matriku 10 524 10 524
111 312012 Transfer zo ŠR na miestne komunikácie 323 323
111 312012 Transfer zo ŠR na životné prostredie 704 704
111 312012 Transfer zo ŠR na pobyt občanov 2 468 2 468
111 312012 Transfer zo ŠR na register obyvateľov 2 685 2 685
111 312012 Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp. 627 434 627 434
111 312012 Transfer zo ŠR na stavebný úrad 6 956 6 956
111 312012 Transfer zo ŠR na voľby do NR SR 5 000 5 000

72c 315 Transfer od Dobrovoľnej PO SR 3 000 3 000
320 Granty a transfery kapitálové 0 0

Spolu: 4 690 525 8 603 0 4 699 128

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou
Základná škola 97 757 97 757
Základná umelecká škola 29 800 29 800
Centrum voľného času 7 600 7 600
Materská škola Nábrežná 71 985 71 985
Vlastné príjmy školských zariadení: 207 142 0 0 207 142

Príjmy celkom: 4 897 667 8 603 0 4 906 270



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Rozpočet 2020
Program Zdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
1. Výdavky verejnej správy 560 753 0 67 328 628 081
1.1. 41 01.1.1. Správa mesta 478 055 0 478 055
1.1. 111 01.1.1. Správa mesta (MK, ŽP,  REGOB, REGAD) 6 180 6 180
1.2. 41 01.1.1. Stavebný úrad 11 472 11 472
1.2. 111 01.1.1. Stavebný úrad 6 956 6 956
1.3. 111 01.1.1. Zamestnanosť 850 850
1.3.1. 41 01.1.1. Menšie obecné služby 850 850
1.3.3. 111+4101.1.1. Praxou k zamestnaniu 0 0
1.4. 41 01.1.1. Poslanci 9 688 9 688
1.5. 41 01.1.1. GP,znalecké posudky, poplatky 3 060 0 3 060
1.6. 41 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 2 830 2 830
1.7. 41 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 27 500 67 328 94 828
1.8. 41 01.1.0. Členské príspevky združeniam 9 162 9 162
1.9. 111 01.6.0. Voľby  do NR SR 5 000 5 000
2. Poskytovanie služieb zákazníkom 19 887 0 0 19 887
2.1. 41 01.3.3 Matrika 7 118 0 7 118
2.1. 111 01.3.3 Matrika 10 524 10 524
2.2. 41 08.3.0 SOZA 1 000 1 000
2.3. 41 08.3.0 Údržba mestského rozhlasu - TS 1 245 1 245
3. Verejný poriadok a bezpe čnos ť 124 084 0 0 124 084
3.1. 46 03.1.0. Mestská polícia prevencia 0 0 0
3.2. 41 03.1.0. Mestská polícia represia 111 102 0 111 102
3.3. 41 04.2.1. Veterinárna oblasť 1 260 1 260
3.4. 41 03.2.0. Požiarna ochrana 8 242 0 8 242
3.4. 72c 03.2.0. Požiarna ochrana - DP SR 3 000 0 3 000
3.5. 41 02.2.0. Civilná ochrana 480 480
4. Propagácia a prezentácia mesta 21 226 0 0 21 226
4.1. 41 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta 21 226 0 21 226
5. Cestná doprava 255 932 0 0 255 932
5.1. 41 04.5.1. Cestná doprava autobusové spoje 41 000 41 000
5.2. 04.5.1 Cestná doprava - TS 214 932 0 214 932
5.2.1. 41 04.5.1. Údržba MK 106 758 0 106 758
5.2.2. 41 04.5.1. Zimná údržba MK 31 938 0 31 938
5.2.3. 41 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 76 236 0 76 236
5.3. 41 04.5.1 Rekonštrukcia chodníkov 0 0 0
5.4. 04.5.1. Cyklochodník Tajch 0 0
5.5. 04.5.1. Oporný múr Šibeničný vrch 0 0
5.6. 04.5.1. Rozšírenie cesty III/0659 - parkovacie plochy pre ZŠ 0 0
5.7. 04.5.1. Chodník ZUŠ 0 0
5.8. 04.5.1. Križovatka Cintorínska, Školská, Kollárova 0 0 0
5.9. 04.5.1. Rekonštrukcia schodov Štangelír 0 0 0
6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 231 948 0 0 231 948
6.1. 41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi - TS 136 183 136 183
6.2. 41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na Waste transport84 750 0 0 84 750
6.3. 41 05.1.0. Čistiaca technika 11 015 11 015
7. Správa prenajímaného majetku 69 730 0 69 730
7.1. 41 06.6.0. Výdavky na nebytové priestory 69 730 0 69 730
8. Prostredie pre život 366 408 0 0 366 408
8.1. 41 04.1.1. Spoločná správa - TS 149 109 0 149 109
8.2. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 7 401 0 0 7 401
8.2.1. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV 6 863 6 863
8.2.2. 41 05.2.0. Kanalizácia Hrádza BD A3 538 538
8.3. 05.2.0. Kanalizácia 44 500 0 44 500
8.3.1. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska 0 0 0
8.3.2. Prepojenie ver.kanal.Švantnerova a Šib.vrch 0 0 0
8.3.3. Zrážkové vody poplatok + havarijný stav 44 500 0 44 500
8.3.4. Kanalizácia - havarijné stavy
8.4. 05.6.0. Vodná nádrž Tajch 2 212 0 2 212
8.4.1. 41 05.6.0. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch 2 212 2 212
8.4.2. 05.6.0. Rekonštrukcia  vodnej nádrže Tajch 0 0 0
8.5. 41 06.2.0. Verejná zeleň - TS 66 906 66 906
8.6. 41 06.2.0. Rozvoj obcí udržanie projektov 500 0 500
8.6.1. 06.2.0. Rozvoj obcí udržanie projektov 500 500
8.6.2. 04.4.3. Územný plán zmeny a doplnky 0 0
8.6.3. 06.2.0. Výstavba fontány v radničnom parku 0



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Rozpočet 2020
ProgramZdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
8.7. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie 58 703 0 0 58 703
8.7.1. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - poistenie 214 0 214
8.7.2. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - TS 58 489 0 58 489
8.8. 41 06.6.0. Občianska vybavenosť - TS-WC 22 845 0 0 22 845
8.9. 41 08.4.0. Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS 4 553 0 4 553
8.10. 41 08.1.0. Rekreačné a športové služby -TS 7 679 0 7 679
8.14. 41 05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 2 000 2 000
9. Šport 84 694 0 0 84 694
9.1. 41 08.1.0 Rekreačné a športové služby-chata 705 705
9.2. 41 08.1.0 Šport 55 304 55 304
9.3. 41 08.1.0. Správa štadióna 26 007 0 0 26 007
9.3.1. 41 08.1.0. Odber vody na polievanie trávnatej plochy 1 150 1 150
9.3.2. 41 08.1.0. Príspevok na správu štadióna - TS 24 857 24 857
9.3.3. 41+11108.1.0. Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko 0 0 0
9.4. 41 08.1.0. Ihriská a športoviská - TS 2 678 2 678
9.5. 43 08.1.0. Kúpalisko 0 0 0
10. Kultúra 153 168 0 0 153 168
10.1. 41 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 40 40
10.1. 111 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 137 137
10.2. 08.2.0 Mestská knižnica 40 327 0 40 327
10.2.1. 41 Knižnica 40 327 40 327
10.2.2. 111+41 Doplnenie knižničného fondu 0 0
10.2.3. 111+41 Ochrana knižničného fondu 0 0
10.3. 41 08.2.0 Kultúrne služby 97 914 0 97 914
10.4. 41 08.2.0 ZPOZ 2 250 2 250
10.5. 41 08.2.0 Novobanský jarmok 10 287 10 287
10.6. 08.2.0. Pamiatková starostlivosť 0 0
10.7. 08.2.0 Kultúrne centrum 0 0 0
10.8. 41 08.2.0. Oslavy 2 213 2 213
10.9. 41 Zateplenie budovy kina - kultúrny dom 0 0 0
11. Vzdelávanie 2 118 771 0 0 2 118 771
11.1. Školstvo 2 118 771 0 0 2 118 771
11.1.1. Základná škola Jána Zemana 932 855 0 0 932 855

09.1.2.1.a 09.2.1.1.Základná škola Jána Zemana 690 108 0 690 108
09.5.0. Centrum voľného času 19 495 0 19 495
09.5.0. Školský klub detí 62 535 0 62 535
09.6.0.2. Školská jedáleň 160 717 0 160 717

11.1.2. 09.5.0.1. Základná umelecká škola 407 718 0 407 718
11.1.3. 09.5.0.2 Centrum voľného času 92 150 0 0 92 150
11.1.4. 09.1.1.1. a 09.6.0.1. MŠ Nábrežná 658 269 0 658 269
11.1.4. 09.1.1.1. MŠ Nábrežná rekonštrukcia exteriéru 0 0
11.1.5. 09.5.0. Cirkevné školské zariadenia 27 479 27 479
11.1.6. 09.5.0. CVČ mimo územia mesta 300 300
12. Sociálna pomoc a sociálne služby 139 397 0 0 139 397
12.1. 41 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 500 500
12.2. 41 10.2.0 Staroba 135 147 0 0 135 147
12.2.1. 41 10.2.0 Denné centrum seniorov LIPA 8 518 8 518
12.2.2. 41 10.2.0. Opatrovateľská služba 126 629 126 629

12.3. 41 10.4.0. Rodina a deti 300 300
12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 3 450 0 0 3 450
12.4.1. 111 10.7.0 Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdzi 2 600 2 600
12.4.2. 41 10.7.0. Jednorazové dávky soc.pomoci 850 850

Programy spolu 4 145 998 0 67 328 4 213 326



Finančné operácie
Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet 2020

Zdroj Ekonom. Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu

46 454001 Prevod prostriedkov z rezerv. fondu 0
46 454002 Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania 0

Spolu: 0 0

Rozpočet 2020
Rozdiel bežného rozpočtu 751 669
Rozdiel kapitálového rozpočtu 8 603
Výsledok rozpočtového hospodárenia 760 272
Výsledok finančných operácií -67 328
Rozpočet celkom 692 944
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     Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2018 – 2020 je spracovaný v súlade so zákonom 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, výdavková časť rozpočtu je zostavená podľa 
programov, podprogramov a projektov, pričom sa uplatňuje platná rozpočtová klasifikácia. 
V programoch je zachytený vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi. 
V programoch, podprogramoch a projektoch sú definované zámery, ciele a merateľné ukazovatele. 
Výdavky sú rozpočtované v projektoch a v podprogramoch.  
     Rozpočet je zostavený v členení bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.  
     Rozpočet na rok 2018 je záväzný, rozpočty na roky  2019 a 2020 majú informatívny charakter.  
Komentár je k rozpočtu na rok 2018. Rozpočet na rok 2018 je vyrovnaný, podobne aj na rok 2019. 
Rozpočet na rok 2020 je prebytkový – nie je zaradená ani jedna kapitálová akcia. Prebytok je vo výške 
692 944 eur.  
     
      Návrh rozpočtu na rok 2018 je zostavený v nadväznosti na disponibilné zdroje mesta. Bilancia 
rozpočtu oproti roku 2017 sa zhoršila. Bežné príjmy sú vyššie o 400 371 eur, výdavky sú  vyššie  
o 507 278 eur, čo je o 106 907 eur nižší prebytok bežného rozpočtu. V kapitálovom rozpočte sú príjmy 
vyššie o 75 553 eur, výdavky sú vyššie o 424 980 eur. Kapitálový rozpočet je  schodkový  a schodok je 
o 349 427 eur vyšší ako v roku 2017. Výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok 340 555 eur, 
vlani bol prebytok 115 779 eur, teda rozdiel mínus 456 334 eur. Finančné operácie príjmové sú o 303 
453 eur vyššie, výdavkové o 34 720 eur nižšie, ich prebytok je o 338 173 eur vyšší. Celkove je 
rozpočet príjmov vyšší o 475 925 eur a  výdavkov vyšší oproti roku 2017 o 923 258 eur, čím je 
rozpočet vyrovnaný. V roku 2017 bol prebytkový 118 161 eur. 
        
     V rámci rozpočtu mesta sú okrem výdavkov na zabezpečovanie samosprávnych funkcií zohľadnené 
aj vzťahy k príspevkovej organizácii – TS a k rozpočtovým organizáciám – škole a školským 
zariadeniam. Ich rozpočty sú prílohou rozpočtu mesta. V porovnaní s rokom 2017 je bežný transfer 
pre TS o 94 284 eur vyšší. Predstavuje 16,27 % bežných výdavkov rozpočtu. Výdavky školských 
organizácií sú vyššie o 373 985 eur a predstavujú 51,50 % bežného rozpočtu. V rozpočte sú 
zapracované ako každý rok aj dotácie právnickým osobám, pre šport aj pre kultúru, sú rozpočtované 
vyššie  ako v roku 2017.  
      
     Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 4 499 901 eur, bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 
4 311 319 eur. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 188 582 eur. 
     Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 93 053 eur. Kapitálové výdavky sú vo výške 622 190 
eur. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške 529 137 eur. Schodok kapitálového 
rozpočtu je navrhnuté vykryť z rezervného fondu a z prebytku bežného rozpočtu. 
     Výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok vo výške 340 555 eur.  
 Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 483 163 eur, výdavkové finančné operácie sú   
rozpočtované vo výške 142 608 eur. Finančné operácie sú prebytkové vo výške 340 555 eur.  
     Celkový rozpočet mesta je vyrovnaný.  
 

 
Sumarizácia – návrh rozpočtu 

  
  bežný kapitálový FO Spolu 
Daňové príjmy 3 133 566 3 133 566 
Nedaňové príjmy 419 726 419 726 
Granty a transfery bežné 739 467 739 467 
Kapitálové príjmy 83 053 83 053 
Granty a transfery 
kapitálové 10 000 10 000 
Spolu: 4 292 759 93 053 4 385 812 
Príjmy školských zariadení 207 142 207 142 
Spolu príjmy 4 499 901  93 053 

 
4 592 954 

Finan čné operácie 
 

483 163 483 163 
Príjmy celkom: 4 499 901  93 053 483 163 5 076 117 
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Výdavky bežný kapitálový FO Spolu 
Program 1 579 293 80 000 142 608 801 901 
Program 2 19 862 19 862 
Program 3 128 714 128 714 
Program 4 21 226 21 226 
Program 5 269 465 3 300 272 765 
Program 6 229 050 229 050 
Program 7 65 730 65 730 
Program 8 369 309 42 640 411 949 
Program 9 85 651 483 500 569 151 
Program 10 182 142 2 200 184 342 
Program 11 2 220 380 10 550 2 230 930 
Program 12 140 497 140 497 

 
4 311 319 622 190 142 608 5 076 117 

Rozdiel bežného rozpočtu 188 582 
Rozdiel kapitálového 
rozpočtu - 529 137 
Výsledok rozpočt.hospod.      - 340 555 
Rozdiel finančných operácií + 340 555 
Rozpo čet spolu 

   
0 

 
 
 
 

P R Í J M Y 
 
 
Bežné príjmy.....................................................................................................    4 499 901 eur  
 
 

• Daňové príjmy .......................................................................................   3 133 566 eur 
 

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve je poukazovaný do rozpočtu mesta v zmysle 
zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov  územnej samospráve. Podľa oznámenia ZMOSu 
sa predpokladá, že výnos dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí v roku 2017 bude vyšší  cca 
o 9 %, čo znamená zvýšenie o cca 40 000 eur. MF SR ešte nezverejnilo východiskové štatistické údaje 
a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2018. Do rozpočtu  navrhujeme výšku predpokladanej 
skutočnosti roku 2017, t. j. 2 560 000 eur.  
Daň z nehnuteľností, t. j. z pozemkov, stavieb a bytov - na zdaňovacie obdobie roku 2018 sa 
nepripravuje zmena sadzieb dane, ktorá by ovplyvnila výšku príjmov.  Napriek tomu je návrh rozpočtu  
oproti predchádzajúcemu roku vyšší o 34 000 eur, vychádza z plnenia v roku 2017 a predchádzajúcich 
rokov. 
Daň za psa - rozpočet je stanovený podľa predpokladanej výšky  úhrady dane za psa. V roku 2017 
bolo evidovaných 720 daňovníkov k dani za psa. Daň je stanovená v rôznej výške v zmysle VZN č. 
7/2012, a to za psa v rodinnom dome  6,65 eur,  za psa v rodinnom dome v okrajových častiach 
mesta (vymedzené ulice) 3,30 eur a za psa v byte a podnikateľskej prevádzke je stanovená daň 33,20 
eur. Rozpočet ponechávame vo výške ako v roku 2017. 
Daň za nevýherné hracie prístroje - návrh rozpočtu vychádza z počtu 2 ks nevýherných hracích 
prístrojov (2 ks x 16,60eur) prevádzkovaných v meste v roku 2017 a z predpokladu, že tento počet 
ostane zachovaný aj v roku 2018.  
Daň za predajné automaty - návrh rozpočtu vychádza z počtu 3 ks predajných automatov (3 ks x 
33 eur) prevádzkovaných v meste v roku 2017 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj 
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v roku 2018. Návrh rozpočtu je oproti roku 2017 nižší, nakoľko v meste jeden prevádzkovateľ ukončil 
prevádzkovanie 1 ks predajného automatu. 
Daň za ubytovanie – v meste je evidovaných 22 prevádzkovateľov poskytujúcich prechodné 
ubytovanie, za ktoré mestu odvádzajú daň z ubytovania za počet prenocovaní ubytovaných hostí.  
Návrh rozpočtu vychádza  z plnenia v roku 2017. 
Daň za užívanie verejného priestranstva - sú to prevažne príjmy za jarmok, v rozpočte sa 
uvažuje s  príjmami ako v roku 2017.  
Poplatok za komunálne odpady – nenavrhlo sa zvýšenie sadzby poplatku, rozpočet ponechávame 
vo výške ako v roku 2017, t. j. 206 980 eur. 
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia sa vypočíta ako súčin výmery katastrálneho územia 
obce nachádzajúcej sa  v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením  a sadzby dane, ktorú určuje  zákon  
č. 582/2004 o miestnych daniach (61256213 m2 x 0,0006 eur). Príjmy budú ako v roku 2017 vo výške 
36 753 eur. 
 
