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

ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2016 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,  
v Podnikateľskom  centre  na  I. poschodí 

Prítomní: 
Poslanci Mestského zastupiteľstva: 
Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Mgr. Maroš Havran, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima  
 
Ospravedlnený: Jozef Barniak 
          
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 Holá, riaditeľka MsBP s.r.o. Nová Baňa,  

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

Riaditelia školských zariadení: PaedDr. Martin Dojčán - v zastúpení ZŠ J. Zemana Nová 
Baňa 

                                                   Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa  
PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ Nová Baňa 
Katka  Štrbová, v zastúpení MŠ Nábrežná, Nová Baňa   

Prizvaní:                                            Ing. Janka Šeclová, Daša Zigová, oddelenie VŽPaSM 
                                                 na   MsÚ  Nová  Baňa,  Emília   Štullerová,  finačné  
                                                            oddelenie na MsÚ Nová Baňa 
                                      

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva, 
z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných 12 poslancov, primátor mesta Nová Baňa 
vyhlásil zasadnutie za uznášania schopné.  

Za zapisovateľku bola určená Marta Müllerová, poslanci zvolili za overovateľov 
zápisnice Mgr. Maroša Havrana a Maroša Marka. Do návrhovej komisie Ing. Zdenka Krála, 
Ing. Karola Tužinského a Ing. Tomáša Palaja. Do pracovného predsedníctva bol zvolený Mgr. 
Adrian Zima. 

Primátor mesta Nová Baňa ospravedlnil poslanca Petra Forgáča,  ktorý bude na dnešné 
rokovanie MsZ meškať. 
 
Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve 
a zapisovateľke: 
Hlasovanie č. 1: 
prítomní - 10 
za - 10 (Juraj Búry, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália 
Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian 
Zima) 
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. Správa z kontroly 
3. Majetkové veci 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017 
5. VZN o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva  
6. Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2017, 2018 a 2019 
7. Zmena konateľa obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik s.r.o. Nová Baňa 
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
9. Zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2015 
10. Rôzne 
11. Diskusia 

Z á v e r 
 

Hlasovanie č. 2 
prítomní - 11 
za - 11 (Juraj Búry, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. 
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
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 Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

Kontrola plnenia uznesení 
 
V zmysle uznesenia MsZ v Novej Bani  č. 32/2010 predkladám MsZ kontrolu plnenia 
uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 19. 10. 2016  
 
U z n e s e n i e   č. 69/2016     U z n e s e n i e   č. 81/2016  
- splnené         - splnené 
 
U z n e s e n i e   č. 70/2016     U z n e s e n i e   č. 82/2016  
- splnené       - v plnení 
 
U z n e s e n i e   č. 71/2016     U z n e s e n i e   č. 83/2016  
- splnené   - v plnení 
 
U z n e s e n i e   č. 72/2016     U z n e s e n i e   č. 84/2016  
- splnené       - v plnení  
 
U z n e s e n i e   č. 73/2016     U z n e s e n i e   č. 85/2016  
- splnené        - v plnení 



 
U z n e s e n i e   č. 74/2016     U z n e s e n i e   č. 86/2016  
- v plnení       - v plnení  
 
U z n e s e n i e   č. 75/2016     U z n e s e n i e   č. 87/2016  
- v plnení   - v plnení 
 
U z n e s e n i e   č. 76/2016     U z n e s e n i e   č. 88/2016  
- splnené       -  nesplnené, investor odstúpil 
           od investičného  zámeru 
 
U z n e s e n i e   č. 77/2016     U z n e s e n i e   č. 89/2016  
- splnené       - plnenie nastane v r. 2017-2018 
 
U z n e s e n i e   č. 78/2016     U z n e s e n i e   č. 90/2016  
- splnené       - splnené 
 
U z n e s e n i e   č. 79/2016     U z n e s e n i e   č. 91/2016 
- splnené   - splnené 
 
U z n e s e n i e   č. 80/2016     U z n e s e n i e   č. 92/2016  
- splnené       - splnené 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 93/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 
 
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 19. 10. 2016 
 
Hlasovanie č. 3: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, 
Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 
 
2. Správa z kontroly 

 

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

 



Ing.Mgr.E.Vallová  - V pracovných materiáloch ste mali predloženú správu z kontroly stavu 
pohľadávok a záväzkov v rozpočtovej organizácii Základná škola Jána Zemana k 31. 12. 
2015. 
Základná škola nedisponuje dlhodobými pohľadávkami. Krátkodobé pohľadávky mala len vo 
výške 9,- EUR. Jednalo sa o pohľadávku za poplatok v Školskom klube detí. V januári 2016 
bola pohľadávka zinkasovaná. 
Medzi dlhodobé záväzky má zaradené len záväzky zo sociálneho fondu. Pri krátkodobých 
záväzkoch eviduje záväzky voči dodávateľom, prijaté preddavky, nevyfakturované dodávky 
a iné záväzky týkajúce sa zamestnancov a ich zúčtovania za december 2015. Všetky tieto 
záväzky boli zúčtované v januári 2016.  
Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného nariadenia mesta.  

 

Správa o výsledku kontroly 
 
 

Kontrolný orgán:    Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 
Meno a priezvisko:    Ing. Mgr. Eliška Vallová 
Kontrolovaný subjekt:   Základná škola Jána Zemana, Nová Baňa 
Predmet kontroly:    Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov  
      v rozpočtovej organizácii Základná škola 
      Jána Zemana k 31. 12. 2015  
Miesto a čas vykonania kontroly:  Mestský úrad v Novej Bani 
      október - november 2016  
Skúmané obdobie:    rok 2015  
Skontrolované doklady:   - účtovné doklady – prijaté a odoslané faktúry 
      za rok 2015 
      - výkazy týkajúce sa účtovnej závierky  
      za rok 2015 
      - inventúrny súpis pohľadávok a záväzkov   
      k 31. 12. 2015 

       - zmluvy súvisiace so záväzkami rozpočtovej     
       organizácie 

 
Na  základe  schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na 
II. polrok 2016,  ktorý  bol  schválený  uznesením  mestského  zastupiteľstva  v  Novej  Bani  
č. 53/2016 zo dňa 23.06.2016, vykonala hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 
 

kontrolu stavu pohľadávok a záväzkov v rozpočtovej organizácii  
Základná škola Jána Zemana k 31. 12. 2015. 

