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

ktoré sa konalo dňa 24. 7. 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, Mgr. Maroš Havran, Maroš Marko, 
Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová PhD.  
 
Ospravedlnení: Ing. Zdenko Král, Mgr. Adrian Zima 
          
Primátor mesta:    Mgr. Ján Havran  
Vedúci oddelení:  Ing. Katarína Ditteová, Ľubica Hanáková v zastúp., 
 Dagmar Lachká v zastúp.,  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 – 

ospr.  
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 – ospr.  
Mgr. Marta Urdová -  riaditeľka ZUŠ Nová Baňa – 
neospr. 
PaedDr. Tatiana Polcová - riaditeľka CVČ Nová Baňa – 
neospr.  
Katarína  Štrbová, riaditeľka MŠ Nábrežná, Nová Baňa   

Prizvaní:                                           Ing. Janka Šeclová, oddelenie VŽPaSM 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 Juraja Búryho a Jána Psotku. Do návrhovej komisie Petra Forgáča, Gregora Galetu 
a Maroša Marka. Do pracovného predsedníctva bol zvolený Ing. Karol Tužinský. 
 

Primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran informoval prítomných, že z dnešného 
rokovania sa ospravedlnili poslanec Ing. Zdenko Král a Mgr. Adrian Zima.  

 
 
 
 
 



Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve, 
mandátovej komisii pre voľbu hlavného kontrolóra a zapisovateľke: 
Hlasovanie č. 1: 
prítomní - 9 
za - 8 (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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 - bolo prijaté 
 
O 15.02 hod. príchod poslanca MsZ Mgr. Maroša Havrana.  
 
Na rokovanie bol predložený nasledovný program: 
            O t v o r e n i e 
     1.  VZN mesta Nová Baňa o rozpočtových pravidlách 

2. Rôzne  
3. Diskusia 

Z á v e r 

 
Hlasovanie o programe mestského zastupiteľstva:  
Hlasovanie č. 2: 
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 (Mgr. Maroš Havran, Natália Pinková) - bolo prijaté 
 
 
Mgr.J.Havran  – Dnešné mestské zastupiteľstvo bolo zvolané na základe písomnej 
požiadavky 6 poslancov, to znamená, že materiály boli predložené z ich strany.  
 
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o rozpočtových pravidlách 
 
 

Predkladateľom bodu je Peter Forgáč, poslanec MsZ a predseda finančnej komisie pri 
MsZ a spracovateľkou bodu je Ing. Viktória Valachovičová, PhD., poslankyňa MsZ. 
K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

                    Dôvodová správa 
Potreba promptných zmien rozpočtu z roku 2011 v súvislosti s projektom revitalizácie centra 
mesta pominula, preto sa navrhuje zníženie sumy, do akej môže schvaľovať presun 
rozpočtovaných prostriedkov a povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov 
a finančných operácií primátor mesta vo svojej kompetencii na 5.000 eur. Návrh určuje 
schvaľovanie presunov a povoleného prekročenia a viazania príjmov, výdavkov a finančných 
operácií nad 5.000 eur mestskému zastupiteľstvu. 



Zároveň finančná komisia pri MsZ mesta Nová Baňa zistila, že VZN č. 8/2011 zo dňa 
25.8.2011 nie je v súlade s platnou legislatívou a predkladané znenie VZN rieši aj tento 
problém - zahrňuje nové ustanovenia Zákona č. 583/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

K návrhu zverejnenému v zmysle § 6, ods. (3) a (4) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení neboli uplatnené žiadne pripomienky. 

Návrh sa predkladá MsZ opätovne z dôvodu pozastavenia výkonu uznesenia MsZ primátorom 
mesta podľa § 13, ods. (6), v súlade s § 13, ods. (8) Zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom 
zriadení. 

 
Návrh: 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BA ŇA č. .../2017 
zo dňa ...... 2017 o rozpočtových pravidlách 

___________________________________________________________________________ 
 

Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením §-u 6 a §-u 11 ods. 4 písm. b) a g) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej 
len VZN): 

Článok I. 
Účel VZN 

 
Účelom tohto VZN je: 

1) stanovenie podmienok realizácie rozpočtových opatrení v rozpočte mesta Nová Baňa, 
2) určenie záväzných ukazovateľov pre rozpočtové a príspevkové organizácie mesta. 

 
Článok II.  

Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia mesta 
 

Ak v priebehu rozpočtového, t.j. kalendárneho roka vznikne potreba úhrady výdavku, 
ktorý nebol zahrnutý v rozpočte mesta, možno tento realizovať zmenou - rozpočtovým 
opatrením. 

Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov mesta schvaľujú orgány mesta, ktorými sú 
mestské zastupiteľstvo (ďalej MsZ) alebo primátor mesta, s výnimkou účelovo určených 
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a iných účelových prostriedkov. 

 
Rozpočtovým opatrením je: 
 

1) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Presun rozpočtovaných prostriedkov  
v sume do 400 eur nie je potrebný. Použitie týchto prostriedkov sa nepovažuje za 
porušenie rozpočtovej disciplíny. 

2) Povolené prekročenie a viazanie príjmov. 

3) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov. 

4) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. Toto rozpočtové opatrenie 
môže obec vykonať len do 31. augusta príslušného rozpočtového roka. 



 
Presun rozpočtovaných prostriedkov a povolené prekročenie a viazanie príjmov, 

výdavkov a finančných operácií schvaľuje do výšky 5.000 eur v jednotlivom prípade 
primátor  mesta. Presuny a povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných 
operácií nad 5.000 eur schvaľuje MsZ. 

Mesto vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných 
v priebehu rozpočtového roka. 
 

Článok III. 
Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta 

 
Rozpočtová organizácia je právnická osoba mesta. Hospodári samostatne podľa 

schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. 
Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov. Pritom sa riadi 
záväznými ukazovateľmi rozpočtu určenými zriaďovateľom. 

Záväzné ukazovatele rozpočtu sú: 
- príjmy od zriaďovateľa (transfery), 
- príjmy z rozpočtovej činnosti organizácie, 
- celkové bežné výdavky, 
- kapitálové výdavky, 
- mzdový limit, 
- účelové prostriedky. 

 
Rozpočtová organizácia je oprávnená v súlade so zákonom prekročiť bežné výdavky 

neplánované v rozpočte o prostriedky prijaté na základe rôznych zmlúv, dohôd, dotácií 
a grantov od právnických a fyzických osôb. 
 

Príspevková organizácia je právnická osoba mesta, ktorej menej ako 50 % 
výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet mesta zapojená príspevkom. 
Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom – mestom v rámci jeho rozpočtu. 
Hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet 
zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, vlastné prostriedky a prostriedky prijaté od iných 
subjektov. Príspevková organizácia je povinná dosahovať výnosy určené svojím rozpočtom. 

Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený 
záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom. 

Záväzné ukazovatele sú: 
- príspevok zriaďovateľa, 
- vlastné príjmy, 
- bežné výdavky, 
- kapitálové výdavky, 
- mzdový limit, 
- limit na reprezentačné výdavky, 
- účelové prostriedky. 

 
Presuny rozpočtových prostriedkov 
Ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v rozpočte rozpočtovej alebo 

príspevkovej organizácie zabezpečené potrebné prostriedky, môže ich riaditeľ príslušnej 
organizácie zabezpečiť predovšetkým presunom rozpočtových prostriedkov, v rámci svojho 
rozpočtu do výšky 5.000 eur, po predchádzajúcom schválení primátorom mesta a v spolupráci 
s vedúcimi finančného a príslušného oddelenia MsÚ. Pri vykonávaní takýchto presunov 



rozpočtových prostriedkov nemožno meniť záväzné ukazovatele. 
 

Článok IV. 
Zrušovacie ustanovenia 

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ku dňu účinnosti tohto VZN ruší: 

1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 8/2011 zo dňa 25.8.2011, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o rozpočtových pravidlách schválené uznesením MsZ 
č.2/2009 zo dňa 29.1.2009. 

2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č.1/2009 zo dňa 29.1.2009 
o rozpočtových pravidlách. 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 

VZN vyvesené na úradnej tabuli od 18.5.2017 do 6.7.2017. 
VZN schválené uznesením MsZ č. ... /2017 zo dňa ...... 2017. 
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od ...... do ..... 2017. 
VZN nadobúda účinnosť dňa ...... 2017. 

 
 

      Mgr. Ján Havran 
     primátor mesta 

 
 
 
P.Forgáč – Materiál je opätovne daný na prerokovanie MsZ. Na minulom MsZ som ho ako 
predseda finančnej komisie navrhol, nemám k nemu čo viac dodať. 
 