 

• Nedaňové príjmy  ........................................................................................   419 726 eur 
 

Z prenajatých pozemkov – podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy. Rozpočet 
príjmov je podľa platných nájomných zmlúv vo výške  139 000 eur ako v roku 2017. 
Z prenajatých budov, priestorov – rozpočet príjmov sa znižuje o 2 300 eur na základe súčasne 
platných uzatvorených nájomných zmlúv. 
Správny poplatok za výherné prístroje -  vychádza z počtu prevádzkovaných výherných prístrojov 
v meste v roku 2017 (7 ks ) a z predpokladu, že tento počet výherných prístrojov bude prevádzkovaný 
aj v roku 2018. Návrh rozpočtu je nižší o 3 000 eur, nakoľko v roku 2017 v meste oproti roku 2016 sa 
znížil počet prevádzkovaných výherných prístrojov o 2 ks.  
Správne poplatky ostatné – rozpočtované príjmy sú vo výške 15 600 eur, o 790 eur vyššie ako 
v roku 2017. 
Pokuty MsP – rozpočet príjmov ponechávame na úrovni rozpočtu roku 2017 vo výške 3 000 eur.  
Zo vstupného OKI – rozpočet príjmov z kultúrnych vystúpení je vo výške 4 900 eur ako v roku 
2017. 
Za registráciu čitateľov – príjmy sú rozpočtované vo výške 2 000 eur ako v roku 2017. 
Za predaj vstupeniek na NBJ – rozpočet príjmov  je vo výške ako v roku 2017.  
Preddavky za teplo – rozpočet príjmov sa znižuje o 600 eur na základe súčasne platných 
uzatvorených nájomných zmlúv. 
Refundácie služieb – príjmy sú z rozúčtovania spotreby EE, vody a kúrenia v prenajatých objektoch, 
predpoklad príjmov do rozpočtu je nižší o 1 500 eur ako v roku 2017. 
Odpadové vody Tajch – do rozpočtu sa dáva čiastka o 300 eur nižšia ako v roku 2017. 
Opatrovateľská služba -  príjmy do rozpočtu sa predpokladajú na úrovni roku 2017. 
Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – je každý rok rovnaký - MsBP pravidelne mesačne 
odvádza mestu časť nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi. 
Príjmy za prieskumné územie – Ministerstvo životného prostredia SR vydalo rozhodnutie o určení 
prieskumného územia Nová Baňa na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu vyhradených 
nerastov (na štyri roky), na základe ktorého mesto dostáva  59,18 % t.j. 1 154,13 eur za zabratú časť 
územia. Rok 2018 je tretím rokom platnosti rozhodnutia. 
Iné príjmy – rozpočet je ako v roku 2017.  
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia – uhrádzajú v zmysle vyhlášky malí znečisťovatelia ovzdušia, 
ktorým na základe priznania je mestom vyrubený poplatok vo výške stanovej zákonom pre jednotlivé 
médiá. Návrh pre rok 2018 je vo výške 2 000 eur. 
Výťažky z lotérií – návrh rozpočtu  je ponechaný vo výške rozpočtovanej na rok 2017, nakoľko 
 novelou zákona došlo k zmene spôsobu odvodu výťažkov z hazardných hier a zo zákona pribudli 
obmedzenia v prevádzkovaní hazardných hier. V súčasnosti nevieme odhadnúť, ako na tieto zmeny 
zareagujú prevádzkovatelia – teda či sa počet terminálov videohier v budúcom roku zvýši alebo zníži.   
Viaceré príjmy – z prenajatých kultúrnych domov, refundácie GP a ZP,  denné centrum seniorov 
LIPA,  ošetrovanie materiálu CO, za prekládku odpadu sú rozpočtované ako v roku 2017. Za chatu 
Tajch sa príjem už nepredpokladá z dôvodu plánovaného predaja objektu. 
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Granty a transfery bežné   ............................................................................    739 467 eur 
 

Transfery na školstvo kód 111 
Transfer na dopravu - transfer je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky transferu z Okresného 
úradu odboru školstva  na dopravné pre 8 žiakov ZŠ Jána Zemana z Rudna nad Hronom, a to v zmysle 
VZN č.12/2009 o určení školského obvodu ZŠ Jána Zemana. 
Transfer na vzdelávacie poukazy  - transfer je rozpočtovaný v schválenej výške prostriedkov 
z Okresného úradu odboru školstva na vzdelávacie poukazy, a to podľa aktuálneho počtu vzdelávacích 
poukazov k 15.9.2017 a predpokladaného počtu k 15.9.2018. V školskom roku 2017/2018 je aktuálny 
stav odovzdaných vzdelávacích poukazov 233, z toho ZŠ Jána Zemana 163 a CVČ 70.  
Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ - transfer je rozpočtovaný v predpokladanej výške 
prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica, transfer je určený na výchovu 
a vzdelávanie 5-ročných detí v MŠ (predškolákov). Aktuálny stav predškolákov k 15.9.2017 bol 74 
predškolákov. 
Transfer pre ZŠ na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia - transfer je rozpočtovaný 
podľa predpokladanej výšky transferu z Okresného úradu odboru školstva pre žiakov ZŠ Jána Zemana 
na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15.9.2017 bol v ZŠ Jána Zemana 17.  
Transfer na učebnice - nenormatívny príspevok je určený na nákup učebníc uvedených v zozname 
zverejnenom na edičnom portáli ministerstva školstva pre žiakov 3. až 5. ročníka. 
Transfer na prenesené kompetencie - transfer je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky 
transferu z Okresného úradu odboru školstva. ZŠ dostáva transfer v závislosti od počtu žiakov.  Stav 
žiakov ZŠ Jána Zemana k 15.9.2017 bol 387 žiakov. 
Transfer pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a na stravu detí v hmotnej núdzi 
- sú rozpočtované nižšie ako v roku 2017 z dôvodu nižšej skutočnosti. 
Transfery z MK SR  - Mesto Nová Baňa plánuje podať  žiadosti o podporu projektov  na Doplnenie 
knižničného fondu a na Ochranu knižničného fondu. 
V rozpočte roku 2018 je predpokladaný transfer 4 500 eur (výdavky vo výške  5 000 eur) na 
Doplnenie knižničného fondu (nákup kníh) a transfer 2 000 eur (výdavky 2 400 eur) na Ochranu 
knižničného fondu – zakúpenie obalovej fólie na knihy. 
 
Transfery na prenesené kompetencie -  sú rozpočtované väčšinou na úrovni rozpočtu, alebo 
upraveného rozpočtu roku 2017. 
Transfer od Dobrovoľnej PO SR – aj v roku 2018 sa predpokladá s transferom vo výške 3 000 eur 
pre Dobrovoľný hasičský zbor. 
 
Kapitálové príjmy...............................................................................................  93 053 eur 
  

• Kapitálové príjmy vlastné ............... ............................................................  83 053 eur 
 

V príjmoch z predaja budov – pripravený je predaj jednej budovy v zmysle už vypracovaného 
znaleckého posudku vo výške 55 100 eur a to chata TS Tajch. 
V príjmoch z predaja pozemkov sú rozpočtované príjmy za predaj  pozemkov vo výške 24 350 eur 
za pozemky, ktoré sú odporúčané komisiou územného plánu, životného prostredia a majetku na 
predaj a v cenách cca z dôvodu, že ešte neboli vypracované GP a ZP.  
Právo na odstrel -  výška príjmov je na základe  zmlúv o prenájme poľovných revírov poľovným  
združeniam. 
 
 

• Granty a transfery kapitálové ........................................................................10 000 eur 
 
Projekt pod názvom „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ bol schválený 
Slovenským futbalovým zväzom dňa 14.8.2017 v rámci poskytnutia finančného príspevku vo výške 
10 000 eur na rok 2017 na realizáciu automatického zavlažovacieho systému pre tréningové futbalové 
ihrisko Mestského futbalového klubu Nová Baňa. Vzhľadom k tomu, že zatiaľ nie je podpísaná zmluva, 
projekt sa prekladá do roku 2018.  
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• Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou ..........................................207 142 eur 
 
Základná škola Jána Zemana 
Rozpočet príjmov na rok 2018 v celkovej výške 97 757 eur pozostáva z príjmov ZŠ za prenájom malej 
a veľkej telocvične 1 600 eur,  príjmu za prenájom multifunkčného ihriska 350 eur, za prenájom 
služobného bytu 707 eur, z príjmov ŠJ režijné náklady za zamestnancov školy a cudzích stravníkov 10 
600 eur, režijné náklady za deti 3 300 eur, za stravné 75 200 eur, z príjmov ŠKD 4 000 eur  – poplatky 
za školné v Školskom klube detí, z príjmov za krúžky CVČ 2 000 eur.   
 
Základná umelecká škola 
Rozpočet príjmov na rok 2018 vo výške 29 800 eur je príjem za školné.  
 
Centrum voľného času  
V rozpočte príjmov  v roku 2018 v celkovej výške 7 600 eur sú rozpočtované príjmy za prenájom 
priestorov vo výške 3 000 eur, školné a zápisné príležitostná činnosť 600 eur, školné krúžky 1 800 eur, 
školné a zápisné – letné tábory 2 200 eur. 
 
Materská škola Nábrežná 
Rozpočet príjmov na rok 2018 vo výške 71 985 eur pozostáva z príjmov 19 185 eur za školné v MŠ 
Nábrežná a v elokovaných pracoviskách na ulici Štúrova 47 a Kolibská cesta 230, z príjmov školských 
jedální ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova a ŠJ Kolibská za režijné náklady vo výške 10 500 eur a stravné vo 
výške 42 300 eur. 
 
 
 

V Ý D A V K Y 
 

Výdavky podľa programov 
 

Programová štruktúra Mesta Nová Baňa  
2018 

 
1. Výdavky verejnej správy 
 Podprogram: 1.1. Správa mesta 
 Podprogram: 1.2. Stavebný úrad 
 Podprogram: 1.3. Zamestnanosť 
 Podprogram: 1.4. Poslanci 
 Podprogram: 1.5. GP, znalecké posudky, poplatky, výkupy pozemkov 
 Podprogram: 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť 
 Podprogram: 1.7. Transakcie verejného dlhu 
 Podprogram: 1.8. Členské príspevky združeniam 
 Podprogram: 1.9. Voľby komunálne 
  
2.       Poskytovanie služieb zákazníkom 
          Podprogram: 2.1. Matrika 
          Podprogram: 2.2. SOZA 
          Podprogram: 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS 
    
3.      Verejný poriadok a bezpečnosť 

Podprogram: 3. 1. Mestská polícia prevencia 
Podprogram: 3. 2. Mestská polícia represia 
Podprogram: 3. 3. Veterinárna oblasť 
Podprogram: 3. 4. Požiarna ochrana 
Podprogram: 3. 5. Civilná ochrana  
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4.      Propagácia a prezentácia mesta 
         Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta 

 
5. Cestná doprava 
 Podprogram: 5.1.  Cestná doprava autobusové spoje 
 Podprogram: 5.2. Cestná doprava – TS 
  Projekt: 5.2.1. Údržba MK 
  Projekt: 5.2.2. Zimná údržba MK 
  Projekt: 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu 
 Podprogram: 5.3. Rekonštrukcia chodníkov  

Podprogram: 5.4. Cyklochodník Tajch  
Podprogram: 5.5. Oporný múr Šibeničný vrch 
Podprogram: 5.6. Rozšírenie cesty III/0659 – parkovacie plochy pre ZŠ 
Podprogram: 5.7. Chodník ZUŠ 
Podprogram: 5.8. Križovatka Cintorínska, Školská, Kollárova 
Podprogram: 5.9. Rekonštrukcia schodov Štangelír 

  
6.      Zlepšenie odpadového hospodárstva 

Podprogram: 6.1. Nakladanie s odpadmi  
  Projekt: 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS 

          Podprogram: 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na Waste transport  
 Podprogram: 6.3. Čistiaca technika 
  Projekt: 6.3.2. Čistiaca technika - TS 
   

7.  Správa prenajímaného majetku mesta 
 Podprogram: 7.1. Výdavky na nebytové priestory 
 
8. Prostredie pre život 
            Podprogram: 8.1.Spoločná správa  - TS 
 Podprogram:  8.2. Nakladanie s odpadovými vodami 
  Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV 
  Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza  BD A3 
 Podprogram: 8.3. Kanalizácia 
  Projekt 8.3.1. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska 
  Projekt 8.3.2. Prepojenie verejnej kanalizácie Švantnerova a Šibeničný vrch 
  Projekt 8.3.3. Zrážkové vody poplatok + havarijný stav 
 Podprogram: 8.4. Vodná nádrž Tajch  
  Projekt  8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch 
  Projekt  8.4.2. Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch 
 Podprogram: 8.5. Verejná zeleň - TS 
 Podprogram: 8.6. Rozvoj obcí  
  Projekt 8.6.1. Rozvoj obcí udržanie projektov 
  Projekt 8.6.2. Územný plán zmeny a doplnky 
  Projekt 8.6.3. Výstavba fontány v radničnom parku 

Podprogram: 8.7. Verejné osvetlenie  
 Projekt: 8.7.1. Verejné osvetlenie – poistenie 
 Projekt: 8.7.2. Verejné osvetlenie - TS 

 Podprogram: 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC 
 Podprogram: 8.9. Pohrebníctvo – prevádzka cintorína - TS 
 Podprogram: 8.10. Rekreačné a športové služby – TS 
 Podprogram: 8.14. Ochrana prírody a krajiny 
  
 
9.  Šport 
 Podprogram: 9.1. Rekreačné a športové služby - chata 
 Podprogram: 9.2. Šport 
 Podprogram: 9.3. Správa štadióna 
  Projekt: 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnatej plochy 
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  Projekt: 9.3.2. Príspevok na správu štadióna – TS 
  Projekt: 9.3.3. Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko 
 Podprogram: 9.4.  Ihriská a športoviská – TS 
 Podprogram: 9.5. Kúpalisko 
  
 
10. Kultúra 

Podprogram: 10.1. Kultúrne služby - pamätníky 
Podprogram: 10.2. Mestská knižnica  
 Projekt: 10.2.1. Knižnica 
 Projekt: 10.2.2. Doplnenie knižničného fondu 
 Projekt: 10.2.3. Ochrana knižničného fondu 

 Podprogram: 10.3. Kultúrne služby   
            Podprogram: 10.4. ZPOZ 
            Podprogram: 10.5. Novobanský jarmok 
 Podprogram: 10.7. Kultúrne centrum 
 Podprogram: 10.8.: Oslavy 
  Projekt: 10.8.1. Oslavy mesta 
 Podprogram: Zateplenie budovy kina – kultúrny dom  
 
11. Vzdelávanie 
 Podprogram: 11.1. Školstvo 
  Projekt: 11.1.1. Základná škola Jána Zemana 
  Projekt: 11.1.2  Základná umelecká škola 
  Projekt: 11.1.3. Centrum voľného času 
  Projekt: 11.1.4. MŠ Nábrežná 
  Projekt: 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 
  Projekt: 11.1.6. CVČ mimo územia mesta 
   
12.      Sociálna pomoc a sociálne služby 

  Podprogram: 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 
  Podprogram: 12.2. Staroba 

Projekt: 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA 
Projekt: 12.2.2. Opatrovateľská služba 

 Podprogram: 12.3. Rodina a deti 
 Podprogram: 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 

Projekt:   12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi 
Projekt:   12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci 
 
 
 

Rozpočet výdavkov oproti roku 2017 je vyšší na MsÚ, v TS, aj v školských zariadeniach najmä 
v mzdovej oblasti  na základe Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe 
a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Do rozpočtu na rok 2018 bolo 
premietnuté zvýšenie platových taríf pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a to 4 %  vyplácané 
v roku 2017 (nerozpočtované v pôvodnom rozpočte 2017) a 4 % rozpočtované pre rok 2018. Plus 2 % 
vo výške odmien  za mesiace september až december. Pre pedagogických zamestnancov je zvýšenie 
o 6 % od 1. Septembra 2017, premietnuté aj do roku 2018. 

 
 

Program 1. Výdavky verejnej správy 
 

Rozpočet 
programu 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
801 901 670 219 628 081 
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Podprogram 1.1. Správa mesta 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečiť vysokú profesionalitu a efektivitu činností vykonávaných 
prostredníctvom mestského úradu 
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Cieľ: Dosiahnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému 
prostrediu 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet vydaných článkov (tlačových správ) v regionálnej a inej tlači za rok 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 12 
Skutočná hodnota 19 26     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a počet stretnutí vedenia so  všetkými 
zamestnancami 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 42+2 42+2 42+2 42 + 2 42 + 2 42 + 2 
Skutočná hodnota 52 + 0 45 + 0     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 25 12 12 12 12 12 
Skutočná hodnota 18 15     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám  

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 100 
Skutočná hodnota 100 100     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prijatých návštev a stretnutí občanov s primátorom mesta za rok 
8x za mesiac 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 96 150 150 150 150 150 
Skutočná hodnota 528 258     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2 
Skutočná hodnota 1 1     
 
 
Cieľ: Účinné napĺňanie príjmovej časti rozpočtu mesta, efektívne hospodárenie s majetkom 

mesta a s finančnými prostriedkami mesta. Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh v zmysle 
zákona o obecnom zriadení. Zabezpečiť prípravnú a projektovú dokumentáciu pre 
rozvojové projekty. Zabezpečiť zdroje finančných prostriedkov z fondov. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento výberu daní v kalendárnom roku  

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

103,5 110     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku  

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 100 100 100 
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Skutočná 
hodnota 

100,3 100     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

8 8 8 8 8 8 

Skutočná 
hodnota 

8 7     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2019 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

7 6     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2019 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

9 17     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet podaných projektov a žiadostí o NFP 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

9 17     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet schválených projektov a žiadostí o NFP  

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

6 6     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 500 532 488 905 484 235 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  500 532 488 905 484 235 
 
Komentár: Výdavky sú na mzdy pre 20 zamestnancov + Pm + HK, povinné odvody do poisťovní, 
cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie – zakúpenie stoličky a 
stolíka, výpočtovú techniku – pravidelná obnova počítačov a monitorov, materiál, reprezentačné, 
pohonné hmoty, bežná údržba budovy mestského úradu,  údržba výpočtovej a telekomunikačnej 
techniky, prevádzkových strojov,  školenia, bankové poplatky, stravovanie, sociálny fond. 
Čerpané výdavky sú z rozpočtu mesta vo výške 494 352 eur,ale aj zo štátneho rozpočtu na prenesené 
kompetencie 6 180 eur – na úsek dopravy, životného prostredia, registra obyvateľov a registra adries.  
 