 
Cieľom kontroly bolo overiť údaje vo finančných, účtovných a štatistických výkazoch 
kontrolovaného subjektu, či kontrolovaný subjekt je schopný splácať svoje záväzky 
v určených termínoch, či nevykazuje dlhodobé záväzky a pohľadávky, či vykonáva úkony 
vedúce k právnemu zabezpečeniu a návratnosti pohľadávok. 
 
Predmetom následnej finančnej kontroly bola kontrola dodržiavania a uplatňovania: 
 



- zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
 
- 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“) 
 
- Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. 25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, 
termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, štátne fondy, obce a VÚC (ďalej len „Opatrenie o účtovnej závierke“) 
 
Kontrolou bolo zistené: 
 
Podľa Opatrenia o postupoch účtovania, § 16 Všeobecné zásady pre členenie majetku 
a záväzkov, sa záväzky z časového hľadiska členia na krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobý 
záväzok je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri 
vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok. Dlhodobým záväzkom je záväzok, ktorého 
dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je 
dlhšia ako jeden rok.  
 
Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok a záväzkov je doba dohodnutá v zmluve alebo iným 
spôsobom, v ktorej sa majú pohľadávky a záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti 
sa pohľadávky a záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné analytické účty 
k syntetickým  účtom. 
 
Na základe účtovného výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 Základná škola Jána Zemana, 
Školská 6,  Nová Baňa  vykazovala  tieto  krátkodobé  a dlhodobé pohľadávky a záväzky 
k 31. 12. 2015.  
 
  
  Dlhodobé pohľadávky                     0,-   EUR 
 
  Krátkodobé pohľadávky            9,-   EUR 
   
  Dlhodobé záväzky         1 888,45  EUR 
  Záväzky zo sociálneho fondu     1 888,45  EUR 
 
  Krátkodobé záväzky              76 648,66  EUR 
  Dodávatelia            50,21  EUR 
  Prijaté preddavky      5 865,32  EUR 
  Nevyfakturované dodávky     2 066,86  EUR 
  Iné záväzky          492,41  EUR 
  Zamestnanci                38 032,43  EUR 
  Zúčtovanie s orgánmi sociálneho 
  poistenia a zdravotného poistenia  23 555,76  EUR 
  Ostatné priame dane      5 463,16  EUR 
  Náklady budúcich období     1 122,51  EUR 
   
   



Stav pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2015 uvedený v účtovnom výkaze súvaha má byť 
výsledkom zisteným riadnou inventarizáciou (porovnanie účtovného a skutočného stavu) 
pohľadávok a záväzkov v riadnej závierke, t.j. k poslednému dňu kalendárneho roka.  
 
Stav pohľadávok a záväzkov vykázaných vo výkaze Súvaha je totožný so stavom pohľadávok 
a záväzkov zistenými inventarizáciou. 
 
Rozpočtová organizácia Základná škola Jána Zemana k 31. 12. 2015 nevykazuje žiadne 
dlhodobé pohľadávky. Krátkodobé pohľadávky má vo výške 9,- EUR. Jedná sa o pohľadávku 
za poplatok v Školskom klube detí. V januári 2016 bola pohľadávka zinkasovaná.   
 
Medzi dlhodobé záväzky má zaradené len záväzky zo sociálneho fondu. 
 
Pri krátkodobých záväzkoch eviduje záväzky voči dodávateľom, prijaté preddavky. Eviduje aj 
iné povinné záväzky – nevyfakturované dodávky, iné záväzky, zamestnanci (mzdy za 
12/2015), zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (odvody 
12/2015), ostatné priame dane (daň 12/2015). Všetky tieto záväzky boli zúčtované v januári 
2016. 
 
Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného nariadenia mesta.  
 
Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná v Novej Bani 16. novembra 2016.  
 
 
V Novej Bani, 28. 11. 2016 
 
        Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.  
             hlavná kontrolórka 
              mesta Nová Baňa 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 94/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 
 
Správu z kontroly stavu pohľadávok a záväzkov v rozpočtovej organizácii Základná škola 
Jána Zemana k 31.12.2015 
 
Hlasovanie č. 4: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, 
Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 



3. Majetkové veci  
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 
a spracovateľkou je Daša Zigová, referentka na oddelení VŽPaSM  na Mestskom úrade Nová 
Baňa. 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 
 

� r u š í 
 

uzatvorené vecné bremeno - Zmluvu č. 30603/ZoVB 1/2014/Nová Baňa/1530/SO 20 
o zriadení vecného bremena (3/2014) zo dňa 05. 06. 2014, uzatvorenú na základe 
Mestským zastupiteľstvom mesta Nová Baňa schváleného uznesenia č. 29/2014                                  
zo dňa 28.05.2014: 
 

zriadené vecné bremeno spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a povinný 
z vecného bremena strpí v pozemkoch: 

• E KN parc. č. 4910/61 – ostatné plochy o výmere 76 m2, vedenom Okresným 
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č.  6123 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa, ochranné pásmo plynárenského zariadenia – plynovodu umiestneného na 
pozemku E KN parc. č. 4912/1, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom                 
č. 31628826-96/2013 vypracovaným dňa 16.8.2013 Geopoz s.r.o., Komenského 10C, 974 01  
Banská Bystrica, overeným dňa 21.8.2013 pod číslom 220/2013, právo vstupu na pozemok    
v  rozsahu ochranného pásma peši a motorovými vozidlami za účelom výkonu prác spojených 
so zabezpečením prevádzky, údržby, opravy, odstraňovania porúch a rekonštrukcií 
plynárenského zariadenia a obmedzenie výkonu vlastníckeho práva k pozemku spočívajúceho 
v tom, že povinný z vecného bremena bez súhlasu oprávneného z vecného bremena nebude 
budovať stavby, umiestňovať trvalé zriadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, 
vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky v ochrannom pásme plynárenského zariadenia, 