 

 
U z n e s e n i e   č. 61/2017 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje   
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2017 zo dňa 24. júla 2017 
o rozpočtových pravidlách mesta Nová Baňa  
 
Hlasovanie č. 3: 
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 - 1 (Natália Pinková) 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Mgr. Maroš Havran) - uznesenie bolo prijaté 
 
 
 



 
2.  Rôzne 
 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Viktória Valachovičová, PhD., 
poslankyňa MsZ. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

 

           Dôvodová správa 
 

Zákonom č. 343/2015 Zb. z. o Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov účinným od 18. apríla 2016 (ďalej Zákon o VO) sú určené finančné limity pre 
verejného obstarávateľa, s novelizáciou od 1.6.2017, od ktorých sa ukladá verejnému 
obstarávateľovi povinnosť zverejňovať v profile v elektronickom úložisku, ktorý je súčasťou 
webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej Úrad) www.uvo.gov.sk, obstarávanie 
podlimitných a nadlimitných zákaziek. Tento limit pre tovary a služby nie bežne dostupné na 
trhu je 50.000 eur a pre stavebné práce je 150.000 eur. Zaslaním dokumentov si verejný 
obstarávateľ splní povinnosť zverejniť dokumenty týkajúce sa jednotlivých obstarávaní. 
Zverejnenie Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ako aj Výzvy na predkladanie 
ponúk a Výzvy na súťaž sa uskutočňuje cez elektronický Vestník verejného obstarávania 
vydávaný ÚVO. Pre bežne dostupné tovary a služby a stavebné práce platí limit 15.000 eur 
a obstarávanie sa realizuje cez elektronické trhovisko. 
Novela Zákona o VO s účinnosťou od 1. júna 2017 zvýšila limity pre zverejňovanie 
informácií, čo môže mať negatívny dopad na fungovanie mesta v prípade, že aj zákazky 
s vyššou hodnotou (až do 150.000 eur pri stavebných prácach) sa budú obstarávať „potajme“. 
Pre lepšie, efektívnejšie a hospodárnejšie vynakladanie verejných financií, ako aj 
transparentnosť a prístupnosť k informáciám širšej podnikateľskej sfére navrhujem 
poskytovať informácie  o  obstarávaniach, t.j. Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, 
Výzvy na predkladanie ponúk a Výzvy na súťaž pre všetky zákazky, t.j. nie bežne dostupné 
na trhu, aj bežne dostupné na trhu nad 2.000 eur aj na stránke mesta. Prístup k súťažiam pre 
podlimitné a nadlimitné zákazky mesta možno zabezpečiť odkazom na profil verejného 
obstarávateľa (mesto Nová Baňa). Informovanosť o súťažiach uvítajú malí podnikatelia, ktorí 
stránku mesta navštevujú a môžu ponúknuť mestu kvalitné a cenovo zaujímavé služby a 
práce. 
Návrh sa predkladá MsZ opätovne z dôvodu pozastavenia výkonu uznesenia MsZ primátorom 
mesta podľa § 13, ods. (6), v súlade s § 13, ods. (8) Zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom 
zriadení. 
 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Jedná sa tiež o opätovne predkladaný materiál na uznesenie 
z toho dôvodu, že bol jeho výkon pozastavený primátorom mesta podľa § 13, v súlade so 
zákonom o obecnom zriadení. V materiáli neboli vykonané žiadne zmeny. 
 
Mgr.J.Havran  – Uznesenie som nepodpísal preto, lebo si myslím, že je v rozpore so 
zákonom a že mestské zastupiteľstvo nie je oprávnené ukladať úlohy primátorovi mesta. 
Kompetencie mestského zastupiteľstva sú priamo určené v zákone o obecnom zriadení a toto 
tam určite nie je napísané a preto som toto uznesenie nepodpísal.  
 
 



 
U z n e s e n i e   č. 62/2017 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
ukladá  
 
primátorovi mesta úlohu v termíne do 1. augusta 2017 zabezpečiť zverejňovanie 
výziev/oznámení mesta ako verejného obstarávateľa s predpokladanou hodnotou zákazky nad 
2 000 eur na stránke mesta www.novabana.sk, konkrétne v časti „Verejné obstarávanie“ 
v novovytvorenej časti „Aktuálne výzvy“,  ako aj v baneri  
 
Hlasovanie č. 4: 
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 - 1 (Natália Pinková) 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 1  (Mgr. Maroš Havran) - uznesenie bolo prijaté 
 

 
Nakoľko do diskusie neboli  príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran 

všetkým prítomným poďakoval za účasť a o 15.09 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                              
  
 
 
 
 
 
 
          Juraj Búry, v.r.         Ján Psotka, v.r.   

     I. overovateľ                     II. overovateľ 
 
 
 
 
 
Zapísala: Marta Müllerová  