Ďalej uvádzame podrobnejší prehľad navrhovaného čerpania rozpočtu podľa položiek a podpoložiek. 
Mzdy – 271 473 eur -  v mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 20 
zamestnancov správy MsÚ + 2 predpoklad (prednosta a 1 zamestnanec). 
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Odvody  - 96 344 eur - z platov sa odvádzajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na 
nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do 
rezervného fondu. 
V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispieva zamestnancom 
sporiacim si na dôchodok mesačne v maximálnej výške 20 eur túto možnosť využíva 14 
zamestnancov. 
Cestovné tuzemské – 450 eur - v zmysle zákona o cestovných náhradách sa zamestnancom prepláca 
stravné a cestovné pri preprave hromadným dopravným prostriedkom, alebo vlastným autom len do 
výšky cestovného verejným prostriedkom. 
Cestovné zahraničné  - 1 100 eur - v zmysle zákona o cestovných náhradách výdavky budú slúžiť na 
úhradu vreckového zamestnancom pri služobnej ceste do partnerského mesta Mimoň a Nin. Stravné a 
ubytovanie hradí mesto Mimoň a mesto Nin. 
Energie – 18 848 eur - výdavky sú určené na preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v celej 
budove MsÚ (vrátane priestorov matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, 
informačného centra a Regiónu Gron) .  
Vodné a stočné – 840 eur - Je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho 
centra, mestskej polície, informačného centra a Regiónu Gron). 
Poštové služby – 6 500 eur - výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné služby a služby verejnosti 
poskytované RTVS.      
Telekomunikačné služby – 4 200 eur - výdavok pozostáva z poplatkov za 2 mobilné telefóny na 
paušál, 2 mobilné karty do ústredne MsÚ na paušál, poplatkov za pevné telefónne linky a internet. 
Interiérové vybavenie  - 560 eur - plánuje sa zakúpiť stolička a stolík do kancelárie.   
Výpočtová technika – 3 500 eur -  výdavky sú ako každý rok na zakúpenie  počítačov, monitorov, 
baterky UPS. 
Telekomunikačná technika – 60 eur. 
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenie – 500 eur – na zakúpenie tlačiarne   
Všeobecný materiál  - 6 173 eur je určených nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich 
prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do 
tlačiarní a do kopírky. 
Knihy, noviny a časopisy – 580 eur je na predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Verejná 
správa, Právo pre obce a predplatné časopisu ŠKOLA. 
Pracovné odevy a obuv  - 84 eur - ochranné pracovné oblečenie pre upratovačku a údržbára. 
Softvér a licencie – 4 576 eur - plánuje sa so zakúpením softvéru na úpravu PDF formátu a nového 
certifikovaného softvéru Memphis na registratúru. 
Reprezentačné  - 3 250 eur - výdavky slúžia na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora 
mesta, kvety pre učiteľov na Deň učiteľov, zakúpenie kytíc a pohostenie a ocenenie najlepších žiakov 
mesta a ich učiteľov, pohostenie účastníkov akcie oslobodenia mesta a pod.. 
Pohonné hmoty, oleje, mazivá  - 2 970 eur – výdavky na pohonné hmoty sú pre tri služobné autá 
Škodu Octaviu a Felíciu a FIAT. 
Servis, opravy  - 580 eur - výdavky sú na výmenu pneumatík, poplatok za STK, drobné opravy, 
výmena stieračov. 
Poistenie vozidiel  918 eur je na zákonné a havarijné poistenie vozidiel. 
Prepravné – 10 eur. 
Karty, známky  -250 eur je na zakúpenie ročných diaľničných nálepiek na autá. 
Údržba interiérového vybavenia – 10 eur. 
Údržba výpočtovej techniky  - 12 030 eur – je na poplatky za aktualizácie softvérov SOFTIP, HR a BAN 
(spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin (účtovníctvo) a ESMAO (elektronizácia 
služieb). 
Údržba telekomunikačnej techniky – 50 eur. 
Údržba prevádzkových strojov  - 1 300 eur – za servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a 
klimatizácie. 
Údržba špeciálnych strojov  - 350 eur je na servis zabezpečovacieho zariadenia. 
Údržba budov  - 9 500 eur je na opravu omietok na chodbách, úpravu vstupu do budovy& úradu 
a položenie laminátovej podlahy v kanceláriách 12, 13 a 14 a na a bežnú údržbu budovy mestského 
úradu  
Nájomné – 10 eur. 
Školenia  - 1 720 eur je na vzdelávanie zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov. 
Propagácia – 150 eur 
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Všeobecné služby  - 1 490 eur je na výrobui kľúčov, kníhviazačské práce – novobanské noviny a 
zápisnice z MsZ, doprava materiálu, doprava stravných lístkov, doprava smaltovaných tabúľ. 
Špeciálne služby  - 8 900 eur - finančné prostriedky budú využité na zaplatenie exekučných poplatkov 
a  poplatkov za poskytovanie právnych služieb. 
Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom – 10 eur. 
Štúdie, expertízy, posudky – 1 355 eur – výdavky sú určené na posudok na obnovu metačnej listiny 
mesta Nová Baňa.  
Poplatky, odvody, dane  - 1 520 eur - výdavky sú určené na súdne poplatky, bankové poplatky za 
vedenie účtov. 
Stravovanie – 10 811 eur - je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je 
vo výške 1,95 eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 3,50 eur. 
Poistenie majetku  - 4 069 eur - v zmysle poistnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad 
poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou a pre prípad ukradnutia veci. 
Prídel do sociálneho fondu – 2 919 eur - v zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho 
fondu stanovená vo výške 1,05 % zo základne, ktorú tvoria funkčné platy. 
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru   2 920 eur - odmeny budú vyplácané na základe 
dohôd o vykonaní práce napr. za roznášanie platobných výmerov za daň z nehnuteľností, poplatku za 
komunálny odpad a grafické a obsahové úpravy v systéme MCMS web stránky. 
Poplatok za komunálne odpady – 550 eur -  je za zamestnancov MsÚ správy mesta. 
Odstupné – 6 402 eur – je určené na vyplatenie primátorovi mesta po skončení funkčného obdobia. 
Odchodné – 10 eur. 
Náhrada príjmu pri DPN – 10 eur - bude vyplatená náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti pre zamestnancov. 
 
 
Podprogram 1.2. Stavebný úrad 
 
Zámer podprogramu:  Vykonávať prenesený výkon štátnej správy ako aj originálne kompetencie 
pre obyvateľov mikroregiónu Nová Baňa.  
 
Zodpovednosť: oddelenie správne a oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku  
 
Cieľ: Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného 

poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet konaní, počet vykonaných štátnych dohľadov na stavby 
Počet potenciálnych žiadateľov 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

170 170 170 170 170 170 

Skutočná 
hodnota 

141 163     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

170 170 170 170 170 170 

Skutočná 
hodnota 

261 127     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) v % 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

100 100     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
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Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 18 896 18 756 18 428 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0 
Výdavky na podprogram spolu  18 896 18 756 18 428 
 
Komentár: Výdavky predstavujú mzdové a prevádzkové náklady kancelárie stavebného úradu po 
rozúčtovaní časti nákladov obciam mikroregiónu, pre ktoré mesto na základe zmluvy zabezpečuje 
výkon stavebného úradu. 
Výdavky sú čiastočne vo výške 6 956 eur pokryté z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie. Tieto 
zdroje na zabezpečenie fungovania stavebného úradu nepostačujú, a preto z rozpočtu mesta na 
fungovanie chodu stavebného úradu je potrebné ďalších 11 940 eur.  
 
 
Podprogram 1.3. Zamestnanosť 
 
Podprogram 1.3.1. Menšie obecné služby 
 
Zámer podprogramu: Podpora udržiavania pracovných návykov, získania, udržania alebo 
zlepšovania odborných zručností občanov v hmotnej núdzi na účely uplatnenia a vytvárania 
podmienok pre výkon aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v meste Nová Baňa. 
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne, oddelenie výstavby životného prostredia a správy majetku 
  
Cieľ: Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Priemerný mesačný počet občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktivačnú činnosť 
formou menších obecných služieb.  

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

20 40 20 15 15 15 

Skutočná 
hodnota 

33 10     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 900 850 850 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  900 850 850 
 
Komentár: Výdavky sú na nákup pracovnej obuvi, pracovného oblečenia a osobných ochranných 
pomôcok pre predpokladaný počet 15 ľudí pracujúcich na triedení a likvidácii odpadu a úrazové 
poistné.  
 
Podprogram 1.3.3. Praxou k zamestnaniu 
 
Zámer podprogramu: Podpora zapracovania a praxe u zamestnávateľa  
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne, oddelenie výstavby životného prostredia a správy majetku 
  
Cieľ: Podpora vytvorenia pracovného miesta  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet pracovných miest podporených ÚPSVaR   

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná 
hodnota 

  3 1   

Skutočná   2    
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hodnota 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 915 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  915 0 0 
 
Komentár: Na základe uzatvorenej zmluvy s ÚPSVaR  na mentorované zapracovanie a prax 
u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ mesto v roku 2017 vytvorilo 1 
pracovné miesto na celý pracovný úväzok na 9 mesiacov.  
Výdavky sú na mzdy, odvody, všeobecný materiál a odmenu na mentorovanie v súlade so zmluvou. 
Uhrádzané sú z vlastných zdrojov mesta a po refundácii predložených vydokladovaných nákladov sú 
následne mestu preplatené vo výške určenej v zmluve. Nakoľko pracovné miesto bolo vytvorené 
v máji, projekt bude realizovaný do februára 2018. Do rozpočtu sa zapája predpokladaná alikvotná 
časť výdavkov  z transferu  vo výške 592 eur a z vlastných zdrojov mesta vo výške 323 eur.   
 
 
Podprogram 1.4. Poslanci 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta  
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta 
Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí MsZ za rok 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 11 11 11 11 11 11 
Skutočná hodnota 11 6     
Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí komisií MsZ za rok 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 60 60 60 60 60 60 
Skutočná hodnota 33 27     
Merateľný ukazovateľ: Počet prijatých uznesení MsZ za rok 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 125 120 120 120 120 120 
Skutočná hodnota 131 116     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 10 498 9 688 9 688 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  10 498 9 688 9 688 
 
Komentár: Výdavky sú určené na odmeny poslancov za zasadnutia MsZ, zasadnutia komisií a odvody 
s tým spojené, všeobecný materiál  a občerstvenie na MsZ. 
 
Podprogram 1.5. Geometrické plány, znalecké posudky, poplatky 
 
Zámer podprogramu: Transparentný prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nová Baňa podľa 
zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z. n. p. na základe žiadostí od občanov a rozhodnutí MsZ. 
 
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku mesta 
Cieľ: Zabezpečenie podkladov k prevodu nehnuteľností – výdavky za vyhotovenie GP pre 

zidentifikovanie nehnuteľností, výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie 
minimálnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov 
nehnuteľností.    
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet geometrických plánov 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

33 6 6 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

1 6     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet znaleckých posudkov  

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

8 37 8 8 8 8 

Skutočná 
hodnota 

12 21     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet inzercií v regionálnych novinách 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

0 0     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 3 060 3 060 3 060 
700 Kapitálové výdavky 80 000 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  83 060 3 060 3 060 
 
Komentár: Bežné výdavky sú za vyhotovenie geometrických plánov pre zidentifikovanie 
nehnuteľností, výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej 
hodnoty nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov nehnuteľností a správne poplatky.  
Kapitálové výdavky sú určené na kúpu nehnuteľností evidovaných na LV č. 167 za účelom 
realizácie plánovaného projektu na vybudovanie banského skanzenu s funkčným Potterovým 
atmosferickým strojom, a tým podporenie baníckej histórie a hospodárskeho rozvoja mesta. 
 
 
Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť 
 
Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá dodržiava a neporušuje platnú legislatívu, predpisy 
o účtovníctve, predpisy o rozpočtovaní 
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečenie  pravidelnej kontroly činnosti mesta 
Merateľný ukazovateľ: Počet auditov 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2 
Skutočná hodnota 2 2     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 2 830 2 830 2 830 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 830 2 830 2 830 
 
Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2017, audit konsolidovanej účtovnej 
závierky za rok 2017 a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit. 
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Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu 
 
Zámer podprogramu: Včas splácať poskytnuté úvery 
 
Zodpovednosť: oddelenie finančné 
Cieľ: Dodržiavať splátkové kalendáre 
Merateľný ukazovateľ: Mesačná úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 12 
Skutočná hodnota 12 12     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 27 500 27 000 26 500 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
800 Splátky úverov 142 608 104 968 67 328 
Výdavky na podprogram spolu  170 108 131 968 93  828 
 
Komentár: Bežné výdavky sú určené na splátky úrokov z úverov na bytovky A3 a na A4 na Hrádzi 
Štátnemu fondu rozvoja bývania. Splátky úverov sú finančné operácie. Ročná čiastka na splátku úveru 
aj úrokov na bytovky je rovnaká 93 828,72 eur, úver vrátane úrokov je rozdelený rovnomerne na 30 
rokov. Okrem toho je v rozpočte zahrnutá aj splátka úrokov a splátky úveru Slovenskej sporiteľni, a.s. 
cez EBRD úverovú linku na zateplenie objektov MsÚ a MŠ Nábrežná. Splátky sú rozložené na 5 rokov, 
podľa splátkového kalendára, ročne to bola čiastka 110 000 eur, v roku 2018 je to 75 280 eur a úver 
by mal byť splatený k 30.6.2019 zostávajúcou čiastkou 37 640 eur.  
 
 
Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam 
 
Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a presadzovanie jeho záujmov na regionálnych a 
celoslovenských fórach.  
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach 
Merateľný ukazovateľ: Počet členstiev mesta v organizáciách 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 5 7 7 7 7 7 
Skutočná hodnota 8 7     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 9 162 9 162 9 162 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  9 162 9 162 9 162 
 
Komentár: Výdavky sú na úhradu členských príspevkov do združení - ZMO – žiarsky región, ZMOS, 
Združenie hlavných kontrolórov, OOCR Region GRON, ZMO Mochovce, ZPOZ,  Pohronská cesta, 
ktorých členom je aj naše mesto. Výdavky sú vyššie o 871 eur ako v roku 2017  z dôvodu zvýšenia 
členského za Región GRON. 
 
 
Podprogram  1. 9. Voľby  
 
Projekt 1.9.2. Voľby komunálne 
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Zámery podprogramu: Zabezpečenie činnosti okrskových komisií počas prípravy a konania volieb. 
 
Zodpovednosť: správne oddelenie  
 
Cieľ: Dodržať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce. 
Merateľný ukazovateľ: Počet bezchybne odovzdaných zápisníc 
Rok 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 6 6 6 
Skutočná hodnota    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 5 000 5 000 5 000 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  5 000 5 000 5 000 
 
Komentár: Výdavky sú určené na činnosť okrskových volebných komisií, sú v plnenej výške  
preplácané zo strany štátu.  

 
Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom 
 

Rozpočet 
programu 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
19 862 19 874 19 887 

 
Podprogram 2.1. Matrika 
 
Zámer podprogramu: Organizácia dôležitejších okamihov v živote občanov mesta a ich dôstojná 
realizácia na vysokej spoločenskej úrovni. Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané bez zbytočného 
odkladu.  
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a promptné vydávanie 

matričných dokumentov 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet občianskych obradov za rok 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 40 40 40 40 40 40 
Skutočná hodnota 49 14     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30 30 
Skutočná hodnota 10 62     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Zápis do pamätnej knihy mesta 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30 30 
Skutočná hodnota 34 26     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 17 642 17 642 17 642 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  17 642 17 642 17 642 
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Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd a odvodov do poisťovní. 
Nakoľko  matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu na obce (osvedčovanie listín je originálna 
právomoc mesta), časť výdavkov vo výške 10 524 eur je preplácaná formou transferu a 7 118 eur je 
z rozpočtu mesta. 
 
 
Podprogram 2.2. SOZA 
 
Zámer podprogramu: Používanie hudobnej produkcie počas Novobanského jarmoku a akcií 
usporiadaných oddelením kultúry a informácií 
 
Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií  
 
Cieľ: Splnenie záväzkov voči autorskému zväzu na legálne používanie 

akejkoľvek verejnej hudobnej produkcie 
Merateľný ukazovateľ: Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 22 22 20 20 20 20 
Skutočná hodnota 18 15     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 1 000 1 000 1 000 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 000 1 000 1 000 
 
Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, 
kde sa používa živá a reprodukovaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia. 
 
 
Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS 
 
Zámer podprogramu: Údržba zariadenia na prenos informácií a zabezpečenie jeho 
prevádzkyschopnosti 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Informovanosť občanov 
Merateľný ukazovateľ: Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 135 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 135 143 143 143 143 143 
Skutočná hodnota 143 143     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 1 220 1 232 1 245 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 220 1 232 1 245 
 
Komentár: Výdavky sú určené na opravu mestského rozhlasu. Sú zasielané formou príspevku 
Technickým službám mesta.  Pracovníkmi TS sa zabezpečuje priebežná údržba mestského rozhlasu, 
v prípade porúch na centrálnom riadiacom systéme TS musia zabezpečovať údržbu v spolupráci 
s dodávateľom riadiaceho systému.  
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Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
128 714 123 784 124 084 

 
Zámer programu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta, majetku, života 
a zdravia občanov 
   
Podprogram  3.1.   Mestská polícia prevencia 
 
Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta a majetku 
Preventívne pôsobiť na právne vedomie občanov v záujme dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych noriem. 
 
Zodpovednosť: Mestská polícia  
Cieľ: Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami  
Merateľný ukazovateľ: Počet riešených priestupkov 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 400 400 400 350 350 350 
Skutočná hodnota 433 519     
Merateľný ukazovateľ: Počet riešených podnetov 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 100 
Skutočná hodnota 143 112     
Cieľ: Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov 
Merateľný ukazovateľ: Počet prednášok, besied, článkov v novinách 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 15 10 10 15 15 15 
Skutočná hodnota 22 16     
Merateľný ukazovateľ: Počet individuálnych napomenutí bez pokuty 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 200 200 200 150 150 150 
Skutočná hodnota 145 179     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
 
 
Podprogram  3.2.   Mestská polícia represia 
 
Zámer podprogramu: Vynucovanie dodržiavania poriadku pomocou sankcií 
 
Zodpovednosť: Mestská polícia 
Cieľ: Ukončiť konanie o priestupku v blokovom konaní alebo odovzdaním 
Merateľný ukazovateľ: Počet blokových pokút 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 150 150 150 200 200 200 
Skutočná hodnota 253 316     
Merateľný ukazovateľ: Počet odovzdaných vecí 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 20 20 20 15 15 15 
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Skutočná hodnota 25 11     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 111 942 110 602 111 102 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  111 942 110 602 111 102 
 
Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície. Okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody 
pre 7 príslušníkov MsP, sú výdavky na pracovné odevy, pohonné hmoty, servis a poistenie 
vozidiel, pracovné, hygienické a písacie pomôcky, sú tu zahrnuté aj odmeny za odchyt psov, výdavky 
na údržbu kamerového systému, výdavky na nákup 6 ks šatňových skríň a PC do kancelárie 
príslušníkov. 
 

Podprogram  3.3.  Veterinárna oblasť 
 
Zámer podprogramu: Usmerňovanie chovu psov v zmysle platných zákonov 
 
Zodpovednosť: Mestská polícia 
Cieľ: Vynútenie dodržiavania noriem v oblasti chovu psov a ich evidovania. 
Merateľný ukazovateľ: Počet riešených priestupkov na úseku chovu psov 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 30 30 30 20 20 20 
Skutočná hodnota 44 27     
Merateľný ukazovateľ: Počet odchytených psov  
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 25 30 30 30 30 30 
Skutočná hodnota 59 41     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 1 360 1 260 1 260 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 360 1 260 1 260 
 
Komentár: Výdavky sú určené na  prevádzku karanténnej stanice a odvoz kadáverov.  
 
 
Podprogram 3.4. Požiarna ochrana 
 
Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov 
Zodpovednosť:  oddelenie OVŽPaSM 
 
Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta 
Merateľný ukazovateľ: Počet  vykonaných preventívnych kontrol za rok 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 50 50 120 65 67 67 
Skutočná hodnota 185 0     
 
Cieľ: Zabezpečiť akcieschopnosť DHZM 
Merateľný ukazovateľ: Celkový počet členov Dobrovoľnej hasičskej jednotky 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota    15 15 15 
Skutočná hodnota       
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Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 14 932 11 442 11 442 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  14 932 11 442 11 442 
 
Komentár:   Do roku 2017 bol Dobrovoľný hasičský zbor - nezisková organizácia financovaný z mesta 
formou dotácie. Uznesením MsZ č. 56/2017 zo dňa 6.7.2017 bol zriadený Dobrovoľný hasičský zbor 
mesta. Je priamo financovaný z rozpočtu mesta, a preto je rozpočet na rok 2018 vyšší o 7 952 eur ako 
v roku 2017. 
Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s budovou hasičskej stanice – 
energie, vodné stočné, na poistenie vozidla IVECO Daily, na nákup PHM pre vozidlo, striekačku 
a čerpadlo, na školenia, na nákup výstroje a výzbroje pre členov, a pokrytie nákladov na činnosť 
Dobrovoľného hasičského zboru. Výdavky sú tiež na preventívne kontroly. Čiastka 3 000 eur je 
predpokladaná zo zdrojov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ako v priebehu roka 2017. 
 