• E KN parc. č. 4912/1 – trvalé trávne porasty o výmere 207 m2, vedenom Okresným 
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa, plynárenské zariadenie – plynovod a jeho ochranné pásmo v rozsahu 
vymedzenom geometrickým plánom č. 31628826-96/2013 vypracovaným dňa 16.8.2013 
Geopoz s.r.o., Komenského 10C, 974 01  Banská Bystrica, overeným dňa 21.8.2013 pod 
číslom 220/2013 a právo vstupu na pozemok v  rozsahu ochranného pásma peši a motorovými 
vozidlami za účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opravy, 
odstraňovania porúch a rekonštrukcií plynárenského zariadenia a obmedzenie výkonu 
vlastníckeho práva k pozemku spočívajúceho v tom, že povinný z vecného bremena bez 
súhlasu oprávneného z vecného bremena nebude budovať stavby, umiestňovať trvalé 
zriadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať 
skládky v ochrannom pásme plynárenského zariadenia; 

 
Oprávnený z vecného bremena: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 

821 09  Bratislava, IČO: 35 919 001; 
 



na dobu neurčitú a odplatne za jednorazovú náhradu stanovenú znaleckým posudkom 
č. 35/2013 vyhotoveným znalcom Ing. arch. Pavlom Bugárom, Sládkovičova 74, 974 05  
Banská Bystrica, vo výške 328,90 eur (slovom: tristodvadsaťosem eur a 90 centov);  

 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov zabratých stavebným 

objektom „SO 20 – Plynovod“, realizovaným v rámci  stavby „Rýchlostná cesta R1, Stredisko 
údržby rýchlostnej cesty Nová Baňa“. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  

 
Návrh na zrušenie vecného bremena zriadeného v prospech NDS a.s., na základe 

zmluvy o zriadení vecného bremena č. 30603/ZoVB 1/2014/Nová Baňa/1530/SO 20                            
(č. 3/2014) zo dňa 05.06.2014  v zmysle GP č. 31628826-96/2013 a následne prevod 
totožného VB na dobu  neurčitú v prospech SPP – distribúcia, a.s. sa mestskému 
zastupiteľstvu mesta Nová Baňa predkladá z dôvodu, že NDS, a.s. nemá v predmete činnosti 
správu a údržbu plynárenských zariadení a preto  má NDS, a.s. záujem predmetné zariadenie 
odovzdať ako vyvolanú investíciu do vlastníctva spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. aj so 
zriadeným VB. Návrh na zrušenie vecného bremena zriadeného v prospech NDS a.s. sa 
mestskému zastupiteľstvu predkladá na základe žiadosti NDS, a.s., Bratislava doručenej                      
dňa 20.06.2016. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o zrušenie vecného bremena v prospech NDS a.s., 
zriadeného na základe zmluvy o zriadení vecného bremena                                                      
č. 30603/ZoVB 1/2014/Nová Baňa/1530/SO 20 (č. 3/2014) zo dňa 05.06.2014  a následný 
prevod totožného VB na dobu  neurčitú v prospech SPP – distribúcia, a.s.  prerokovala a 
odporúča mestskému zastupiteľstvu zrušenie VB pre NDS, a.s. a následné zriadenie vecného 
bremena v prospech SPP, a.s.. 

 
 
O 15.19 hod. odchod poslanca MsZ Maroša Marka. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 95/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
r u š í 
 
uzatvorené vecné bremeno - Zmluvu č. 30603/ZoVB 1/2014/Nová Baňa/1530/SO 20 
o zriadení vecného bremena (3/2014) zo dňa 05. 06. 2014, uzatvorenú na základe 
Mestským zastupiteľstvom mesta Nová Baňa schváleného uznesenia č. 29/2014 zo dňa 
28.05.2014: 

zriadené vecné bremeno spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a povinný 
z vecného bremena strpí v pozemkoch: 

• E KN parc. č. 4910/61 – ostatné plochy o výmere 76 m2, vedenom Okresným 
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č.  6123 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa, ochranné pásmo plynárenského zariadenia – plynovodu umiestneného na 
pozemku E KN parc. č. 4912/1, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom  č. 
31628826-96/2013 vypracovaným dňa 16.8.2013 Geopoz s.r.o., Komenského 10C, 974 01  
Banská Bystrica, overeným dňa 21.8.2013 pod číslom 220/2013, právo vstupu na pozemok    
v  rozsahu ochranného pásma peši a motorovými vozidlami za účelom výkonu prác spojených 
so zabezpečením prevádzky, údržby, opravy, odstraňovania porúch a rekonštrukcií 



plynárenského zariadenia a obmedzenie výkonu vlastníckeho práva k pozemku spočívajúceho 
v tom, že povinný z vecného bremena bez súhlasu oprávneného z vecného bremena nebude 
budovať stavby, umiestňovať trvalé zriadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, 
vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky v ochrannom pásme plynárenského zariadenia, 

• E KN parc. č. 4912/1 – trvalé trávne porasty o výmere 207 m2, vedenom Okresným 
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa, plynárenské zariadenie – plynovod a jeho ochranné pásmo v rozsahu 
vymedzenom geometrickým plánom č. 31628826-96/2013 vypracovaným dňa 16.8.2013 
Geopoz s.r.o., Komenského 10C, 974 01  Banská Bystrica, overeným dňa 21.8.2013 pod 
číslom 220/2013 a právo vstupu na pozemok v  rozsahu ochranného pásma peši a motorovými 
vozidlami za účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opravy, 
odstraňovania porúch a rekonštrukcií plynárenského zariadenia a obmedzenie výkonu 
vlastníckeho práva k pozemku spočívajúceho v tom, že povinný z vecného bremena bez 
súhlasu oprávneného z vecného bremena nebude budovať stavby, umiestňovať trvalé 
zriadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať 
skládky v ochrannom pásme plynárenského zariadenia; 

Oprávnený z vecného bremena: Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 
821 09  Bratislava, IČO: 35 919 001; 

na dobu neurčitú a odplatne za jednorazovú náhradu stanovenú znaleckým posudkom 
č. 35/2013 vyhotoveným znalcom Ing. arch. Pavlom Bugárom, Sládkovičova 74, 974 05  
Banská Bystrica, vo výške 328,90 eur (slovom: tristodvadsaťosem eur a 90 centov);  

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov zabratých stavebným 
objektom „SO 20 – Plynovod“, realizovaným v rámci  stavby „Rýchlostná cesta R1, Stredisko 
údržby rýchlostnej cesty Nová Baňa“. 
 
Hlasovanie č. 5: 
prítomní - 10 
za - 10  (Juraj Búry, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král,  Ing. Tomáš Palaj, 
Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. 
Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Maroš Marko) – uznesenie bolo prijaté 
 
 
O 15.22 hod. príchod poslanca MsZ Maroša Marka. 
 

 
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 
 

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník 
a povinný z vecného bremena strpí v pozemkoch: 

• E KN parc. č. 4910/61 – ostatné plochy o výmere 76 m2, vedenom Okresným 
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č.  6123 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa, ochranné pásmo plynárenského zariadenia – plynovodu umiestneného na 
pozemku E KN parc. č. 4912/1, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom                 



č. 31628826-96/2013 vypracovaným dňa 16.8.2013 Geopoz s.r.o., Komenského 10C, 974 01  
Banská Bystrica, overeným dňa 21.8.2013 pod číslom 220/2013, právo vstupu na pozemok    
v  rozsahu ochranného pásma peši a motorovými vozidlami za účelom výkonu prác spojených 
so zabezpečením prevádzky, údržby, opravy, odstraňovania porúch a rekonštrukcií 
plynárenského zariadenia a obmedzenie výkonu vlastníckeho práva k pozemku spočívajúceho 
v tom, že povinný z vecného bremena bez súhlasu oprávneného z vecného bremena nebude 
budovať stavby, umiestňovať trvalé zriadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, 
vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky v ochrannom pásme plynárenského zariadenia, 

• E KN parc. č. 4912/1 – trvalé trávne porasty o výmere 207 m2, vedenom Okresným 
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa, plynárenské zariadenie – plynovod a jeho ochranné pásmo v rozsahu 
vymedzenom geometrickým plánom č. 31628826-96/2013 vypracovaným dňa 16.8.2013 
Geopoz s.r.o., Komenského 10C, 974 01  Banská Bystrica, overeným dňa 21.8.2013 pod 
číslom 220/2013 a právo vstupu na pozemok v  rozsahu ochranného pásma peši a motorovými 
vozidlami za účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opravy, 
odstraňovania porúch a rekonštrukcií plynárenského zariadenia a obmedzenie výkonu 
vlastníckeho práva k pozemku spočívajúceho v tom, že povinný z vecného bremena bez 
súhlasu oprávneného z vecného bremena nebude budovať stavby, umiestňovať trvalé 
zriadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať 
skládky v ochrannom pásme plynárenského zariadenia; 

v prospech: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava,                              
ako oprávneného z vecného bremena; 

 
na dobu neurčitú a bezodplatne;  
 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov zabratých stavebným 

objektom „SO 20 – Plynovod“, realizovaným v rámci  stavby „Rýchlostná cesta R1, Stredisko 
údržby rýchlostnej cesty Nová Baňa“. Nakoľko NDS, a.s. nemá v predmete činnosti správu 
a údržbu plynárenských zariadení má záujem predmetné zariadenie odovzdať ako vyvolanú 
investíciu do vlastníctva spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. aj so zriadeným vecným 
bremenom. 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

NDS a.s., Bratislava je vlastníkom pozemkov v lokalite ul. Železničný rad, na ktorých 
realizovala stavbu „Rýchlostná cesta R1, Stredisko údržby rýchlostnej cesty Nová Baňa“, 
okrem iných v rozsahu stavebného objektu „SO 20 – Plynovod“. Plynovod a jeho ochranné 
pásmo sú sčasti umiestnené na pozemkoch mesta identifikovaných v návrhu na uznesenie. 
Nakoľko NDS, a.s. nemá v predmete činnosti správu a údržbu plynárenských zariadení má 
záujem predmetné zariadenie odovzdať ako vyvolanú investíciu do vlastníctva spoločnosti 
SPP – distribúcia, a.s. aj so zriadeným vecným bremenom (prevod vecného bremena).                     
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o zrušenie vecného bremena zriadeného v prospech NDS a.s.,                   
na základe zmluvy o zriadení vecného bremena č. 30603/ZoVB 1/2014/Nová Baňa/1530/SO 
20 (č. 3/2014) zo dňa 05.06.2014  a následný prevod totožného vecného bremena na dobu  
neurčitú v prospech SPP – distribúcia, a.s.  prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu 
zrušenie vecného bremena pre NDS, a.s. a následné zriadenie vecného bremena v prospech 
SPP, a.s.. 
 
 
 
 



U z n e s e n i e   č. 96/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
schvaľuje 

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník 
a povinný z vecného bremena strpí v pozemkoch: 

• E KN parc. č. 4910/61 – ostatné plochy o výmere 76 m2, vedenom Okresným 
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č.  6123 v k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo  

• mesta Nová Baňa, ochranné pásmo plynárenského zariadenia – plynovodu 
umiestneného na pozemku E KN parc. č. 4912/1, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým 
plánom   č. 31628826-96/2013 vypracovaným dňa 16.8.2013 Geopoz s.r.o., Komenského 
10C, 974 01  Banská Bystrica, overeným dňa 21.8.2013 pod číslom 220/2013, právo vstupu 
na pozemok    v  rozsahu ochranného pásma peši a motorovými vozidlami za účelom výkonu 
prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opravy, odstraňovania porúch a 
rekonštrukcií plynárenského zariadenia a obmedzenie výkonu vlastníckeho práva k pozemku 
spočívajúceho v tom, že povinný z vecného bremena bez súhlasu oprávneného z vecného 
bremena nebude budovať stavby, umiestňovať trvalé zriadenia, konštrukcie alebo iné podobné 
zariadenia, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky v ochrannom pásme plynárenského 
zariadenia, 

• E KN parc. č. 4912/1 – trvalé trávne porasty o výmere 207 m2, vedenom Okresným 
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa, plynárenské zariadenie – plynovod a jeho ochranné pásmo v rozsahu 
vymedzenom geometrickým plánom č. 31628826-96/2013 vypracovaným dňa 16.8.2013 
Geopoz s.r.o., Komenského 10C, 974 01  Banská Bystrica, overeným dňa 21.8.2013 pod 
číslom 220/2013 a právo vstupu na pozemok v  rozsahu ochranného pásma peši a motorovými 
vozidlami za účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opravy, 
odstraňovania porúch a rekonštrukcií plynárenského zariadenia a obmedzenie výkonu 
vlastníckeho práva k pozemku spočívajúceho v tom, že povinný z vecného bremena bez 
súhlasu oprávneného z vecného bremena nebude budovať stavby, umiestňovať trvalé 
zriadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať 
skládky v ochrannom pásme plynárenského zariadenia; 

v prospech: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava,                              
ako oprávneného z vecného bremena; 

na dobu neurčitú a bezodplatne;  
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov zabratých stavebným 

objektom „SO 20 – Plynovod“, realizovaným v rámci  stavby „Rýchlostná cesta R1, Stredisko 
údržby rýchlostnej cesty Nová Baňa“. Nakoľko NDS, a.s. nemá v predmete činnosti správu 
a údržbu plynárenských zariadení má záujem predmetné zariadenie odovzdať ako vyvolanú 
investíciu do vlastníctva spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. aj so zriadeným vecným 
bremenom. 
 