Podprogram 3.5. Civilná ochrana 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o skladové zásoby masiek v sklade CO 
 
Zodpovednosť: správne oddelenie 
 
 Cieľ: Zachovať vo funkčnom stave sklad CO 
Merateľný ukazovateľ: Počet skladov 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 1 
Skutočná hodnota 1 1     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 480 480 480 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  480 480 480 
 
Komentár: Výdavky sú na odmenu skladníka CO a zákonných odvodov. Odmenu aj odvody prepláca 
štát. 
 
 
Program 4. Propagácia a prezentácia mesta 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
21 226 21 226 21 226 

 
Podprogram   4.1. Propagácia a prezentácia mesta 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí mesta pre návštevníkov a obyvateľov mesta, taktiež v rámci mikroregiónu a 
BBSK prostredníctvom propagačných materiálov aj v cudzom jazyku.  
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií 
 
Cieľ: Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta prostredníctvom aktivít a 

propagačných materiálov 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Propagačný materiál 
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Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 10 15 15 15 15 15 
Skutočná hodnota 21 33     
 
Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu v hodnote 3 000 eur aj v cudzom jazyku, na 
kancelársky materiál, na mzdy pre pracovníčku propagácie a pracovníčku informačného centra, ktorá 
zároveň pracuje aj na úseku Propagácie a za hosťovanie  na web stránkach Nová Baňa - náučné 
chodníky Zvonička a Zbojnícke studničky.  
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 21 226 21 226 21 226 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  21 226 21 226 21 226 

 
Program 5. Cestná doprava 

 
Rozpočet 
programu 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
272 765 253 804 255 932 

 
Podprogram 5.1. Cestná doprava  autobusové spoje 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Cieľ: Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta. 

Zachovanie dopravnej obslužnosti v Novej Bani, miestna časť Bukovina, 
Kútovci a Ílend  

Merateľný ukazovateľ: Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota cez Bukovinu 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 14 14 14 14 14 14 
Skutočná hodnota 14 14     
Merateľný ukazovateľ: Počet liniek Nová Baňa – Kútovci 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 13 13 13 13 13 13 
Skutočná hodnota 13 13     
Merateľný ukazovateľ: Počet liniek Nová Baňa – Ílend 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 21 21 21 21 21 21 
Skutočná hodnota 21 21     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 41 000 41 000 41 000 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  41 000 41 000 41 000 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečení prímestskej dopravy 
s vnútroobecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Malá Lehota cez Bukovinu, Kútovci a Ílend. Sú 
nižšie o 17 500 eur. V priebehu roku 2017 došlo k zníženiu výdavkov na pokrytie úhrady časti 
vzniknutej straty z dôvodu úprav ekonomickej ceny na 1 km zmenou výšky odpisov z investícií do 
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obnovy vozidlového parku prímestskej dopravy a zmeny odpisovej politiky spoločnosti  SAD z dôvodu 
prehodnotenia fyzického a morálneho opotrebovania  hmotného majetku.  
    
 
Podprogram 5.2.  Cestná doprava – TS 
 
Zámer podprogramu: Funkčné cesty 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Projekt 5.2.1. Údržba miestnych komunikácií  
 
Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Cieľ: Údržba a oprava  cestného telesa a chodníkov po zimnej údržbe a  

zabezpečenie funkčného povrchu vozovky a chodníkov v mimozimnom období 
Merateľný ukazovateľ: Náklady na 1 km v eur/rok 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 1 177 1 177 1 177 1 177 1 177 1 177 
Skutočná hodnota 1 177 1 177 1 177    
Merateľný ukazovateľ: Celkové náklady na údržbu a opravu ciest v eur 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota    113 454 105 701 106 758 
Skutočná hodnota       
Merateľný ukazovateľ: Dĺžka udržiavaných ciest v km 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 104,09 104,09 104,09 104,09 104,09 104,09 
Skutočná hodnota 104,09 104,09     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 113 454 105 701 106 758 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  113 454 105 701 106 758 
 
Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh 
na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávky MK. Z toho na opravy MK dodávateľsky je 
vyčlenená čiastka 20 000 eur. Účelové prostriedky sú vo výške 3 000 eur na úpravu chodníka pri 
pošte, čo súvisí s vyznačením priechodu pre chodcov pri pošte na ul. Štúrovej spojené s doplnením 
dvoch stĺpov verejného osvetlenia.  
Ďalšie účelové prostriedky vo výške 8 800 eur sú určené na opravu kritického 65 m úseku na ul. 
Kamenárskej pri RD č. 1118/23, 1116/47 a 1115/29. V tom je čistenie cestného rigolu, vloženie 
kanalizačnej rúry, 3 ks kanalizačných vpustí na odtok dažďovej vody, zasypanie, oprava MK v rozsahu 
frézovanie a nový asfalt. 
  
Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií  
 
Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu na miestnych komunikáciách a 

chodníkoch  
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Priemerné ročné náklady na zimnú údržbu v eur/rok 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 62 208 62 208 62 633 31 309 31 622 31 938 
Skutočná hodnota 47 664 31 945     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 31 309 31 622 31 938 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  31 309 31 622 31 938 
 
Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie zimnej 
údržby miestnych komunikácií, na nákup posypového materiálu, na prevádzkovanie posypových 
a odhŕňacích strojov a materiálov, ručné odhŕňanie a posýpanie.  
 
Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu 
 
Zámer projektu: Oprava a údržba techniky (autá, stroje, mechanizmy, kontajnery, príslušenstvá) na 
zabezpečenie činností pre technický chod TS mesta Nová Baňa a funkčnosť technických zariadení 
mesta Nová Baňa na verejných priestranstvách. 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ:  Oprava a údržba techniky v TS a meste Nová Baňa  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet servisovaných (oprava+údržba) automobilov a motorových strojov TS - 
ks 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 36 36 36 36 35 35 
Skutočná hodnota 36 36     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 74 734 75 481 76 236 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  74 734 75 481 76 236 
 
Komentár: Výdavky sú určené pre Technické služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy 
vozidiel a majetku. 
 
 

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov 
 
Zámer podprogramu: Regenerácia centra mesta 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ:  Plnenie povinností zo zmluvy z NFP  
Merateľný ukazovateľ: Platnosť poistnej zmluvy   
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 0 1 1 1   
Skutočná hodnota 1 1     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 1 468 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
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Výdavky na podprogram spolu  1 468 0 0 
 
Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu 
5 rokov a to poistenie majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne. 
Ročné poistenie je vo výške 1 468 eur. Po schválení záverečnej monitorovacej správy v roku 2018 je 
možné ukončiť zmluvný vzťah s poisťovňou. 
 
Podprogram 5.5. Oporný múr Šibeničný vrch  
 
Zámer podprogramu: Realizácia opatrení určených OÚŽP v Banskej Štiavnici 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Odvodnenie cesty, vybudovanie prícestného rigolu, sfunkčnenie kanalizácie, 

vybudovanie oporného múru cesty 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Vybudovanie 1 ks retenčnej nádrže 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

1 ks retenčnej 
nádrže 

1 ks 
retenčnej 
nádrže 

    

Skutočná hodnota       
Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka prícestného rigolu v bm 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

147  147     

Skutočná hodnota       
Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka dažďovej kanalizácie v bm 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

175  175     

Skutočná hodnota       
Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka oporného múru v bm   

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

63 63     

Skutočná hodnota       
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
 
 
Podprogram 5.6. Rozšírenie cesty III/0659 – Parkovacie plochy pre ZŠ 
(Odstavný pruh chodníka pred ZŠ) 
 
Zámery podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti osôb a žiakov ZŠ využívajúcich jestvujúci chodník na  
ul. Školská  
  
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
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Cieľ: Vybudovanie odstavného pruhu rekonštrukciou jestvujúceho chodníka v zmysle 
vypracovanej PD    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Realizácia stavby v bežných metroch 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

140 bm 
chodníka 

140 bm 
chodníka 

    

Skutočná 
hodnota 

      

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
 
Komentár: Výdavky by mali byť na rozšírenie cesty III/0659 vybudovanie  parkovacích miest pred 
objektom ZŠ J. Zemana v celkovej dĺžke 140 bm.     
 
 
Podprogram 5.7. Chodník ZUŠ 
 
Zámery podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti osôb a žiakov ZŠ navštevujúcich Základnú umeleckú 
školu 
   
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Vybudovanie chodníka     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Realizácia stavby v bežných metroch 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

480  480 480    

Skutočná 
hodnota 

      

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
 
Komentár: Výdavky by mali byť na vypracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu 
projektu vybudovania chodníka pred objektom ZUŠ. 
 
Podprogram 5.8. Križovatka Cintorínska, Školská Kollárova  
Zámer podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti chodcov a širokej verejnosti, usmernenie dopravy 
osobnej, nákladnej a autobusovej na križovatke ulíc Cintorínska, Školská Kollárova     
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
 
Cieľ: Cieľom je realizácia stavebných úprav križovatky  
Merateľný ukazovateľ: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy  
Rok 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 6 paré PD, 1 X CD nosič  0 0 
Skutočná hodnota    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
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Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 7 500 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  7 500 0 0 
 
Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie  dokumentácie za účelom realizácie stavebných úprav 
komunikácie Regionálnou správou ciest BBSK. 
 
Podprogram 5.9. Rekonštrukcia schodov Štangelír 
 
Zámery podprogramu: Zvýšiť bezpečnosť chodcov používajúcich schody Štangelír a zveľadiť túto  
pešiu skratku s ohľadom na jej históriu 
 
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
 

Cieľ: 
Zvýšiť bezpečnosť chodcov, ktorí chodník používajú na skrátenie trasy 
z ul. Mieru na ul. M. R. Štefánika alebo v opačnom smere a pripraviť priestory 
do takého stavu, aby mohli byť súčasťou baníckeho náučného chodníka 

Merateľný 
ukazovateľ: Vypracovaná projektová štúdia vrátane predpokladanej ceny v alternatívach 

Rok 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 3  3  
Skutočná hodnota    
Merateľný 
ukazovateľ: 

Vypracovaná kompletná projektová dokumentácia vhodná pre stavebné 
povolenie aj realizáciu – počet kusov paré PD 

Rok 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota  6  
Skutočná hodnota    
Merateľný 
ukazovateľ: 

Odkúpené pozemky v súkromnom vlastníctve v priestoroch plánovanej stavby 
v m2

 

Rok 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota  100  
Skutočná hodnota    
Merateľný 
ukazovateľ: Vybavené povolenia (stavebný úrad, dopravní policajti, pamiatkový úrad,...) 

Rok 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota  4  
Skutočná hodnota    
Merateľný 
ukazovateľ: 

Rekonštruovaná plocha 

Rok 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota  500 m2  
Skutočná hodnota    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 3 300 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  3 300 0 0 
 
Komentár: Výdavky sú určené na vypracovanie štúdie  a následne projektovej dokumentácie za 
účelom realizácie rekonštrukcie. 
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Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 
 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
229 050 230 497 231 948 

 
Zámer programu: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz 
na zachovanie a ochranu životného prostredia  
 
Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi - TS 
 
Zámer podprogramu: Mesto bez odpadu. Ekonomicky efektívny systém komplexu činností 
v odpadovom hospodárstve mesta, t.j. od miesta vzniku odpadu (občan v meste) po miesto doručenia 
odberateľskej organizácie 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Prevádzkovanie a údržba zhromaždísk odpadov na území mesta a TS, preprava, 

triedenie, úprava (lisovanie, balenie), skladovanie a expedícia separovaných 
a neseparovaných zložiek KO k odberateľom.   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet servisovaných (prevádzka + údržba) zberných stojísk na triedený KO ks/rok 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

38 38 38 38 38 38 

Skutočná hodnota 38 31     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkové náklady na netriedený zber zložiek KO v eur/rok (kat. č. 200301) 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

57 514 90 000 90 000    

Skutočná hodnota 111 751,53 118 358,70     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 133 502 134 841 136 183 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  133 502 134 841 136 183 
 
Komentár: Bežné výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na 
zabezpečenie prevádzky a údržby zhromaždísk, zberných dvorov triedených a netriedených odpadov 
v k. ú. Mesta Nová Baňa v rozsahu platného VZN, odvozu odpadu kuka vozmi, triedeného, 
vrecovaného odpadu, zvoz a úpravu bioodpadu zo záhrad, verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu 
vo veľkoobjemových kontajneroch a náklady na zber odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní 
a podľa potreby na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v katastrálnom území mesta.  
 
 
Projekt 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov 
 
Úpravu biologicky rozložiteľných odpadov vykonávajú Technické služby 
od augusta 2016 na podnikateľskej činnosti. 
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Podprogram 6.2.  Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na SITU 
 
Zámer podprogramu:  Zmluvné prevzatie komunálnych odpadov spoločnosťou Waste transport, a.s. 
s miestom expedície tenzometrická váha Nová Baňa 
 
Ciele podprogramu: Odovzdanie KO od TS oprávnenej organizácii 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta  
Cieľ: Odovzdanie komunálneho odpadu oprávnenej organizácii vlastniacej certifikované 

vážiace zariadenie v sortimentoch odpadov podľa zmluvných podmienok s TS 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Tony komunálneho + objemného odpadu (KO) 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

1 990 2 000 2 010 2 010 2015 2015 

Skutočná 
hodnota 

2015,71 2 037,35     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Tony drobného stavebného odpadu (DSO) 
 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

66 100 100 50 50 50 

Skutočná 
hodnota 

94,55 21,56     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Tony nebezpečného odpadu (NO) 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

0,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Skutočná 
hodnota 

4,085 2,95     

 

Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 84 750 84 750 84 750 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  84 750 84 750 84 750 
 
Komentár: Výdavky sú určené vo výške 82 500 eur na úhradu poplatku za odpady odovzdané TS 
a Waste transport, a.s., vo výške 250 eur na zakúpenie vriec na zmesový komunálny odpad a vo 
výške 2 000 eur na identifikáciu majiteľa pozemku geodetom pri nezákonnom uložení odpadov. 
 
 
Podprogram 6.3.  Čistiaca technika - TS 
 
Zámer podprogramu:  Čisté mesto. Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami 
 
Cieľ: Zabezpečiť  čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou 

technikou 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Najazdené MTH (motohodiny) Mercedes, valiant, MTH/rok  
 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 200 200 200 200 200 200 
Skutočná hodnota 260,5 257     
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkové náklady na čistenie verejného priestranstva a MK čistiacou technikou  
 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota    10 798 10 906 11 015 
Skutočná hodnota       
 
 
Rozpočet výdavkov podprogramui 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 10 798 10 906 11 015 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  10 798 10 906 11 015 
 
Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb 
mesta.   
   

 
Program 7. Správa prenajímaného majetku 
 
Zámer programu: Udržať majetok – budovy v dobrom stave 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
65 730 57 530 69 730 

 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
                                 
 
Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory 
 
Zámer podprogramu: Udržať budovy v dobrom stave, zabezpečiť ich modernizáciu, realizovať 
úhrady energií, vodného, stočného, poistného. Zabezpečiť maximálne využitie nebytových priestorov 
nájomcami, vykonávať revízie zariadení, údržby a opravy nebytových priestorov. 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Cieľ: Dobrým stavom nehnuteľností sa udržať  na trhu s prenájmom nehnuteľností 
Merateľný ukazovateľ: Počet prenajímaných budov 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 15 16 16 16 15 15 
Skutočná hodnota 15 16     
  
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 65 730 57 530 69 730 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  65 730 57 530 69 730 
 
Komentár: Bežné výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je najväčšia 
položka rozpočtu 33 200, čo je plánované nižšie ako v roku 2017,  poistné, revízie objektov, 
kominárske služby, nájomné, materiál. Na údržbu je plánované 16 000 eur, v tom 8 000 eur na bežné 
opravy a odstraňovanie nepredvídaných závad a 8 000 eur na výmenu okien na objekte Bernolákova 
13 – prístavba. V roku 2019 je naplánovaný náter šindľovej strechy na radnici.  
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Program 8. Prostredie pre život 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 1918 Rok 2019 Rok 2020 
411 949 378 767 366 408 

 
Zámer programu: Príjemné prostredie pre spokojný život obyvateľov mesta Nová Baňa 
 
Ciele podprogramu: Tvorba moderných verejných priestorov pre život, prácu a oddych obyvateľov 
mesta  
 
 
Podprogram 8.1. Spoločná správa – TS 
 
Zámer podprogramu: Efektívna administratíva TS prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu 
cieľov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Kompletné administratívne služby TS 
Merateľný ukazovateľ: Počet administratívnych pracovníkov TS 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 5 
Skutočná hodnota 5 5     
                         
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 146 171 147 633 149 109 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  146 171 147 633 149 109 
 

Komentár: Bežné výdavky: Podprogram zahŕňa kompletné administratívne služby TS na 
zabezpečenie všetkých aktivít, riadenie celej činnosti, ekonomika, personalistika, mzdová agenda, 
fakturácia, zásobovanie, skladové hospodárstvo, archivácia, správa budov a inventáru, ochrana 
a bezpečnosť pri práci, pracovná zdravotná služba.  
 
Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami 
 
Zámer podprogramu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými 
vodami 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
 
Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV 
 
Zámer projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
 
Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch 
Merateľný ukazovateľ: Počet kontrol odborne spôsobilými osobami 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 4 
Skutočná hodnota 4 4     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
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600 Bežné výdavky 6 863 6 863 6 863 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  6 863 6 863 6 863 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby odborne 
spôsobilou osobou na prevádzku ČOV Tajch a súvisiacej agendy. 
 
 
Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3 
 
Zámer projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
 
Cieľ: Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3 
Merateľný ukazovateľ: Počet kontrol odborne spôsobilými osobami 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 12 
Skutočná hodnota 12 12     
Merateľný ukazovateľ: Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie  
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 1 
Skutočná hodnota 1 1     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 538  538  538  
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  538 538 538 
 
Komentár: Výdavky sú určené na činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej výkon kontrol. 
  
 
Podprogram 8.3.Kanalizácia 
 
Projekt 8.3.1. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska 
 
Zámer podprogramu: Vysporiadanie záväzkov z nerealizovaného projektu  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
Komentár: Mesto má záväzok vyplývajúci z prebiehajúceho súdneho sporu so spoločnosťou Trading 
Universal Services, s.r.o. s možnosťou urovnania sporu uzavretím mimosúdnej dohody.  
 
 
Podprogram 8.3.2 Prepojenie verejnej kanalizácie Švantnerova - Šibeničný 
vrch Nová Baňa 
 
Zámery podprogramu: Realizácia opatrení určených OÚŽP Žarnovica 
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Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť kanalizačného potrubia a neškodné odvádzanie 

odpadových vôd,  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie, opraviť dažďovú kanalizáciu ako celok  

Rok 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota     
Skutočná hodnota     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
Komentár: Rozhodnutím OÚŽP Žarnovica bolo uložené mestu vykonať opatrenia a to vybudovať 
dažďovú prípojku a zabezpečiť funkčnosť potrubia a neškodné odvádzanie odpadových vôd z ul. 
Šibeničný vrch a ul. Švantnerova. Mali by byť určené výdavky na realizáciu akcie. 
 