Hlasovanie č. 6: 
prítomní - 11 
za - 11  (Juraj Búry, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, 
Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 



 
O 15.23 hod. príchod poslanca MsZ Petra Forgáča.  
 
 

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 
 
predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa, v lokalite Tajch                 
v Novej Bani, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, podľa LV č. 3853: 
 
stavba 
Sociálno – prevádzkova budova, súpisné číslo 525 na parcele číslo C KN 1840,                                                 
popis stavby: STAVBA 
 
pozemok registra „C“ 
parcelné číslo C KN 1840, výmera 538 m2, druh pozemku Zastavané plochy 
a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/1 
 

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 
 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 
 
 za nasledovných podmienok: 
 

1. Minimálna kúpna cena: 55.100,00 EUR (slovom: Päťdesiatpäťtisícsto eur) 
2. Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA  
3. Lehota na podávanie návrhov: 10.02.2017 - piatok, do 12.00 hod. 
4. Elektronická aukcia na predaj majetku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch 

a viacerých návrhov. 
 

 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ako sa bude postupovať, pokiaľ by bol predložený len jeden 
návrh? Kde všade bude mesto propagovať tieto obchodné verejné súťaže? 
 
D.Zigová – Budú zverejnené na internetovej stránke mesta, na úradnej tabuli a v regionálnej 
tlači. V prípade, že by neboli viacerí záujemcovia, bude len jedna ponuka a splní podmienky, 
tak zmluva bude uzatvorená s tou jednou ponukou, nakoľko nemusíme vynakladať 
prostriedky na elektronickú aukciu. Je to bežný postup, ako majú aj iné mestá.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Bude to predané za tú vyvolávaciu cenu? 
 
D.Zigová – Do 10.2.2017 majú predložiť obálku s ponukou na mestský úrad a tí, ktorí budú 
úspešní, budú oslovení aukčnou spoločnosťou.  
 



Ing.V.Valachovičová,PhD. – Myslela som prípad, že bude len jeden návrh. 
 
D.Zigová - Tá suma, ktorá bude ponúknutá v obálke, nemusí to byť tá minimálna cena. 
 

 
 

U z n e s e n i e   č. 97/2016 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa, v lokalite Tajch                 
v Novej Bani, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, podľa LV č. 3853: 
 
stavba 
Sociálno – prevádzkova budova, súpisné číslo 525 na parcele číslo C KN 1840,                                                 
popis stavby: STAVBA 
 
pozemok registra „C“ 
parcelné číslo C KN 1840, výmera 538 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, 
v spoluvlastníckom podiele 1/1 
 

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 
 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 
 
 za nasledovných podmienok: 
 

1. Minimálna kúpna cena: 55.100,00 EUR (slovom: Päťdesiatpäťtisícsto eur) 
2. Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA  
3. Lehota na podávanie návrhov: 10.02.2017 - piatok, do 12.00 hod. 
4. Elektronická aukcia na predaj majetku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch 

a viacerých návrhov. 
 
 
Hlasovanie č. 7: 
prítomní - 12 
za - 12  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 
 



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

� s c h v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa, na Andreja Kmeťa 7                 
v Novej Bani, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, podľa LV č. 3853: 
 
stavba 
Klub dôchodcov, súpisné číslo 604 na parcele číslo C KN 50,                                     
popis stavby: STAVBA 
 
pozemky registra „C“ 
- parcelné číslo C KN 50, výmera 559 m2, druh pozemku Zastavané plochy 

a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/1 
- parcelné číslo C KN 51, výmera 400 m2, druh pozemku Záhrady, 

v spoluvlastníckom podiele 1/1 
 

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 
 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 
 
 za nasledovných podmienok: 
 

1. Minimálna kúpna cena: 114.000,00 EUR (slovom: Jedenstoštrnásťtisíc eur) 
2. Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA  
3. Lehota na podávanie návrhov: 10.02.2017 - piatok, do 12.00 hod. 
4. Elektronická aukcia na predaj majetku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch 

a viacerých návrhov. 
 

 
 

U z n e s e n i e   č. 98/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa, na Andreja Kmeťa 7                 
v Novej Bani, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, podľa LV č. 3853: 
 
stavba 
Klub dôchodcov, súpisné číslo 604 na parcele číslo C KN 50,                                                
popis stavby: STAVBA 
 
pozemky registra „C“ 



- parcelné číslo C KN 50, výmera 559 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, 
v spoluvlastníckom podiele 1/1 

- parcelné číslo C KN 51, výmera 400 m2, druh pozemku Záhrady, v spoluvlastníckom 
podiele 1/1 

 
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 

 
formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 
za nasledovných podmienok: 
 

1. Minimálna kúpna cena: 114.000,00 EUR (slovom: Jedenstoštrnásťtisíc eur) 
2. Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA  
3. Lehota na podávanie návrhov: 10.02.2017 - piatok, do 12.00 hod. 
4. Elektronická aukcia na predaj majetku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch 

a viacerých návrhov. 
 
Hlasovanie č. 8: 
prítomní - 12 
za - 12  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

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

� s c h v a ľ u j e 
 
predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa, na Cintorínskej ulici 7                 
v Novej Bani, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, podľa LV č. 3853 a LV č. 6123: 
 
stavba 
Administratívno prevádzková budova, súpisné číslo 146 na parcele číslo C KN 4638,                                            
popis stavby: STAVBA 
 
pozemky registra „C“ 

 geometrickým plánom č. 10935479-112/16, vypracovaným dňa 9.7.2016, 
 geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným 
 dňa 2.8.2016,  pod číslom 255/16 zamerané pozemky: 

- parcelné číslo C KN 4638,  výmera 121 m2, druh pozemku  Zastavané plochy 
 a nádvoria,  v spoluvlastníckom podiele 1/1 



- parcelné číslo C KN 4637/8, výmera 428 m2, druh pozemku Zastavané plochy 
 a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/1. 

 
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 

 
formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 
 za nasledovných podmienok: 
 

1. Minimálna kúpna cena: 50.200,00 EUR (slovom: Päťdesiattisícdvesto eur) 
2. Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA  
3. Lehota na podávanie návrhov: 10.02.2017 - piatok, do 12.00 hod. 
4. Elektronická aukcia na predaj majetku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch 

a viacerých návrhov. 
 
 
Mgr.M.Havran – Napadla ma jedna vec v súvislosti s tým, čo sa pýtala pani kolegyňa. 
Máme my povinnosť v prípade, že sa do aukcie zapojí len jeden účastník zobrať tú ponuku, 
alebo je tam možnosť prípadne aukciu zrušiť a vyhlásiť novú súťaž, možnože sa potom 
prihlásia dvaja? 
 
D.Zigová – Mesto si v podmienkach presne stanovuje, za akých podmienok môže súťaž 
zrušiť. 
 
Mgr.J.Havran – Treba povedať, že elektronická aukcia je len forma verejnej obchodnej 
súťaže. Verejná obchodná súťaž, ako taká je a tu sa hovorí o tom, že pokiaľ bude doručená 
len jedna ponuka, tak sa elektronická aukcia neuskutoční, pretože jeden nemôže licitovať sám 
so sebou. Vtedy to nemá zmysel a vtedy sa prijme tá cena, ktorá bude ponúknutá a mala by 
byť ponúknutá minimálne v takej výške, ako je tu určená. Je len na zastupiteľstve, akým 
spôsobom sa rozhodne. Predpokladám, že ten záver bude vyšší ako minimálne jeden. Vždy je 
možnosť, že keď bude iba jedna ponuka, tak sa to nepredá, aby došlo k nejakej licitácii. 
Zvolili sme si túto formu predaja, nie je to žiadny priamy predaj, je to verejná súťaž, o ktorej 
sa dozvedia všetci. Myslím, že je to dostatočne transparentné. Otázkou zostáva, či bude aj 
dostatočný záujem, aby tam boli viacerí, ktorí budú súťažiť. Myslím si ale, že lepšia forma nie 
je, ako to spraviť.  
 
Mgr.M.Havran – Ja som vôbec nespochybňoval výber aukcie, je to najtransparentnejší 
spôsob, ako to spraviť a najlepší spôsob, ako dostať čo najlepšiu cenu. Otázkou je, či ju 
spraviť aj vtedy, pokiaľ príde len jedna ponuka? 
 
 

U z n e s e n i e   č. 99/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 



predaj nehnuteľností v katastrálnom území Nová Baňa, na Cintorínskej ulici 7                 
v Novej Bani, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, podľa LV č. 3853 a LV č. 6123: 
 
stavba 
Administratívno prevádzková budova, súpisné číslo 146 na parcele číslo C KN 4638,                                 
popis stavby: STAVBA 
 
pozemky registra „C“ 
geometrickým plánom č. 10935479-112/16, vypracovaným dňa 9.7.2016,  geodetom 
Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným  dňa 2.8.2016,  pod 
číslom 255/16 zamerané pozemky: 

- parcelné číslo C KN 4638,  výmera 121 m2, druh pozemku  Zastavané plochy 
a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/1 

- parcelné číslo C KN 4637/8, výmera 428 m2, druh pozemku Zastavané plochy 
a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/1. 

 
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 

 
formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 
 za nasledovných podmienok: 
 

1. Minimálna kúpna cena: 50.200,00 EUR (slovom: Päťdesiattisícdvesto eur) 
2. Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA  
3. Lehota na podávanie návrhov: 10.02.2017 - piatok, do 12.00 hod. 
4. Elektronická aukcia na predaj majetku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch 

a viacerých návrhov. 
 
Hlasovanie č. 9: 
prítomní - 12 
za - 12  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 
 

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

� s c h v a ľ u j e 
 

 prevod 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 ktorých 
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 



pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 17796580-54/2013 vypracovaným dňa 
1.8.2013 geodetom Jánom Žňavom, zememeračská kancelária GEODET – ŽŇAVA,                                
SNP 120, 965 01  Žiar nad Hronom, overeným dňa 6.8.2013 pod číslom 205/2013, z pozemku        
E KN parc. č. 1689/11 – ostatná plocha o výmere 6.714 m2, vedený Okresným úradom 
Žarnovica, odbor katastrálny na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta                        
Nová Baňa: 

• pozemok C KN parc. č . 1810/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 
vytvorený dielom „1“, 

• pozemok C KN parc. č. 1810/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2 
vytvorený dielom „2“, 

• pozemok C KN parc. č. 1810/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 
vytvorený dielom „3“; 

 
pre: Jozef Baán, Lenardova 1145/16, 851 01  Bratislava – Petržalka; 
 
z dôvodu dlhodobého užívania pozemkov Jozefom Baánom v domnienke, že je ich 

vlastníkom. Pozemky sú priľahlé k rekreačnej chate, ktorú s pozemkom nadobudol do 
vlastníctva podľa kúpnej zmluvy aj s vonkajšími úpravami okolo chaty (prípojka vody, 
kanalizačná prípojka, betónová terasa, vonkajšie schody), ktoré sa nachádzajú na 
predmetných pozemkoch;  

 
v kúpnej cene po 20,00 eur/m2, čo za výmeru 44 m2, predstavuje čiastku 880,00 eur  

(slovom: osemstoosemdesiat eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve 
vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 
znaleckým posudkom č.  19/2016 vypracovaného Ing. Katarínou Jančekovou dňa 11.11.2016 
vo výške 61,00 eur. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  