Podprogram 8.3.3. Zrážkové vody - poplatok 
 
Zámery podprogramu: Plnenie povinností zo zákona č. 422/2002 Z. z. Zákon o vodách v znení 
neskorších predpisov  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
Cieľ: Plnenie povinnosti zo zákona o vodách – platby za odvedenie vôd z povrchového 

odtoku do verejnej kanalizácie – tzv. zrážkových vôd z nehnuteľností vo vlastníctve 
mesta – komunikácie, chodníky, parkoviská spevnené plochy  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Redukovaná plocha m2 

Rok 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

56 215,18 m2 56 215,18 56 215,18 

Skutočná 
hodnota 

   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 44 500 44 500 44 500 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  44 500 44 500 44 500 
 
Komentár: Zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov definuje v § písm. e) komunálne 
odpadové vody, ktorých súčasťou sú aj vody z povrchového odtoku. Voda z povrchového odtoku je 
voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou tzv. zrážková voda. V zmysle 
citovaného zákona je vlastník nehnuteľnosti povinný platiť za zrážkovú vodu, t. j. za vodu, ktorá 
nevsiakne do zeme, ale zo spevnených plôch nehnuteľnosti je odvedená do verejnej kanalizácie. 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. zavádza tento poplatok po prvýkrát v roku 
2018.     
 
Projekt 8.3.4 Kanalizácia – havarijné stavy 
 
Zámery podprogramu: Odstránenie vzniknutých havarijných stavov na kanalizáciách 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
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Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť kanalizačného potrubia a neškodné odvádzanie 
odpadových vôd  

Merateľný 
ukazovateľ: 

počet odstránených havárií 

Rok 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 1   
Skutočná hodnota    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 2 000 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 000 0 0 
  
Komentár: Výdavky sú určené na monitorovanie poškodených kanalizácií a  odstránenie vzniknutých 
havarijných stavov na kanalizáciách, ktoré boli vybudované svojpomocne v predchádzajúcich 
obdobiach za spoluúčasti mesta a jednotlivých vlastníkov nehnuteľností – občanov.      
 
Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch  
 
Zámer podprogramu: Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov a občanov na vodnej nádrži Tajch 
 
Projekt 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť odbornú prehliadku VN Tajch a technicko-bezpečnostné opatrenia  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Kontrolná odborná obhliadka Tajch 2 krát 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2 2     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Etapová správa 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 1 1 1 

Skutočná 
hodnota 

1 1     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet kontrolných meraní ročne  

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

12 12     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 2 212 1 136 2 212 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 212 1 136 2 212 
 



35 
 

Komentár: Výdavky sú určené na každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch – zabezpečenie 
výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vrátane agendy 
súvisiacej s touto činnosťou a vypracovanie etapovej správy.  
 
Projekt 8.4.2. Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Cieľ: Príprava dokumentov pre následnú rekonštrukciu vodnej nádrže Tajch  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Vypracovanie GP na následné odkúpenie pozemkov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

  6 6 6  

Skutočná 
hodnota 

      

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 1 000 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 000 0 0 
 
Komentár: Výdavky v roku 2018 sú určené na  vypracovanie geometrického plánu za účelom výkupu 
pozemkov vo vlastníctve súkromnej osoby. 
 
 
Podprogram 8.5. Verejná zeleň - TS 
 
Zámer podprogramu: Mesto, ktoré udržiava verejnú zeleň 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Údržba verejnej zelene 
Merateľný ukazovateľ: Výmera v m2 udržiavanej verejnej zelene  
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 373 091 440 000 440 000 440 000 440 000 440 000 
Skutočná hodnota 436 372 438 675     
Merateľný ukazovateľ: Celkové náklady na údržbu, ošetrovanie, kosenie verejnej zelene v eur/rok 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota    67 988 66 243 66 906 
Skutočná hodnota       
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 67 988 66 243 66 906 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  67 988 66 243 66 906 
 
 
Komentár: V rámci príspevku pre TS sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene v meste a to   
najmä na sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu,  rez stromov, krov a šípových ruží, 
strihanie živých plotov, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, pravidelné kosenie 
trávnatých plôch verejnej zelene, chemické likvidovanie – zneškodnenie burín, inváznych rastlín. 
Účelové prostriedky sú vo výške 2 400 eur na výsadbu okrasných kvetov v meste. 
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Podprogram 8.6. Rozvoj obcí  
 
Zámer podprogramu: Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
 
Projekt 8.6.1. Rozvoj obcí udržanie projektov  
 
 
Zámer projektu: Úspešné zdokladovanie udržateľnosti projektov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
 
Cieľ: Uspieť pri predložení následných monitorovacích správ                                 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet realizovaných akcií 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

0 0     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 2 700 500 500 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 700 500 500 
 
Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípravou  podkladov – výpisy z LV, KN mapy za 
účelom predloženia následných monitorovacích správ za projekty Rekonštrukcia  komplexu ZŠ J. 
Zemana, Úprava biologicky rozložiteľných odpadov, Nákup čistiacej techniky, Regenerácia centra 
mesta, Modernizácia verejného osvetlenia. Okrem toho sú výdavky vo výške 2 200 eur určené na 
opravu Náučného chodníka Vojšín a dokúpenie komponentov.  
 
 
Projekt 8.6.2 Územný plán mesta  - zmeny a doplnky č. 1 
 
Zámery podprogramu: Aktualizácia územného plánu mesta  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
 
Cieľ: Prehodnotenie a dopracovanie aktuálnych zmien územného plánu mesta celého 

katastrálneho územia  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Aktualizovaný kompletný územný plán  
 

Rok 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 0 1  
Skutočná hodnota    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 15 840 16 500 0 
Výdavky na podprogram spolu  15 840 16 500 0 
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Komentár: výdavky sú určené na úhradu nákladov za poskytnutie služieb odborne spôsobilej osoby  
na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie na základe mandátnej zmluvy a za vypracovanie 
zmien aktualizovaného územného plánu mesta. Zo stavebného zákona vyplýva povinnosť preskúmať 
schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky najmenej raz za štyri roky. 
Vzhľadom k tomu, že územný plán mesta bol schválený v roku 2014, povinnosť mestu vzniká v roku 
2018.  
 
 
Projekt 8.6.3.  Výstavba fontány v radničnom parku 
 
Zámer projektu: Oživenie priestoru radničného parku 
 
Zodpovednosť: oddelenie VŽPaSM 
 
Cieľ: Zveľadiť radničný park o nový prvok – fontánu  
Merateľný ukazovateľ: Architektonický návrh fontány 
Rok 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 5   
Skutočná hodnota    
Merateľný ukazovateľ: Projektová dokumentácia novej fontány 
Rok 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 1   
Skutočná hodnota    
Merateľný ukazovateľ: Nová fontána v radničnom parku 
Rok 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 1   
Skutočná hodnota    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 23 000 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  23 000 0  
 
Komentár: výdavky vo výške 23 000 eur sú určené na vypracovanie architektonického návrhu fontány, 
projektovej dokumentácie a výstavbu novej fontány v radničnom parku. 
 
Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie 
 
Projekt 8.7.1 Modernizácia verejného osvetlenia - poistenie  
 
Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia po modernizácii  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu 5 rokov 
a to je poistenie majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok 
samostatne 

Merateľný 
ukazovateľ: 

 Počet poistených svietidiel  

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

149  149  149  149 149 149 

Skutočná 
hodnota 

 149     
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Merateľný 
ukazovateľ: 

 Počet poistených rozvádzačov 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

 4   4 4 4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

 4     

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 214 214 214 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  214 214 214 
 
Komentár: Výdavky sú na úhradu ročného poistného za poistenie rozvádzačov a svietidiel z projektu 
Modernizácia verejného osvetlenia.  
 
Projekt 8.7. 2. Verejné osvetlenie - TS 
  
Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste. Zabezpečiť maximálnu 

efektívnosť a bezpečnosť VO. 100 % = 1 355 svetelných bodov 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet funkčných svetelných bodov 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

896 896 1 355 1 355 1 355 1 355 

Skutočná 
hodnota 

992 1 012 1 121    

 
Na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom Nová Baňa a Nadáciou Pontis podpísanej v mesiaci apríl 
2014 spracovala spoločnosť CEVO, s.r.o. so sídlom v Bratislave audit verejného osvetlenia mesta Nová 
Baňa. V rámci auditu bolo identifikovaných 1 355 svetelných zdrojov inštalovaných v 1016 ks 
svietidlách. V sústave verejného osvetlenia sa nachádza 17 typov svietidiel rôznych príkonov a 29 
rozvádzačov.  
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 58 237 57 910 58 489 
700 Kapitálové výdavky 2 800 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  61 037 57 910 58 489 
 

Komentár:  
Bežné výdavky:V podprograme sú rozpočtované prostriedky na platbu za elektrickú energiu 
spotrebovanú v rámci verejného osvetlenia a náklady spojené s jeho prevádzkou, ktoré mesto rieši 
formou príspevku pre TS. 
Kapitálové výdavky: Výdavky vo výške 2 800 eur sú určené na rozšírenie verejného osvetlenia o 2 
svetelné body pre priechod pre chodcov pri pošte na ul. Štúrovej. 

 
Podprogram 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečenie hygienických služieb pre občanov 



39 
 

 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Prevádzka mestských WC 
Merateľný ukazovateľ: Náklady na prevádzku WC/rok  
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 12 016 12 016 26 704 22 395 22 619 22 845 
Skutočná hodnota 10 645,04 15 182,62     
Merateľný ukazovateľ: Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2€/občan) 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 1 500 1 500 3 000 3 030 3 060 3 060 
Skutočná hodnota 1 213,20 1259     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 22 395 22 619 22 845 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  22 395 22 619 22 845 
 
Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre 
občanov vo verejných WC na námestí a vo verejných WC na ul. Cintorínska. 
 
 
Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – prevádzka cintorína - TS 
 
Zámer podprogramu: Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečenie prevádzky a údržby pohrebiska 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkové náklady na prevádzku pohrebiska v eur/rok 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota    5 963 4 508 4 553 
Skutočná hodnota       
Merateľný 
ukazovateľ: 

Príjem za služby (vstup, sieň, výzdoba, box) a z nájmu hrobových miest na 10 
a 20 rokov 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota    16 620 16 786 16 954 
Skutočná hodnota       
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 5 963 4 508 4 553 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  5 963 4 508 4 553 
 
Komentár: Výdavky sú poskytované vo forme príspevku Technickým službám na výkon správy 
pohrebiska – starostlivosť o objekt domu smútku a areál cintorína.  
 
 
Podprogram 8.10. Rekreačné a športové služby - TS 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o priestor pre rekreačné aktivity občanov mesta i turistov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Udržiavaná plocha areálu Tajch  
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Veľkosť udržiavanej plochy v m2 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 74 260 74 260 74 260 74 260 74 260 74 260 
Skutočná hodnota 74 260 74 260     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkové náklady na starostlivosť o údržbu rekreačnej oblasti Tajch 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota    7 528 7 603 7 679 
Skutočná hodnota       
Merateľný 
ukazovateľ: 

Príjmy od občanov za využívanie sociálneho zariadenia na Tajchu (WC 
a sprchy) 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota    300 303 306 
Skutočná hodnota       
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 7 528 7 603 7 679 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  7 528 7 603 7 679 
 
Komentár: Rozpočtované výdavky formou príspevku pre TS sú na starostlivosť o čistotu areálu 
rekreačného strediska Tajch,  v miestach výskytu inváznych rastlín aj ich chemické likvidovanie. 
Plánované sú tiež výdavky na prevádzku WC na Tajchu.  
 
 

 
Podprogram 8.14. Ochrana prírody a krajiny 
 
Zámer podprogramu: Identifikovanie zelene na zeleň mesta a ostatnej zelene právnických 
a fyzických osôb v katastrálnom území mesta v prípade rozdielnych názorov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Cieľ: Údržba verejnej zelene mesta 
Merateľný ukazovateľ: Počet identifikácií majiteľa zelene geodetom 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 5 
Skutočná hodnota 0 0 0    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 2 000 2 000 2 000 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 000 2 000 2 000 
 
Komentár: V katastrálnom území mesta v prípade rozhodovania o zodpovednosti za určité dreviny 
dochádza k nejednotnej identifikácii majiteľa predmetnej dreviny a tým aj zodpovednosti za jej 
starostlivosť. Majiteľ a príslušná zodpovednosť za drevinu bude určená na základe zamerania 
a určenia geodetom.  
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Program 9. Šport 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
569 151 885 621 84 694 

 
Zámer programu: Zabezpečenie športovej činnosti pre občanov mesta Nová Baňa 
 
Ciele programu: Široké spektrum športových podujatí, prevádzkyschopnosť štadióna, športovísk, 
dotácie športovým klubom a rekreácia zamestnancov v chatovej oblasti Tajch 

 
Podprogram 9.1. Rekreačné a športové služby - chata 
 
Zámer podprogramu: Vytvorenie kultúrneho prostredia v rekreačnej oblasti Tajch, na zabezpečenie 
rekreácie pre rodiny zamestnancov MsÚ a školských zariadení. 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
 
Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne trávenie voľného času v kruhu rodiny 
Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov,  ktorí využili možnosť rekreácie 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 20 20 0 0 0 0 
Skutočná hodnota 21 12 0    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 705 705 705 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  705 705 705 
 
Komentár:  Z dôvodu plánovaného predaja objektu sú výdavky ako v roku 2017 určené len na úhradu 
energií.  
 
 
Podprogram 9.2. Šport 
 
Zámer podprogramu: Udržať širšiu ponuku športových podujatí pre občanov, so zameraním hlavne 
na deti a mládež. 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
 
 
Cieľ: 

Zlepšovať tradičné športové podujatia v meste, zopakovať úspešné nové podujatia, 
pokračovať v organizácii nových podujatí v spolupráci s miestnymi športovými klubmi 
a ďalej sa podieľať na spoluorganizovaní ich akcií. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet športových akcií organizovaných mestom 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 4 4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

4 5     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 3 3 5 5 5 5 
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hodnota 
Skutočná 
hodnota 

8 8     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 55 304 55 304 55 304 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  55 304 55 304 55 304 
 
Komentár: Výdavky vo výške 55 304 eur sú určené na zabezpečenie športových podujatí 
organizovaných mestom a na nákup medailí a pohárov v rámci spolupráce so športovými klubmi na 
spoločných podujatiach. Výdavky sú vyššie z dôvodu, že na VII. ročník Tajchovej osmičky je 
naplánované zabezpečiť nevratné čipy pre všetkých štartujúcich, t. z. vo všetkých kategóriách, čím sa 
získa ich presné poradie a dosiahnuté časy (doteraz sa v detských kategóriách dosiahnuté výsledky 
merali a zapisovali ručne len na prvých troch miestach, vratné čipy boli zabezpečené len v kategóriách 
od mladšieho žiactva). V rozpočte nie je zahrnutý transfer z BBSK na veľké podujatie Týždeň športu 
pre všetkých, na toto podujatie bol v roku 2017 poskytnutý vo výške 1 280 eur. Taktiež tu nie sú 
zahrnuté finančné dary na podujatia Týždeň športu pre všetkých a Tajchová osmička, ktoré v roku 
2017 predstavovali čiastku 350 eur. Hradíme aj neplánované výdavky na medaile a poháre pre 
športové kluby z mesta – je to v rámci spolupráce primátora mesta na spoločných podujatiach pre 
Novobančanov.  
Z položky Prepravné hradíme prepravu turistov na podujatie Prechod Pohronským Inovcom a tiež 
prepravu turistov „Výstup na Vojšín“  v rámci Týždňa športu pre všetkých. Rozpočet na tejto položke 
zostáva nezmenený v porovnaní s rokom 2017. 
Na položke Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru z tejto položky vyplácame okrem 
Dohody o vykonaní práce – spracovanie podkladov a príprava powerpointovej prezentácie jednotlivých 
športových klubov a akcií mesta podľa pokynov a usmernení zamestnávateľa na podujatie „Vyhlásenie 
najlepších športovcov mesta Nová Baňa“ za predchádzajúci rok, ako aj Dohody o vykonaní práce – 
moderovanie športových podujatí (konkrétne Ľahkoatletický míting, príp. Tajchová osmička.) 
Transfery - poskytovanie dotácií športovým klubom na šport je znova o 5 000 eur vyššie, ako 
v predchádzajúcom roku. 
 
Podprogram 9.3. Správa štadióna 
 
Zámer podprogramu: Funkčný priestor pre športové a rekreačné aktivity športovcov a obyvateľov 
mesta i turistov 
 
Projekt 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnatej plochy 
 
Zámer projektu: Udržanie kvality trávnatej plochy futbalového ihriska 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť odber povrchových vôd pre zavlažovanie ihriska 
Merateľný ukazovateľ: Odber vody v m3 v priebehu roka 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 
Skutočná hodnota 8 700 3 290     
Merateľný ukazovateľ: Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3  
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 
Skutočná hodnota 8 700 3 290     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 1 150 1 150 1 150 
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700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 150 1 150 1 150 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu za spotrebu odberu vody pre zavlažovanie ihriska.  
 
Projekt 9.3.2. Príspevok na správu štadióna - TS 
 
Zámer projektu: Udržiavaný areál športového štadióna 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta a TS mesta 
Cieľ: Udržiavaný areál športového štadióna 
Merateľný ukazovateľ: Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha  v m 2 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 
Skutočná hodnota 12 000 12 000     
Merateľný ukazovateľ: Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha  v m 2 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 5 125 5 125 5 125 5 125 5 125 5 125 
Skutočná hodnota 5 125 5 125     
Merateľný ukazovateľ: Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy  v m 2 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 
Skutočná hodnota 1 280 1 280     
Merateľný ukazovateľ: Celkové nákady na údržbu štadióna v eur/rok  
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota    24 367 24 611 24 857 
Skutočná hodnota       
 
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 24 367 24 611 24 857 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0 
Výdavky na podprogram spolu  24 367 24 611 24 857 
 
Komentár: Výdavky sú určené na správu areálu futbalového štadióna, na elektrickú energiu, vodu, 
kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna. Výdavky oproti roku 2017 sú vyššie 
o 2 114 eur. 
 

Projekt 9.3.3. Zavlažovací systém pre tréningové ihrisko 
 
Zámer projektu: Podpora zvýšenia kvality trávnika, ktorý bude rovnako kvalitný na celej ploche 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta   
 
Cieľ: Modernizácia zavlažovacieho systému pre tréningové ihrisko 
Plnenie:  
Merateľný ukazovateľ: Realizácia automatického zavlažovacieho systému 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota - - 1 1   
Skutočná hodnota - - -    
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
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700 Kapitálové výdavky 13 500 0  0 
Výdavky na podprogram spolu  13 500 0 0 
 
Komentár: Výdavky sú určené na realizáciu automatického zavlažovacieho systému pre tréningové 
futbalové ihrisko Mestského futbalového klubu Nová Baňa s prírodnou trávou v rozmere plochy s 
použitím 24 kusov postrekovačov, čím sa ušetria náklady za vodu a energiu oproti bežnému spôsobu 
závlahy. Plocha bude zavlažovaná rovnomerne, nedôjde tak k premočeným miestam (riziko 
pošmyknutia hráčov).  
Projekt pod názvom „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ bol schválený 
Slovenským futbalovým zväzom dňa 14.8.2017 v rámci poskytnutia finančného príspevku na rok 2017.  
 
 
Podprogram 9.4. Ihriská a športoviská – TS 
 
Zámer podprogramu: Udržať športoviská v dobrom stave pre občanov, so zameraním hlavne na 
deti a mládež. 
 