 
Pán Jozef Baán je vlastníkom rekreačnej chaty s. č. 505 v lokalite rekreačnej oblasti Tajch               
od roku 2004, kedy chatu nadobudol kúpou od STAR – stavebné a rekonštrukčné práce, a.s. 
Žilina, spoločnosti v konkurze. Podľa kúpnej zmluvy zo dňa 14.8.2003 rekreačnú chatu 
nadobudol  do vlastníctva aj s vonkajšími úpravami okolo chaty (prípojka vody, kanalizačná 
prípojka, betónová terasa, vonkajšie schody).  V tejto domnienke rekreačnú chatu 
s vonkajšími úpravami i užíval. Majetkovoprávne nezrovnalosti zistil pri prístavbe chaty, 
ktorú realizoval z dôvodu znehodnocovania chaty počas dažďov povrchovými vodami.                     
Na základe uvedeného odporúča komisia ÚPŽPaM mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod 
geometricky zameraných pozemkov identifikovaných v návrhu na uznesenie,                     
podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo výške 20,00 eur/m2. Všeobecná hodnota 
pozemku stanovená znaleckým posudkom č.  19/2016  je 17,93 eur /m2. 
 
 
Mgr.M.Havran  – Tak, ako bolo povedané zastaval to v domnení, že on je toho vlastníkom. 
Potreboval si to teraz vysporiadať a zlegalizovať. Komisia to stanovila v obmedzenej miere, 
ktoré časti sú nevyhnuté a ktoré môžeme predať, pretože tá zástavba je vo väčšej časti. Toto 
sú ale len nevyhnutné časti, to sa týka podstienok, vchodu do domu, komína a prístupu 
vpredu. Toto je dnes vo vlastníctve mesta, zastavané vlastníkom chaty, ktorý bol teraz riešený 
v priestupkovom konaní a potrebuje zlegalizovať tú časť, ktorá je nevyhnutná.  
 



U z n e s e n i e   č. 100/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

 prevod 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 ktorých 
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 17796580-54/2013 vypracovaným dňa 
1.8.2013 geodetom Jánom Žňavom, zememeračská kancelária GEODET – ŽŇAVA,                                
SNP 120, 965 01  Žiar nad Hronom, overeným dňa 6.8.2013 pod číslom 205/2013, z pozemku        
E KN parc. č. 1689/11 – ostatná plocha o výmere 6.714 m2, vedený Okresným úradom 
Žarnovica, odbor katastrálny na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta                        
Nová Baňa: 

• pozemok C KN parc. č . 1810/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 
vytvorený dielom „1“, 

• pozemok C KN parc. č. 1810/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2 
vytvorený dielom „2“, 

• pozemok C KN parc. č. 1810/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 
vytvorený dielom „3“; 
 
pre: Jozef Baán, Lenardova 1145/16, 851 01  Bratislava – Petržalka; 
 
z dôvodu dlhodobého užívania pozemkov Jozefom Baánom v domnienke, že je ich 

vlastníkom. Pozemky sú priľahlé k rekreačnej chate, ktorú s pozemkom nadobudol do 
vlastníctva podľa kúpnej zmluvy aj s vonkajšími úpravami okolo chaty (prípojka vody, 
kanalizačná prípojka, betónová terasa, vonkajšie schody), ktoré sa nachádzajú na 
predmetných pozemkoch;  
v kúpnej cene po 20,00 eur/m2, čo za výmeru 44 m2, predstavuje čiastku 880,00 eur  (slovom: 
osemstoosemdesiat eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada 
nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov znaleckým 
posudkom č.  19/2016 vypracovaného Ing. Katarínou Jančekovou dňa 11.11.2016 vo výške 
61,00 eur. 
 
Hlasovanie č. 10: 
prítomní - 12 
za - 10  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. 
Tomáš Palaj, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. 
Adrian Zima) 
proti - 1  (Natália Pinková) 
zdržal sa - 1   (Mgr. Maroš Havran) 
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 



 
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. priamym predajom: 
• pozemok C KN parc. č. 4811/9 – záhrady o výmere 1.004 m2, vedeného Okresným 

úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Železničný rad;  

                
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa sa predkladá na schválenie predaj mestského 
pozemku C KN parc. č. 4811/9 nachádzajúceho sa v lokalite ul. Železničný rad spôsobom 
priameho predaja. Pozemok sa v územnom pláne mesta Nová Baňa nachádza v území                       
bez funkčného využitia - územie priemyselnej výroby, stavebníctva, distribúcie a skladov.                       
Na predmetnom pozemku nie je možné umiestniť žiadnu stavbu z dôvodu existujúceho 
plynárenského zariadenia - plynovodu. Mesto predkladá svoj zámer odpredať pozemok na 
základe záujmu o jeho kúpu. Komisia ÚPŽPaM na základe žiadosti o kúpu pozemku 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schválenie zámeru mesta Nová Baňa previesť pozemok 
za účelom využitia pozemku v zmysle platného územného plánu mesta Nová Baňa                      
podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, priamym predajom, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty 
pozemku. 
 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Zaujímalo by ma, aký účel uviedol žiadateľ v žiadosti, keď je 
tam vedené, že tam nie je možné umiestniť žiadnu stavbu. Asi to bude nejaká firma. 
 
D.Zigová – Je to firma a budú tam viac-menej stavať výstavné plochy stavebných materiálov.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 101/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 

spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. priamym predajom: 

• pozemok C KN parc. č. 4811/9 – záhrady o výmere 1.004 m2, vedeného Okresným 
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Železničný rad.  
 