Zodpovednosť:  Technické služby mesta    
 
Cieľ: Udržiavaný areál športovísk 
Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných športovísk 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 0 8 8 8 8 8 
Skutočná hodnota 0 8     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 4 125 2 651 2 678 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  4 125 2 651 2 678 
 
Komentár: Výdavky sú určené pre TS na správu a údržbu športovísk. V roku 2018 bude do 
komunitného parku na Námestí sv. Alžbety  doplnené jedno exteriérové streeet-workové zariadenie. 
 
Podprogram 9.5. Kúpalisko  
 
Zámer podprogramu: vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu a využitie  
v jestvujúcom areáli kúpaliska 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Cieľ: Realizácia rekonštrukcie kúpaliska - bazénov, vybudovanie nových objektov 

šatní, ihrísk,  vrátane technickej infraštruktúry   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Objekt šatní, bazény v počte 3 ks vrátane technológie, športové a detské ihrisko 
a technická infraštruktúra  
 

Rok 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 0 technická 

infraštruktúra, 
objekt šatní 

bazény, 
technológia 

 

Skutočná hodnota 0    
 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
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700 Kapitálové výdavky 470 000 801 200 0 
Výdavky na podprogram spolu  470 000 801 200 0 
 
Komentár: Výdavky sú  určené na realizáciu rekonštrukcie kúpaliska pozostávajúcej z výstavby 
technickej infraštruktúry a objektu šatní v roku 2018 a zo stavby bazénov a technológie v roku 2019. 
Samotný návrh celého areálu kúpaliska je podmienený prístupom naň, terénom a čo najefektívnejším 
využitím pôvodných bazénov. Vstup do areálu bude orientovaný na západnú stranu a hlavná vstupná 
sociálno-prevádzková budova na severnú stranu areálu. Vstup do uzavretého areálu letného kúpaliska 
je od parkoviska cez zrekonštruovaný most na nástupnú plochu sociálno-prevádzkovej budovy s 
pokladňou, hygienickým zázemím a bufetom. Postupne budú pre návštevníkov prístupné bazény, a to 
rekreačný bazén so šmýkačkou, oddychový a detský bazén v terasovej časti. Upravená časť terénu 
bude slúžiť ako oddychová s využitím multifunkčného ihriska. Spodná terasa pri rekreačnom bazéne 
bude využitá ako technologická budova. Okolo areálu bude novo navrhnuté oplotenie v kombinácii s 
gabiónovými opornými múrmi. V riešenej časti areálu budú vo veľkej časti navrhnuté spevnené plochy 
z dôvodu udržania čistoty bazénov. Sadové úpravy pri vstupnej pasáži, oddychového a detského 
bazéna a zvyšnými dvomi terasami pri oplotení. Umelý trávnik bude na úrovni tretej terasy v 
kombinácií s ostatným spevnenými plochami. Stromová zeleň ostane pôvodná len v najvyššej časti 
areálu. Celková výmera areálu: cca 6036 m2, navrhovaná vodná plocha o výmere cca: 513,78 m2,  
Hĺbka vodnej plochy od 0,10 -1,3 m, kapacita letného kúpaliska: 350 osôb. Areál kúpaliska bude 
obsahovať stavebné objekty: Sociálno-prevádzková budova, technologická budova,  rekonštrukcia 
mosta, bazény, spevnené plochy, oporné múry a oplotenie, ihriská, vodovodná prípojka, kanalizačná 
prípojka a prečerpávacia stanica, pripojovací STL plynovod, káblová prípojka NN. 

 
 
Program 10. Kultúra 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
184 342 152 968 153 168 

 
Podprogram 10.1. Kultúrne služby - pamätníky 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť a udržiavanie pamätných tabúľ a pamätníkov na území mesta  
 
Zodpovednosť: oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť udržiavanie pamätných tabúľ a pamätníkov na území mesta ako 

spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet pamätníkov a pamätných tabúľ 
 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

11 11 11 11 11 11 

Skutočná 
hodnota 

11 11     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 177 177 177 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  177  177 177 
 
Komentár: Výdavky sú na údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúľ v meste, z toho  137 eur 
z prostriedkov štátu a 40 eur z rozpočtu mesta. 
 
Podprogram 10.2.  Mestská knižnica 
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Projekt 10.2.1. Knižnica 
 
Zámer projektu: Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už  od skorého veku aj formou 
besied so spisovateľmi 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií 
Cieľ: Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku. Stimulovanie 

predstavivosti a tvorivosti detí a mladých ľudí. Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre 
všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva. Priblíženie spisovateľov a ilustrátorov 
širokej čitateľskej verejnosti najmä deťom a mládeži 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet registrovaných čitateľov 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

860 760 770 780 790 790 

Skutočná 
hodnota 

775 840     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet  výpožičiek 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

43000 47 000 47 500 48 000   

Skutočná 
hodnota 

47 747 48 060     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet besied 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 6   

Skutočná 
hodnota 

6 7     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 42 927 40 327 40 327 
700 Kapitálové výdavky 2 200 0  0  
Výdavky na podprogram spolu  45 127 40 327 40 327 
 
Komentár: Výdavky sú na mzdy a odvody, prevádzku mestskej knižnice, na nákup kníh a časopisov, 
na odmeny pre besedujúcich autorov, ale aj na súťaže a podujatia. V rámci údržby je potrebná oprava 
záhradnej a garážovej brány, zábradlí, striešok a zadných dverí do knižnice, kde je potrebné zbrúsenie 
starej farby a následne nový náter.  
Kapitálové výdavky: sú určené na kamerový systém v knižnici z dôvodu rozsiahlych priestorov 
a vybavenia výpočtovej techniky, ktorá je umiestnená na poschodí, ale aj v iných častiach knižnice. 
 
Projekt  10.2.2. Doplnenie knižničného fondu  
 
Zámer projektu:  Udržanie čitateľských návykov klientov Mestskej knižnice 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové sociálne vrstvy 

obyvateľstva  
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zakúpených knižničných dokumentov  

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 180 190 200 210   
Skutočná hodnota 232 318     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky   5 000 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0 
Výdavky na podprogram spolu  5 000 0 0 
 
Komentár:  Mesto Nová Baňa začiatkom roka 2018 podá žiadosť o podporu projektu na doplnenie 
knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Fondom na podporu 
umenia (FPU). Obsahom projektu je zakúpenie knižničných dokumentov s cieľom zabezpečenia 
aktuálnosti knižničného fondu mestskej knižnice. Výška projektu je 5 000 eur a spolufinancovanie 
z rozpočtu mesta predstavuje sumu 500 eur. 
 
Projekt  10.2.3. Ochrana knižničného fondu 
 
Zámer projektu: Zabezpečenie kvalitného uloženia knižničného fondu 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Obalenie novo zakúpených kníh samolepiacou fóliou 

Merateľný ukazovateľ: Percento pokrytia  kvalitného  umiestnenia knižničného fondu 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 100 100 100 100   
Skutočná hodnota 100 0     
 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 2 400 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0 
Výdavky na podprogram spolu  2 400 0 0 
 
Komentár:  Mesto Nová Baňa začiatkom roka 2018 podá žiadosť o podporu projektu na ochranu 
knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Fondom na podporu 
umenia v zmysle zakúpenia samolepiacej ochrannej fólie na obalenie knižných titulov. Táto sa už 
osvedčila a preto by sme ju chceli aj naďalej používať. Výška projektu je 2 400 eur a z toho 
spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 400 eur.  
 
 
Podprogram 10.3. Kultúrne služby 
 
Zámer podprogramu: Sprostredkovať kultúru pre občanov všetkých vekových kategórií a vrstiev. 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
 
Cieľ: 

Podpora kultúrno-spoločenských aktivít v meste, podpora rozvoja záujmovo-
umeleckej činnosti a tradičnej kultúry, aktívna spolupráca na spoločenských 
aktivitách miestnych organizácii. Zlepšenie propagácie podujatí organizovaných 
mestom 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet usporiadaných podujatí za rok 
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Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

26 26 30 30 30 30 

Skutočná 
hodnota 

55 45     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 116 594 97 714 97 914 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  116 594 97 714 97 914 
 
Komentár:   
Najväčšou položkou okrem miezd a odvodov sú energie  a honoráre účinkujúcim  – počíta sa 
s tradičnými plánovanými akciami, ako aj s prijatými ponukami divadelných i hudobných vystúpení 
v priebehu aktuálneho roka. Tak isto je tu zahrnutý aj silvestrovský ohňostroj, Melekova divadelná 
Nová Baňa, Novobanskí heligonkári, Kultúrne leto, v rámci ktorého organizujeme podujatia bez 
vstupného.  
Interiérové vybavenie –  výdavky sú rozpočtované na zakúpenie kuchynskej zostavy na 
uskladnenie inventáru, ktorý je využívaný na podujatia organizované predovšetkým v priestoroch kina 
VATRA. Nábytková zostava, využívaná na tento účel, je veľmi opotrebovaná a je v nevyhovujúcom 
stave.  
Telekomunikačné služby – z tejto položky hradíme poplatok za bezpečnostné signalizačné 
zariadenie, telefón a internetové pripojenie. 
Výpočtová technika – plánujeme zakúpiť nový PC a menšiu prenosnú tlačiareň. Zakúpenie týchto 
zariadení vo veľkej miere urýchli činnosť oddelenia ( tlač plagátov, pozvánok a pod.) 
Telekomunikačná technika – plánujeme zakúpenie telefónneho prístroja s displejom a mobilného 
telefónu. Tento je potrebný predovšetkým na komunikáciu s účinkujúcimi počas podujatí 
organizovaných v teréne.  
Prevádzkové prístroje a technika – doplnenie technického vybavenia podľa aktuálnych potrieb. 
Všeobecný materiál -  bežné výdavky na kancelárske potreby a komponenty  na jednotlivé 
podujatia, ktoré organizujeme v priebehu roka a zakúpenie maziet (vstupeniek) na organizované 
podujatia so vstupným. Taktiež plánujeme zakúpiť prietokový ohrievač na zabezpečenie teplej vody 
v kuchynke. 
Prepravné – z tejto položky hradíme prepravné náklady zmiešanému speváckemu zboru Cantus 
Monte Regis, ktorý sa plánuje v dňoch 28. 6. – 1. 7. 2018 zúčastniť  reprezentatívneho zborového 
festivalu v Budapešti (700,-Eur). Taktiež hradíme speváckemu zboru Cantus Monte Regis a Fsk Vinička 
prepravné náklady spojené s reprezentáciou mesta Nová Baňa  na prehliadkach a príležitostných 
vystúpeniach aj mimo nášho regiónu ( CMR 200,-Eur, Fsk Vinička 160,-Eur). Taktiež sa plánuje pobyt 
detí novobanských školských zariadení v v partnerskom meste Nin v Chorvátsku (5.000.-Eur). 
Údržba interiérového vybavenia – plánujeme výmenu dverí v priestoroch oddelenia ( kancelárie 
a šatne).  
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - predovšetkým nevyhnutné opravy - komponenty do 
ozvučovacej techniky, servis kopírky, prípadné opravy el. spotrebičov. 
Údržba budov, objektov alebo ich častí – Z tejto položky tiež riešime odstránenie nevyhnutných 
opráv, ktoré sa vyskytnú počas roka na OKI, KD Bukovina a KD Štále a tiež odstránenie porevíznych 
závad. V roku 2018 plánujeme odstránenie kobercov a položenie novej PVC krytiny v priestoroch 
využívaných predovšetkým účinkujúcimi, pripojenie vody z veľkej šatne do kuchynky ( potrebné 
z hygienických dôvodov pri podujatiach v kine VATRA).  Taktiež plánujeme vymaľovanie priestorov 
v KD Štále ( po rekonštrukcii strechy).  
Všeobecné služby, revízie – sú tu naplánované revízie na OKI, KD Bukovina a KD Štále vykonávané 
každoročne prípadne každých 2, 4 či 5 rokov, (elektroinštalácie, bleskozvody, plynové pece, hasiace 
prístroje, komíny, bezpečnostné zariadenia...).  Z tejto položky je hradené napr. zapožičanie 
a následné čistenie kostýmov, využívaných na Melekovu divadelnú Baňu, resp. iné služby. 
Cestovné náhrady iným než vlastným – vyplácanie cestovného účinkujúcim na podujatí 
Novobanskí heligonkári, ktorí k nám cestujú z rôznych kútov Slovenska (600,-Eur), taktiež výdavky 
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spojené s účasťou 43 členného zmiešaného speváckeho zboru Cantus Monte Regis na 
reprezentatívnom zborovom festivale v Budapešti v dňoch 28. 6. – 1. 7. 2018 (6.000,- Eur).  
Požičovné – filmy – z položky hradíme verejnú projekciu filmov v amfiteátri Tajch a v kine Vatra, 
počet plánovaných videoprojekcíí v roku 2018 je 5x. 
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Uzatvárame  dohody o pracovnej činnosti 
so zamestnancami, ktorí pracovnú úlohu vykonávajú celoročne /zvukári, vedenie Cantus Monte Regis 
a FSk Vinička, pomocná sila pri podujatiach organizovaných v priebehu celého roka/. 
V priebehu roka uzatvárame dohody o vykonaní práce podľa aktuálnych potrieb, ako napr. práca 
v odbornej porote na AMFO a vedenie odborného seminára s autormi vystavených fotografií, 
moderovanie podujatí, maľovanie na tvár (MDD, Vítanie leta) a pod. 
Transfer neziskovým organizáciám, OZ, fyzickej osobe – podnikateľovi – primeraná podpora 
obľúbených kultúrnych podujatí organizovaných nadšencami z miestnych združení  a podnikateľmi.  
Rozpočet je vyšší o 725 eur. 

 

Podprogram 10.4. ZPOZ 
 
Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť organizáciu slávnostných podujatí v meste  
Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uvítaní detí do života 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30 30 
Skutočná hodnota 10 36     
Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 10 10 10 10 10 10 
Skutočná hodnota 9 28     
Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet občianskych pohrebov 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 9 9 9 9 9 9 
Skutočná hodnota 21 10     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 2 500 2 250 2 250 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 500 2 250 2 250 
 
Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste. 
 
 
Podprogram 10.5. Novobanský jarmok 
 
Zámer podprogramu:  Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka trvania jarmoku ( počet dní) 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

2  2  2  2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2 2     
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet remeselníkov 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

70 40 40 40 40 40 

Skutočná 
hodnota 

38 50     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet predajných stánkov 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

110 110 110 120 120 120 

Skutočná 
hodnota 

138 181     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet stánkov s občerstvením 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

7 7 7 7 7 7 

Skutočná 
hodnota 

7 8     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet komerčných účinkujúcich 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

9 10     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet amatérskych účinkujúcich 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

7 7 7 7 
 

7 
 

7 
 

Skutočná 
hodnota 

9 8     

 
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky spolu 10 287 10 287 10 287 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 10 287 10 287 10 287 
 
Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov.  
Väčšou položkou sú pestré a profesionálnejšie kultúrne programy, prenájom profesionálnej tribúny 
s osvetlením, propagácia a upratovanie mesta. Na zabezpečenie širšieho a profesionálnejšieho 
kultúrneho programu s vystúpením viacerých umelcov, bude treba znova osloviť sponzorov.  
 

 
Podprogram 10.7. Kultúrne  centrum  
 
Zámer podprogramu: Vytvorenie kultúrneho centra, v ktorom bude sústredené informačné 
centrum, mestská knižnica a pracovníci oddelenia kultúry a informácii 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta  
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Cieľ: Využitie vlastných priestorov za účelom znižovania nákladov súvisiacich 
s prevádzkovou troch objektov, zefektívnenie poskytovania služieb  v jednom centre 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet vybudovaných priestorov 

Rok 2016 2017 2018 2018 2020 

Plánovaná 
hodnota 

1 1 0   

Skutočná 
hodnota 

0     

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
 
Komentár: Prestavbou Podnikateľského centra na Kultúrne centrum v zmysle spracovanej štúdie 
a projektovej dokumentácie vytvorí mesto nové priestory pre inštitúcie zabezpečujúce poskytovanie 
informácií a kultúrnych služieb v meste. Kultúrne centrum bude sídlom mestskej knižnice, 
informačného centra a zázemím pre zamestnancov oddelenia kultúry a informácií. Priestory mestskej 
knižnice budú situované na jednom poschodí a budú poskytovať čitateľom a návštevníkom služby 
vyššieho komfortu.  
Finančné prostriedky by bolo treba na potrebné stavebné úpravy vrátane výmeny vnútorných dverí, 
vybudovanie novej elektroinštalácie, počítačovej siete, ako aj úpravy sociálnych zariadení a zriadenie 
novej kuchynky, nových podláh a osvetlenia. Súčasťou úprav je aj vybudovanie bezbariérových 
vstupov do centra. 
 
Podprogram 10.8.   Oslavy  
 
Zámery podprogramu: Pri významných medzníkoch a udalostiach nášho mesta zabezpečiť 
proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou a organizačnou podporou kultúrnych podujatí, 
udržiavať tradíciu miestnej kultúry a zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov 
 
Zodpovednosť: správne oddelenie  
 
Cieľ: Priblížiť prostredníctvom zážitkov občanom mesta historické medzníky mesta 

nová Baňa. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Spokojnosť občanov  v % 

Rok 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 100 100   
Skutočná hodnota     
 
Cieľ: Zabezpečiť tradičné pripomienkové akcie a ocenenia občanov 
Merateľný ukazovateľ: Počet slávnostných aktov za rok  
Rok 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 3 1   
Skutočná hodnota     
 
Cieľ: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej 

a sociálnej vrstvy. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet organizovaných akcií celomestského charakteru za rok 
organizovaných na námestí a v centre mesta 

Rok 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 2 1   
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hodnota 
Skutočná hodnota     
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 2 257 2 213 2 213 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 257 2 213 2 213 
 
Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie významných medzníkov a udalostí nášho mesta – 
spomienkové oslavy SNP, finančné prostriedky sú určené na ukážku historických bojov, zabezpečenie 
čestnej stráže pri pamätníku SNP, čestnej salvy a občerstvenie účinkujúcich. 
 

 
Podprogram 10.9 Zateplenie budovy kina  
 
Zámer podprogramu: zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy kina – kultúrneho domu  
návrhom opatrení výsledkom, ktorých bude efektívne a ekonomickejšie využívanie energie.  
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
 
Cieľ: Cieľom je realizácia energeticky úsporného programu  a  následne  dosiahnutie 

úspory  energie v hodnotenom  systéme oproti pôvodnému stavu  
Merateľný 
ukazovateľ: 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti o dotáciu pre rok 2017 
 

Rok 2017 2018 2019 2020  
Plánovaná 
hodnota 

8 paré PD  0 0  

Skutočná 
hodnota 

    

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
 
Komentár: Výdavky by bolo treba na vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom vybavenia 
stavebného povolenia, podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho 
fondu v rámci vyhlásenej výzvy zo dňa 13.12.2016 „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 
verejných budov vrátane zatepľovania“. Realizáciou zateplenia strešnej konštrukcie, obvodovej 
konštrukcie,  výmeny okien a dverí a ďalších súvisiacich stavebných prác navrhnutých v PD dôjde k 
zníženiu energetickej náročnosti budov.  

 
Program 11. Vzdelávanie 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
2 230 930 2 121 934 2 118 771 

 
Podprogram 11.1. Školstvo  
 
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 
 
Zámer projektu:  Škola s kvalitným výchovno-vzdelávacím programom pre všetkých žiakov 
 
Cieľ: Modernizovať výchovno-vzdelávací proces 
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

55% 56% 56% 56% 57% 57% 

Skutočná 
hodnota 

79,40% 87 %     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zachovať počet  žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

52% 53% 53% 54% 55% 55% 

Skutočná 
hodnota 

58% 57 %     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

65% 66% 66% 67% 68% 68% 

Skutočná 
hodnota 

68% 70 %     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy využívať na učenie sa a opakovanie si učiva školský e-Learning 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

65% 66% 66% 67% 68% 68% 

Skutočná 
hodnota 

61% 67 %     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 962 161 932 855 932 855 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  962 161 932 855 932 855 
 
V uvedenom projekte zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí, Centrum voľného 
času,  Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana.  
Mzdy a odvody -  rozpočtované podľa aktuálnych mzdových tabuliek - ZŠ pre 30 pedagogických a 10 
nepedagogických zamestnancov, pri CVČ pre 1 pedagogického zamestnanca, pri ŠKD pre 4 
pedagogických zamestnancov a pri ŠJ pre 6 zamestnancov (1 vedúca, 2 kuchárky, 3 pomocné sily 
v kuchyni).  
Základná škola  – výdavky z normatívnych prostriedkov sú rozpočtované vo výške 664 759 eur 
v zmysle rozpisu normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy 
podľa verzie rozpočtu V_1 na rok 2017 z EDUZBERU 2016, nakoľko úpravy podľa EDUZBER-u 2017 
nám v dobe zostavovania rozpočtu ešte neboli známe. V bežných výdavkoch rozpočtovaný plyn, 
elektrická energia, vodné, stočné, interiérové vybavenie, prev. stroje, všeobecný materiál (potrebné 
kancelárske potreby a materiál na vyučovanie), knihy, časopisy, učebné pomôcky,  údržba budov, 
všeobecné služby  (potrebné revízie, technik BOZP, údržbárske práce), stravovanie zamestnancov, 
povinný prídel do sociálneho fondu a i. Okrem normatívnych prostriedkov z Okresného úradu odboru 
školstva sú v rozpočte zapracované aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na dopravné 1 068             
eur  (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia 520 eur, transfer na učebnice 149 eur,  príspevok na lyžiarske 
kurzy 6 750 eur, príspevok na školu v prírode 5 900 eur, spolu rozpočtované výdavky z transferov zo 
štátu vo výške 679 146 eur. Ďalej v rozpočte ZŠ zapracované  aj výdavky z prostriedkov z rozpočtu 
mesta 20 028 eur a z vlastných príjmov 2 657 eur – tieto sú rozpočtované na položkách energie – za 
energie spojené s používaním multifunkčného ihriska a na zavlažovanie veľkého ihriska,  učebné 
pomôcky pre budúcich prvákov (predpoklad 55 prvákov x 50 eur), všeobecný materiál - údržbárske 
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a čistiace prostriedky – multifunkčné ihrisko,  benzín pre snežnú frézu a údržba snežnej frézy na 
multifunkčné ihrisko, všeobecné služby –umývanie okien, poistenie budovy školy, odmena pre správcu 
multifunkčného ihriska vrátane odvodov. Výdavky z rozpočtu mesta sú rozpočtované i na vytvorenie 
nového pracovného miesta – špeciálneho pedagóga na plnú úväzok od 1.9.2018 mzdy vo výške 4 464 
eur, odvody vo výške 1 560 eur, transfer na odchodné vo výške 1 funkčného platu pre 1 
nepedagogického ZC vo výške 518 eur + 181 eur odvody. 
Celkové výdavky za ZŠ vo výške 701 831 eur sú rozdelené v rámci rozpočtu na výdavky na primárne 
vzdelávanie vo výške 284 696 eur a výdavky na nižšie sekundárne vzdelávanie 417 135 eur.  
Centrum voľného času –  v rozpočte zapracované výdavky vo výške 19 495 eur, z toho výdavky 
z rozpočtu mesta 12 279 eur a z vlastných príjmov 2 000 eur – v tom  mzdy a odvody, energie,  
všeobecný materiál, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce, prídel do SF a i. , ďalej 
v rozpočte zapracované výdavky z  prostriedkov za vzdelávacie poukazy vo výške 5 216 eur na 
odmeny za vedenie záujmového útvaru,  dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti vrátane 
odvodov.  
Školský klub detí -  zapracované výdavky vo výške 62 534 eur, z toho výdavky z prostriedkov mesta 
58 534 eur, výdavky z vlastných príjmov 4 000 eur (v tom mzdy a odvody,  energie, interiérové 
vybavenie, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídel do SF a i. V transferoch 
zahrnutý  aj transfer na odchodné pre 1 pedagogického ZC vo výške 3 funkčných platov. 
Školská jedáleň – výdavky rozpočtované vo výške 178 301 eur, v tom výdavky z prostriedkov mesta 
89 201 eur, výdavky z vlastných príjmov 89 100 eur. Bežné výdavky ŠJ – v tom energie, vodné, 
stočné, interiérové vybavenie – nákup nových stolov (30 ks), stoličiek (120 ks), 1 ks pracovný stôl. 
Vybavenie stolov je pôvodné, stoly sú malé, niekoľkokrát natierané, ošúchané – zakryté obrusmi, nové 
stoly sú o 20 cm väčšie, stoličky dotrhané. Všeobecný materiál – čistiace prostriedky, kancelárske 
potreby, údržbársky materiál, vybavenie školskej kuchyne, odborná literatúra, ochranné pracovné 
prostriedky, potraviny ŠJ. Údržba – údržba programu ŠJ, údržba prevádzkových strojov a zariadenia 
školskej kuchyne+vzduchotechnika, údržba priestorov - maľovanie kuchyne, jedálne, priestorov 
skladov, výmena steny – výdajné okná. Všeobecné služby – deratizácia, odborné prehliadky a skúšky 
zariadení, kominárske práce, poplatky banke, prídel do SF a i.  
 
 
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 
 
Zámer projektu:  Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy 
 
Cieľ: Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej 

činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet žiakov ZUŠ 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

380 380 380 380 390 390 

Skutočná 
hodnota 

394 400 413    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 7 7 

Skutočná 
hodnota 

9 6     

Merateľný 
ukazovateľ: Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 6 8 8 

Skutočná 
hodnota 

15 15     
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

13 16 16 16 20 20 

Skutočná 
hodnota 

29 29     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených výchovných koncertov  

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

9 8     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

3 4 4 4 5 5 

Skutočná 
hodnota 

7 9     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 408 248 407 718 407 718 
700 Kapitálové výdavky 10 550 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  418 798 407 718 407 718 
 
V rozpočte výdavkov vo výške 408 248 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 378 448 
eur, z vlastných príjmov 29 800 eur) zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 24 pedagogických 
zamestnancov (17 zamestnancov plný úväzok, 7 zamestnancov skrátený úväzok) a 2 nepedagogických 
zamestnancov (0,6 úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov zapracované 
odvody aj pre 2 zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – podľa potreby – tu sú zahrnuté bežné 
prevádzkové výdavky - plyn, elektrická energia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby,  
interiérové vybavenie - stoličky, prevádzkové stroje - 1 ks akumulátorový box  229 eur, štúdiové 
kondenzátorové mikrofóny 1 500 eur, alt saxofón 1 630 eur, všeobecný materiál – kancelárske 
potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, zakúpenie notového materiálu, výtvarného materiálu 
atď.,  knihy,  časopisy – predplatné odborných periodík, pracovné zošity na hudobnú náuku,  údržba 
výpočtovej techniky – údržba programov,  údržba prevádzkových strojov – nutná údržba hudobných 
nástrojov a potrebné ladenie klavírov, údržba budov – potrebná drobná údržba budovy,  všeobecné 
služby – odborné prehliadky a revízie zariadení, technik bezpečnosti práce a požiarnej ochrany,  
stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti (2 dohodári) – pre 
zamestnancov pracujúcich na dohodu,  prídel do SF a i. 
Kapitálové výdavky: V návrhu rozpočtu pre rok 2018 zahrnutá suma 10 550 eur – zakúpenie 
pianína PETROF 6 550 eur a cimbal 4 000 eur. 
 
Projekt 11.1.3. CVČ 
 
Zámer projektu: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu  
 
Cieľ:  Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným 

využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí CVČ 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 
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Skutočná 
hodnota 

3558 2744     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených prázdninových táborov 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

5 4 4 4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

5 
 

5     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených olympiád 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

4 4 4 4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

5 5     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

50 50 50 50 50 50 

Skutočná 
hodnota 

59 51     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 92 271 91 262 92 150 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  92 271 91 262 92 150 
 
V rozpočte výdavkov vo výške 92 271 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 83 171 eur, 
z vlastných príjmov 7 600 eur, z nenormatívnych prostriedkov za vzdelávacie poukazy 1 500 eur) 
zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 3 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (úväzok 
ekonómka na 0,5 a 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov zapracované odvody aj pre 3 
zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – plyn, elektrická energia, interiérové vybavenie – 
kuchynská linka, vešiaková skriňa, prevádzkové prístroje – vysávač, záhradná kosačka,  všeobecný 
materiál – kancelárske potreby, čistiace prostriedky,  výdavky za letné tábory – prepravné, vstupné 
a i.,  stravovanie zamestnancov, údržba budovy – spodná kuchynka (vyrúbanie starej zárubne 
a komína, oškrabanie starej maľovky, penetrácia, omietka, lepenie obkladu, nalepenie dlažby a 
soklíka), vstup do sály (položenie dlažby, vysekanie starej dlažby a soklu, vyrovnanie nivel. lepidlom, 
vybrúsenie a náter starého poklopu, nalepenie dlažby a soklu, maľovka, vyčistenie a osekanie 
zvetraného betónu, hĺbková penetrácia, osadenie pozinkovaného  oceľového rámu, obloženie podesty 
a schodu zámkovou dlažbou). Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované učebné pomôcky 
a dohody pre vedúcich krúžkov.  
 
 
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 
 
Zámer projektu: Poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku a vytvoriť 
podmienky pre skvalitnenie  výchovného procesu komplexnou rekonštrukciou objektu. 
 
Cieľ: Dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako 

základnú pripravenosť na primárne vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom 
je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu 
v štandartnom, modernom, bezpečnom prostredí materskej školy. Dosiahnuť aktívny 
vzťah k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu. 
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí MŠ 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

201 201 201 205 205 205 

Skutočná hodnota 211 213     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet predškolákov 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2020 
Plánovaná 
hodnota 

70 65 65 65 65 65 

Skutočná hodnota 75 67     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

10 20 20 30 30 30 

Skutočná hodnota 22 25     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 729 921 662 320 658 269 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  729 921 662 320 658 269 
 
V rozpočte výdavkov vo výške 729 921 eur, v tom výdavky z vlastných príjmov 71 985 eur, výdavky 
z rozpočtu mesta 646 404 eur, výdavky z prostriedkov na predškolákov 11 532 eur. Z celkového 
rozpočtu výdavkov je rozpočet MŠ vrátane elokovaných pracovísk vo výške 530 123 eur a rozpočty 
školských jedální MŠ vo výške 116 281 eur. V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ 
Nábrežná pre 13 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov  (ekonómka, administratívna 
pracovníčka 0,5 úväzku, kurič 0,25 úväzku, 3 upratovačky, 1 upratovačka 0,5 uväzku, údržbár 0,75 
úväzku), pri ŠJ pre 5 zamestnancov (vedúca ŠJ,  hlavná kuchárka, kuchárka, pomocná kuchárka, 
pomocná kuchárka 0,5 úväzku), za elokované pracovisko Štúrova 47 pre 4 pedagogických a 2 
nepedagogických zamestnancov (2 upratovačky spolu 1,5 úväzku), pri ŠJ Štúrova 47 za 3 (vedúca 0,5 
úväzku, hlavná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 úväzku), za elokované pracovisko na ulici Kolibská 
cesta 230 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (1 upratovačka, kurič 0,5 úväzku), 
ŠJ Kolibská pre 3 zamestnancov (vedúca ŠJ 0,5 úväzku, hlavná kuchárka, pomocná kuchárka 0,5 
úväzku).   
Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky – napr. plyn, 
elektrická energia, vodné,  výpočtová technika, všeobecný materiál – kúpa detských obliečok, 
paplónov, detských uterákov, údržba budov – rekonštrukcia učiteľských šatní pri triedach A,D, šatní 
detí v triedach A,B,C,D výmena podláh v triedach A,B,D, vymaľovanie tried, oprava vstupného 
vestibulu a oprava steny v spálni v triede E. EP Kolibská – interiérové vybavenie – stoličky do tried, 
výmena dverí na triedach, údržba – oprava 2 umyvárok a WC. EP Štúrova – výmena nábytku v triede 
veľkých detí, údržba – výmena radiatorov a kotla, oprava umyvárky a WC. ŠJ Nábrežná – dvere, 
nerezový stôl, taniere, hrnčeky, príbory, palacinkárne a i. ŠJ Štúrova – 2 pracovné nerezové stoly, 30 
ks stoličiek a 9 stolov do jedálne, stôl a stoličky pre učiteľky, vybavenie do kuchyne – príbory, taniere, 
hrnčeky, panvice, taniere, poháre. ŠJ Kolibská – 30 ks stoličiek, 9 stolov do jedálne, stôl a stoličky pre 
pani učiteľky do jedálne, vybavenie do kuchyne – príbory, taniere, hrnčeky, panvice, poháre. 
Z prostriedkov za predškolákov sú rozpočtované výdavky na učebné pomôcky pre predškolákov 
a materiál pre prácu s predškolákmi.  
 
 
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 
 
Zámer projektu: Možnosť výberu školských zariadení určených na voľný čas detí v meste Nová Baňa 
 



58 
 

Cieľ: Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre neštátne školské zariadenia 
 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet neštátnych školských zariadení 

Rok 2015 2016 2017 2017 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2 2     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 27 479 27 479 27 479 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  27 479 27 479 27 479 
 
Komentár: Príspevok pre ŠKD (20 865 eur) a CVČ v ZŠ sv. Alžbety (6 614 eur) je prepočítaný podľa 
aktuálneho počtu žiakov k 15.9.2017 vo výške 88 % dotácie na dieťa v ŠKD ZŠ J. Zemana (podľa 
počtu žiakov ŠKD k 15.9.2017) a CVČ ZŠ J. Zemana (podľa počtu detí zariadenia s trvalým pobytom 
v meste Nová Baňa k 15.9.2017). 
 
Projekt 11.1.6. Centrá voľného času mimo územia mesta 
 
Zámer projektu: Úhrada nákladov za poskytnutie záujmového vzdelávania centrami voľného času  

 so sídlom mimo mesta Nová Baňa pre deti od 5-15 rokov s trvalým pobytom    
 v meste Nová Baňa  

 
Cieľ: Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre centrá voľného času so sídlom mimo mesta 

Nová Baňa poskytujúcich záujmové vzdelávanie deťom od 5-15 rokov s trvalým pobytom 
v meste Nová Baňa 

Merateľný 
ukazovateľ: 

% kladne vybavených žiadostí o dotáciu pre centrá voľného času mimo mesta Nová 
Baňa poskytujúcich záujmové vzdelávanie deťom od 5-15 rokov s trvalým pobytom 
v meste Nová Baňa 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

- 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

Skutočná 
hodnota 

- 100 %     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky 300 300 300 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  300 300 300 
 
V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky pre Centrá voľného času mimo územia mesta, ktoré poskytujú 
záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území Novej Bane, rozpočtovaná suma 300 eur 
zahŕňa výdavky pre cca 5 detí (5x60 eur).  
 
 

Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
140 497 139 397 139 397 

 
Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
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Ciele programu: Zmierňovať dopady hmotnej núdze obyvateľov mesta, podporiť sociálne aktivity 
v meste, pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých. 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
 
Podprogram 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Cieľ: Pomoc zdravotne postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenskému zväzu 

zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie a krás 
Slovenska 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet účastníkov aktivít 

Rok 2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

2020 
 

Plánovaná 
hodnota 

45 45 50 50 50 50 

Skutočná 
hodnota 

45 63     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky spolu 500 500 500 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 500 500 500 
 

Komentár: Výdavky sú určené ako príspevok na spolufinancovanie aktivít  zväzu zdravotne 
postihnutých občanov.  

 
Podprogram 12.2. Staroba 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA 
 
Zámer projektu: Zapojenie seniorov do verejného života 
 
Cieľ: Prevádzkovanie denného centra a starostlivosť o členov 
Merateľný ukazovateľ: Doba odstránenia závady od jej nahlásenia v hodinách 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 48 48 48 48 48 48 
Skutočná hodnota 48 48     
Merateľný ukazovateľ: Počet členov v dennom centre 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 190 200 210 210 210 210 
Skutočná hodnota 128 127     
Merateľný ukazovateľ: Počet aktivít 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 12 
Skutočná hodnota 24 24     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
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Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky spolu 9 668 7 838 8 518 
700 kapitálové výdavky      0 0  0  
Výdavky na projekt spolu 9 668 7838 8 518 
 
Komentár: Výdavky sú  určené na činnosť denného centra seniorov LIPA,  odmeny pre predsedníčku 
a upratovačku DCS LIPA, vrátane odvodov, úhradu energií, drobné opravy, materiál, úhradu 
prepravného na zájazdy, poštové a telekomunikačné služby. Výdavky sú vyššie o 1 600 eur z dôvodu 
zakúpenia 2 ks počítačov s monitormi. 
 
Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba 
 
Zámer projektu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí 
 
Cieľ: Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so 

spoločenským prostredím 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Priemerný mesačný počet opatrovaných občanov 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

25 26 26 26 26 26 

Skutočná hodnota 18,8 16,4     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet opatrovaných za rok 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

30 30 30 30 30 30 

Skutočná hodnota 24 21     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 100 100 100 

Skutočná hodnota 100 100     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky spolu 126 629 127 309 126 629 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 126 629  127 309 126 629 
 
Komentár: Výdavky sú na úhradu miezd a odvodov pre opatrovateľky a na materiál, posudky, 
ochranné pracovné pomôcky pre opatrovateľky. Rozpočet je vyšší o 46 247 eur oproti roku 2017, 
preto, že je zvýšený počet opatrovateliek o dve a aj úväzky sa na základe požiadaviek klientov 
zvyšujú. Počet opatrovateliek je pohyblivý a závisí od požiadavky občanov o opatrovateľskú službu.  
Zaznamenávame nárast záujmu o poskytovanie  opatrovateľskej služby.  
 
 
Podprogram 12.3.  Rodina a deti 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Cieľ: Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so 

zameraním na prácu s deťmi 
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet neštátnych subjektov 

Rok 2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

2020 
 

Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 1 1     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky spolu 300 300 300 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 300 300 300 
 
Komentár: Výdavky sú určené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s deťmi. 
 
Podprogram 12.4.  Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Projekt 12.4.1. Stravovanie a  školské pomôcky detí v hmotnej núdzi  
 
Zámer projektu: Sprostredkované prideľovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi 
 
Cieľ: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia 
Merateľný ukazovateľ: Počet poberateľov 
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná hodnota 35 30 30 15 15 15 
Skutočná hodnota 32,3 26,16     
 
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky spolu 2 600 2 600 2 600 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 2 600 2 600 2 600 
 
Komentár: Výdavky sú na úhradu stravovania a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej 
núdzi. Sú poukazované zo štátu vo forme dotácie. 
   
                                                                   
Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci 
 
Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi 
 
Cieľ: Okamžitá pomoc občanom pri živelnej udalosti, pohrome alebo inej mimoriadnej 

udalosti. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov, 
paliva 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet obyvateľov požadujúcich pomoc 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

23 19     
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Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
600 Bežné výdavky spolu 800 850 850 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 800 850 850 
 
Komentár: Výdavky sú určené pre občanov sociálne znevýhodnených prevažne na nákup potravín, 
paliva, liekov a ošatenia. 
 
 
 
Finančné operácie príjmové 
      
Prevod prostriedkov z rezervného fondu – nakoľko po 5. zmene rozpočtu zostalo v rezervnom 
fonde 483 163 eur, ktoré už neboli v roku 2017 zapojené do rozpočtu, v plnej výške budú použité na 
krytie schodku kapitálových akcií v roku 2018.  
 
Záver 
 
Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 188 582 eur.  
Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 529 137 eur.  
Plánovaným výsledkom rozpočtového hospodárenia je schodok vo výške 340 555 eur. 
Finančné operácie sú prebytkové s prebytkom vo výške 340 555 eur. 
Celkový rozpočet je vyrovnaný.   
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Podprogram 11.1. Školstvo
R.2018 R.2019 R.2020 R.2018 R.2019 R.2020 R.2018 R.2019 R.2020

Výdavky - PS- 1. časť tabu ľky
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1. 171889 169657 169657 61338 60558 60558 233227 230215 230215
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1. 270709 268477 268477 96421 95460 95460 367130 363937 363937
spolu Základná škola 442598 438134 438134 157759 156018 156018 600357 594152 594152
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 8701 8701 8701 3566 3566 3566 12267 12267 12267
Školský klub detí klas. 09.5.0. 37196 37196 37196 13640 13640 13640 50836 50836 50836
Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 09.6.0.2. 45402 45402 45402 15868 15868 15868 61270 61270 61270
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 533897 529433 529433 190833 189092 189092 724730 718525 718525
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 268823 268823 268823 95534 95534 95534 364357 364357 364357
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 47736 48214 48696 17159 17332 17506 64895 65546 66202
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 294187 294187 294187 105615 105615 105615 399802 399802 399802
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 69687 69687 69687 24769 24769 24769 94456 94456 94456
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 363874 363874 363874 130384 130384 130384 494258 494258 494258
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 1214330 1210344 1210826 433910 432342 432516 1648240 1642686 1643342

Výdavky - mestský úrad
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná klas. 09.1.1.1. a 09.6.0.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.1.6. CVČ mimo územia mesta klas. 09.5.0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky - mestský úrad - spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 533897 529433 529433 190833 189092 189092 724730 718525 718525
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 268823 268823 268823 95534 95534 95534 364357 364357 364357
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 47736 48214 48696 17159 17332 17506 64895 65546 66202
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 363874 363874 363874 130384 130384 130384 494258 494258 494258
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.6. CV Č mimo územia mesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 1214330 1210344 1210826 433910 432342 432516 1648240 1642686 1643342

610 - MZDY 620 - ODVODY Spolu mzdové nákl. 610+620
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Podprogram 11.1. Školstvo
R.2018 R.2019 R.2020 R.2018 R.2019 R.2020 R.2018 R.2019 R.2020

Výdavky  - 2. časť tabu ľky
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1. 50869 48329 48329 600 600 600 284696 279144 279144
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1. 48819 46359 46359 1186 668 668 417135 410964 410964
spolu Základná škola 99688 94688 94688 1786 1268 1268 701831 690108 690108
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 7218 7218 7218 10 10 10 19495 19495 19495
Školský klub detí klas. 09.5.0. 9856 9857 9857 1842 1842 1842 62534 62535 62535
Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 09.6.0.2. 117021 99437 99437 10 10 10 178301 160717 160717
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 233783 211200 211200 3648 3130 3130 962161 932855 932855
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 43881 43883 43883 10 10 10 408248 408250 408250
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 27366 25706 25938 10 10 10 92271 91262 92150
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 161008 98607 95978 30 30 30 560840 498439 495810
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 74595 69395 67973 30 30 30 169081 163881 162459
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 235603 168002 163951 60 60 60 729921 662320 658269
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 540633 448791 444972 3728 3210 3210 2192601 2094687 2091524

Výdavky - mestský úrad
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 20865 20865 20865 20865 20865 20865
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 6614 6614 6614 6614 6614 6614
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 0 0 0 27479 27479 27479 27479 27479 27479
11.1.6. CVČ mimo územia mesta klas. 09.5.0. 0 0 0 300 300 300 300 300 300
Výdavky - mestský úrad - spolu 0 0 0 27779 27779 27779 27779 27779 27779

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 233783 211200 211200 3648 3130 3130 962161 932855 932855
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 43881 43883 43883 10 10 10 408248 408250 408250
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 27366 25706 25938 10 10 10 92271 91262 92150
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 235603 168002 163951 60 60 60 729921 662320 658269
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 27479 27479 27479 27479 27479 27479
Projekt 11.1.6. CV Č mimo územia mesta 0 0 0 300 300 300 300 300 300
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 540633 448791 444972 31507 30989 30989 2220380 2122466 2119303

Spolu bežné výdavky630 - BEŽNÉ VÝDAVKY 640 - TRANSFERY
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Podprogram 11.1. Školstvo Kap. Kap. Spolu Spolu
R2018 R2019 R2020 R.2018 R.2019 R.2020 Pôv.roz. 5.zm. Pôv.rozp.5.zm. Pôv.roz. 5.zm.

Výdavky  - 3. časť tabu ľky
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola J.Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1. 0 0 0 284696 279144 279144 260939 288918 260939 288918
Základná škola J.Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1. 0 0 0 417135 410964 410964 397788 430106 397788 430106
spolu Základná škola 0 0 0 701831 690108 690108 658727 719024 0 0 658727 719024
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 19495 19495 19495 23333 23333 0 0 23333 23333
Školský klub detí klas. 09.5.0. 0 0 0 62534 62535 62535 62587 62587 0 0 62587 62587
Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 09.6.0.2. 0 0 0 178301 160717 160717 80133 81881 37000 37000 117133 118881
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 962161 932855 932855 824780 886825 37000 37000 861780 923825
Projekt 11.1.2. Základná umel. škola klas. 09.5.0. 10550 0 0 418798 408250 408250 370285 371705 5810 5810 376095 377515
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 92271 91262 92150 85610 88904 0 0 85610 88904
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Mat. škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 0 0 0 560840 498439 495810 492446 499064 0 0 492446 499064
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 0 0 0 169081 163881 162459 94643 95643 0 0 94643 95643
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 0 0 0 729921 662320 658269 587089 594707 0 0 587089 594707
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 10550 0 0 2203151 2094687 2091524 1867764 1942141 42810 42810 1910574 1984951

Výdavky - mestský úrad
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 0 0 0 0 0 24250 0 24250
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 20865 20865 20865 24278 24278 0 0 24278 24278
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 6614 6614 6614 8084 8084 0 0 8084 8084
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 0 0 0 27479 27479 27479 32362 32362 0 0 32362 32362
11.1.6. CVČ mimo územia mesta klas. 09.5.0. 0 0 0 300 300 300 300 300 0 0 300 300
Výdavky - mestský úrad - spolu 0 0 0 27779 27779 27779 32662 32662 0 24250 32662 56912

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 0 0 0 962161 932855 932855 824780 886825 37000 61250 861780 948075
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 10550 0 0 418798 408250 408250 370285 371705 5810 5810 376095 377515
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 92271 91262 92150 85610 88904 0 0 85610 88904
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 0 0 0 729921 662320 658269 587089 594707 0 0 587089 594707
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 27479 27479 27479 32362 32362 0 0 32362 32362
Projekt 11.1.6. CV Č mimo územia mesta 0 0 0 300 300 300 300 300 0 0 300 300
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 10550 0 0 2230930 2122466 2119303 1900426 1974803 42810 67060 1943236 2041863

rok 2017 rok 2017 rok 2017

700 KAP. VÝD. Spolu výdavky 600+700 Bežné výdavky
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Podprogram 11.1. Školstvo Vlastné Vlastné
príjmy príjmy R.2018 R.2019 R.2020 R.2018 R.2019 R.2020

Zdroje krytia - 1. časť tabu ľky pôv.r.2017 5. zm.2017
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1.
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.
spolu Základná škola 3712 3712 2657 2657 2657 679146 679146 679146
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 2000 2000 2000 2000 2000 5216 5216 5216
Školský klub detí klas. 09.5.0. 3300 3300 4000 4000 4000 0 0 0
Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 09.6.0.2. 13500 13500 89100 89100 89100 0 0 0
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 22512 22512 97757 97757 97757 684362 684362 684362
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 28501 29921 29800 29800 29800 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 7400 9800 7600 7600 7600 1500 1500 1500
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 19185 26803 19185 19185 19185 11532 11532 11532
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 10500 10500 52800 52800 52800 0 0 0
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 29685 37303 71985 71985 71985 11532 11532 11532
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 88098 99536 207142 207142 207142 697394 697394 697394

Výdavky - mestský úrad
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 0 0 0 0 0
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 0 0 0 0 0 0 0 0
11.1.6. CVČ mimo územia mesta klas. 09.5.0. 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky - mestský úrad - spolu 0 0 0 0 0 0 0 0

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 22512 22512 97757 97757 97757 684362 684362 684362
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 28501 29921 29800 29800 29800 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 7400 9800 7600 7600 7600 1500 1500 1500
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 29685 37303 71985 71985 71985 11532 11532 11532
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.6. CV Č mimo územia mesta 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 88098 99536 207142 207142 207142 697394 697394 697394

Transfery zo ŠR kód 111Vlastné príjmy - kód 41
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Podprogram 11.1. Školstvo
R.2018 R.2019 R.2020 R.2018 R.2019 R.2020 R.2018 R.2019 R.2020

Zdroje krytia - 2. časť tabu ľky
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana  
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1.
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.
spolu Základná škola 0 0 0 20028 8305 8305 701831 690108 690108
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 12279 12279 12279 19495 19495 19495
Školský klub detí klas. 09.5.0. 0 0 0 58534 58535 58535 62534 62535 62535
Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 09.6.0.2. 0 0 0 89201 71617 71617 178301 160717 160717
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 180042 150736 150736 962161 932855 932855
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 0 0 0 378448 378450 378450 408248 408250 408250
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 83171 82162 83050 92271 91262 92150
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 0 0 0 530123 467722 465093 560840 498439 495810
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 0 0 0 116281 111081 109659 169081 163881 162459
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 0 0 0 646404 578803 574752 729921 662320 658269
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 0 0 0 1288065 1190151 1186988 2192601 2094687 2091524

Výdavky - mestský úrad
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 20865 20865 20865 20865 20865 20865
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 6614 6614 6614 6614 6614 6614
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 0 0 0 27479 27479 27479 27479 27479 27479
11.1.6. CVČ mimo územia mesta klas. 09.5.0. 0 0 0 300 300 300 300 300 300
Výdavky - mestský úrad - spolu 0 0 0 27779 27779 27779 27779 27779 27779

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 0 0 0 180042 150736 150736 962161 932855 932855
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 0 0 0 378448 378450 378450 408248 408250 408250
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 83171 82162 83050 92271 91262 92150
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 0 0 0 646404 578803 574752 729921 662320 658269
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 27479 27479 27479 27479 27479 27479
Projekt 11.1.6. CV Č mimo územia mesta 0 0 0 300 300 300 300 300 300
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 0 0 0 1315844 1217930 1214767 2220380 2122466 2119303

Spolu zdroje krytia bež.rozp.Rozp. mesta + podiel. daneIné zdroje
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R.2018 R.2019 R.2020 R.2018 R.2019 R.2020 R.2018 R.2019 R.2020
Zdroje krytia - 3. časť tabu ľky
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1.
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.
spolu Základná škola 0 0 0 701831 690108 690108 0 0 0
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 19495 19495 19495 0 0 0
Školský klub detí klas. 09.5.0. 0 0 0 62534 62535 62535 0 0 0
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 0 0 0 178301 160717 160717 0 0 0
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 962161 932855 932855 0 0 0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 10550 0 0 418798 408250 408250 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 92271 91262 92150 0 0 0
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 0 560840 498439 495810 0 0 0
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 0 169081 163881 162459 0 0 0
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 0 0 0 729921 662320 658269 0 0 0
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 10550 0 0 2203151 2094687 2091524 0 0 0

Výdavky - mestský úrad
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 20865 20865 20865 0 0 0
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 6614 6614 6614 0 0 0
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 0 0 0 27479 27479 27479 0 0 0
11.1.6. CVČ mimo územia mesta klas. 09.5.0. 0 0 0 300 300 300 0 0 0
Výdavky - mestský úrad - spolu 0 0 0 27779 27779 27779 0 0 0

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 0 0 0 962161 932855 932855 0 0 0
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 10550 0 0 418798 408250 408250 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 92271 91262 92150 0 0 0
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 0 0 0 729921 662320 658269 0 0 0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 27479 27479 27479 0 0 0
Projekt 11.1.6. CV Č mimo územia mesta 0 0 0 300 300 300 0 0 0
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 10550 0 0 2230930 2122466 2119303 0 0 0

Spolu zdroje krytiaZdroje krytia kap. rozp. Rozdiel zdrojov a výdavkov
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Podprogram 11.1. Školstvo
Kód 41 Kód 111 Iné Spolu Kód 41 kód 111 Iné Spolu Kód 41 kód 111 Iné Spolu

Kódy zdrojov
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1.
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.
spolu Základná škola 22685 679146 0 701831 10962 679146 0 690108 10962 679146 0 690108
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 14279 5216 0 19495 14279 5216 0 19495 14279 5216 0 19495
Školský klub detí klas. 09.5.0. 62534 0 0 62534 62535 0 0 62535 62535 0 0 62535
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 178301 0 0 178301 160717 0 0 160717 160717 0 0 160717
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 277799 684362 0 962161 248493 684362 0 932855 248493 684362 0 932855
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 408248 0 0 408248 408250 0 0 408250 408250 0 0 408250
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 90771 1500 0 92271 89762 1500 0 91262 90650 1500 0 92150
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 549308 11532 0 560840 486907 11532 0 498439 484278 11532 0 495810
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 169081 0 0 169081 163881 0 0 163881 162459 0 0 162459
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 718389 11532 0 729921 650788 11532 0 662320 646737 11532 0 658269
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 1495207 697394 0 2192601 1397293 697394 0 2094687 1394130 697394 0 2091524

Výdavky - mestský úrad
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 20865 0 0 20865 20865 0 0 20865 20865 0 0 20865
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 6614 0 0 6614 6614 0 0 6614 6614 0 0 6614
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 27479 0 0 27479 27479 0 0 27479 27479 0 0 27479
11.1.6. CVČ mimo územia mesta klas. 09.5.0. 300 0 0 300 300 0 0 300 300 0 0 300
Výdavky - mestský úrad - spolu 27779 0 0 27779 27779 0 0 27779 27779 0 0 27779

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 277799 684362 0 962161 248493 684362 0 932855 248493 684362 0 932855
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 408248 0 0 408248 408250 0 0 408250 408250 0 0 408250
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 90771 1500 0 92271 89762 1500 0 91262 90650 1500 0 92150
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 718389 11532 0 729921 650788 11532 0 662320 646737 11532 0 658269
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 27479 0 0 27479 27479 0 0 27479 27479 0 0 27479
Projekt 11.1.6. CV Č mimo územia mesta 300 0 0 300 300 0 0 300 300 0 0 300
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 1522986 697394 0 2220380 1425072 697394 0 2122466 1421909 697394 0 2119303

Výdavky - kódy - rok 2019Výdavky - kódy - rok 2018 Výdavky - kódy - rok 2020



Vývoj rozpočtu Mesta Nová Baňa v rokoch 2012 - 2020

Návrh Očakávaná Návrh Návrh Návrh

Položka Názov Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnsť Skutočnosť rozpočtu skutočnosť rozpočtu rozpočtu rozpočtu

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020

100 Daňové príjmy 2 341 553 2 237 758 2 400 145 2 626 233 2950846 2 884 576 3 098 570 3 133 566 3 337 566 3 558 566

200 Nedaňové príjmy 567 919 523 201 488 183 512 096 530032 419 215 498 453 419 726 427 337 427 337

230 Kapitálové príjmy 25 846 30 071 36 261 107 183 76615 17 500 84 750 83 053 208 603 8 603

310 Granty a transfery bežné 620 784 710 675 696 321 710 557 879792 707 641 738 102 739 467 704 622 704 622

320 Granty a transfery kapitálové 763 469 273 901 2 925 241 731 646069 0 10 000 10 000 0 0

Príjmy školských zariadení 69 769 102 462 112 157 114 244 136073 88 098 115 536 207 142 207 142 207 142

Príjmy celkom 4 389 340 3 878 068 3 735 992 4 312 044 5 219 427 4 117 030 4 545 411 4 592 954 4 885 270 4 906 270

Finančné operácie 548030 207144 708510 943 158 104 042 179 710 309 193 483163 170351 0

Príjmy spolu 4 937 370 4 085 212 4 444 502 5 255 202 5 323 469 4 296 740 4 854 604 5 076 117 5 055 621 4 906 270



Návrh Očakávaná Návrh Návrh Návrh

Program Názov Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť rozpočtu skutočnosť rozpočtu rozpočtu rozpočtu

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020

1 Výdavky verejnej správy 462 159 443 310 611 954 481 712 483 738 540 902 556 017 659 293 565 251 560 753

2 Poskytovanie služieb zákazníkom 14 711 14 661 26 154 16 693 21 400 16 748 20 844 19 862 19 874 19 887

3 Verejný poriadok a bezpečnosť 112 514 114 369 97 491 109 610 111 936 118 778 127 435 128 714 123 784 124 084

4 Propagácia a prezentácia mesta 14 382 10 419 9 450 10 537 14 391 12 553 14 392 21 226 21 226 21 226

5 Cestná doprava 1 409 612 456 360 457 917 303 753 276 977 244 368 431 745 272 765 253 804 255 932

6 Zlepšenie odpadového hospod. 232 638 210 738 221 590 276 111 275 948 274 623 281 690 229 050 230 497 231 948

7 Správa prenajímaného majetku 87 793 51 657 143 001 96 550 45 362 92 722 97 758 65 730 57 530 69 730

8 Prostredie pre život 344 539 515 097 280 882 1 221 209 345 491 362 495 435 237 411 949 378 767 366 408

9 Šport 235 493 86 607 69 918 66 768 66 030 85 162 113 542 569 151 885 621 84 694

10 Kultúra 159 203 155 176 168 974 432 074 219 651 209 868 266 608 184 342 152 968 153 168

11 Vzdelávanie 1 618 391 1 490 194 1 978 140 1 688 652 1 951 482 1 946 956 2 009 983 2 230 930 2 121 934 2 118 771

12 Sociálna pomoc a soc. služby 75 309 70 681 84 471 87 300 82 121 96 076 98 625 140 497 139 397 139 397

13 Rozvoj mesta 11 132 60 2 143 0 0 0 0 0 0

Spolu 4 777 876 3 619 329 4 152 085 4 790 969 3 894 527 4 001 251 4 453 876 4 933 509 4 950 653 4 145 998

1 Splátky úverov 61 768 270 108 119 130 175 244 830 989 177 328 145 328 142 608 104 968 67 328

Spolu výdavky 4 839 644 3 889 437 4 271 215 4 966 213 4 725 516 4 178 579 4 599 204 5 076 117 5 055 621 4 213 326

Výsledok hospodárenia 97 726 195 775 173 287 288 989 597 953 118 161 255 400 0 0 692 944