Hlasovanie č. 11: 
prítomní - 12 
za - 12  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
  



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

� s c h v a ľ u j e  
 
zámer Mesta Nová Baňa č. 7/2016  na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

na predaj pozemkov priamym predajom podľa ustanovenia § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona 
o majetku obcí,  a to nehnuteľností:  

pozemok C KN parc. č. 483/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 488 m2             
a pozemok C KN parc. č. 483/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 578 m2, vedené 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa; 

 
za účelom využitia pozemkov na výstavbu rodinného domu; 
 
v kúpnej cene minimálne po 12,55 eur/m2 v zmysle znaleckého posudku č. 20/2016 zo 

dňa 30.11.2016 vypracovaného znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 
Nová Baňa, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku; 

so zverejnením termínu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 10.02.2017 do 
12,00 hod.; 

S úspešným záujemcom bude uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj 
predmetných pozemkov; 

 
Náklady za znalecký posudok vo výške 64,00 eur budú vyčíslené na úhradu v zmluve 

o budúcej kúpnej zmluve. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá opätovne na schválenie predaj pozemkov 
nachádzajúcich sa v lokalite ul. Hajles. Pozemky boli predmetom zmlúv o budúcich kúpnych 
zmluvách s účastníkmi: Milan Rajský a Ladislav Rajský, s ktorými mesto z dôvodu, že na 
uvedených pozemkoch nezrealizovali výstavby rodinných domov, uzavrelo dohody o zrušení 
zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách. Z uvedeného dôvodu mesto predkladá mestskému 
zastupiteľstvu zámer predať predmetné pozemky opäť. Mesto má v zámere tieto dva pozemky 
predať ako jeden stavebný pozemok. Návrh sa predkladá mestskému zastupiteľstvu na 
schválenie z dôvodu žiadosti o kúpu pozemkov na výstavbu rodinného domu.                         
Komisia odporúča ponúknuť na predaj pozemky v kúpnej cene vo výške znaleckého posudku, 
t.j. po 12,55 eur/m2. Na základe schválenia návrhu mestským zastupiteľstvom bude zámer 
predať stavebný  pozemok zverejnený.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 102/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 

 



zámer Mesta Nová Baňa č. 7/2016  na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
na predaj pozemkov priamym predajom podľa ustanovenia § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona 
o majetku obcí,  a to nehnuteľností:  
 

pozemok C KN parc. č. 483/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 488 m2             
a pozemok C KN parc. č. 483/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 578 m2, vedené 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa; 
 

za účelom využitia pozemkov na výstavbu rodinného domu; 
 
v kúpnej cene minimálne po 12,55 eur/m2 v zmysle znaleckého posudku č. 20/2016 zo 

dňa 30.11.2016 vypracovaného znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 
Nová Baňa, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota majetku; 

 
so zverejnením termínu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 10.02.2017 do 

12,00 hod.; 
 
S úspešným záujemcom bude uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj 

predmetných pozemkov; 
 
Náklady za znalecký posudok vo výške 64,00 eur budú vyčíslené na úhradu v zmluve 

o budúcej kúpnej zmluve. 
 
Hlasovanie č. 12: 
prítomní - 12 
za - 12  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
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 

 
� b e r i e   n a   v e d o m i e 

 
informáciu z vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky k zverejnenému Zámeru na 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku mesta                
Nová Baňa č. 5/2016 priamym predajom, ktorý bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 44/2016 dňa 11.5.2016. 

 Predmetom zverejnenia bol pozemok C KN parc. č. 6309/24 – záhrada 
o výmere 1.430 m2, vytvorený z pozemku E KN parc. č. 4109/8 – trvalé trávne porasty                       
o  celkovej výmere 1.751 m2, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym      
na LV č. 6123 v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom             
č. 10935479-113/16 vypracovaným dňa 27.7.2016, geodetom Viliamom Struhárom, 



Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 04.08.2016, pod číslom 271/16,                        
za účelom využitia pozemku na výstavbu rodinného domu. 

Termín na predkladanie cenových ponúk bol stanovený do 11.11.2016 do 12,00 hod. 
Minimálna kúpna cena pozemku bola stanovená vo výške 9.100,00 eur. 
(Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 209/2016 

vypracovaným Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04  Žiar nad Hronom                                
vo výške 9.100,00 eur.) 

V stanovenom termíne bola doručená cenová ponuka od jedného záujemcu:  
Ľubomír Bielik, Rudno nad Hronom 219, 966 51 Rudno nad Hronom. Ponúknutá kúpna cena 
vo výške 9.222,00 eur.  

Primátorom menovaná komisia pre vyhodnotenie predloženej cenovej ponuky 
skonštatovala, že doručená cenová ponuka spĺňala všetky predpísané náležitosti. Komisia na 
základe uvedeného odporučila predložiť Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa na 
schválenie uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti v zmysle 
podmienok zverejneného zámeru v prospech:   

Ľubomír Bielik, Rudno nad Hronom 219, 966 51 Rudno nad Hronom. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 
Zámer mesta na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného 
majetku mesta Nová Baňa č. 5/2016 priamym predajom, nachádzajúceho sa v lokalite  Bôrina 
bol zverejnený podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. V stanovenom termíne bola doručená cenová ponuka od jedného 
záujemcu uvedeného v návrhu na uznesenie. Záujemca splnil všetky zámerom stanovené 
podmienky. Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk Zámeru na uzatvorenie zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa č. 5/2016 
priamym predajom bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Nová Baňa. 
Vyhodnotenie cenovej ponuky, ako aj návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti v prospech Ľubomíra Bielika, sú uvedené v návrhoch 
na uznesenia. 
 

 
U z n e s e n i e   č. 103/2016 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 

 
informáciu z vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky k zverejnenému Zámeru na 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku mesta                
Nová Baňa č. 5/2016 priamym predajom, ktorý bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 44/2016 dňa 11.5.2016. 

Predmetom zverejnenia bol pozemok C KN parc. č. 6309/24 – záhrada o výmere 1.430 
m2, vytvorený z pozemku E KN parc. č. 4109/8 – trvalé trávne porasty                       o  
celkovej výmere 1.751 m2, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym      
na LV č. 6123 v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom             
č. 10935479-113/16 vypracovaným dňa 27.7.2016, geodetom Viliamom Struhárom, 
Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 04.08.2016, pod číslom 271/16,                        
za účelom využitia pozemku na výstavbu rodinného domu. 

Termín na predkladanie cenových ponúk bol stanovený do 11.11.2016 do 12,00 hod. 



Minimálna kúpna cena pozemku bola stanovená vo výške 9.100,00 eur. 
(Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 209/2016 

vypracovaným Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04  Žiar nad Hronom                                     
vo výške 9.100,00 eur.) 

V stanovenom termíne bola doručená cenová ponuka od jedného záujemcu:  
Ľubomír Bielik, Rudno nad Hronom 219, 966 51 Rudno nad Hronom. Ponúknutá kúpna cena 
vo výške 9.222,00 eur.  

Primátorom menovaná komisia pre vyhodnotenie predloženej cenovej ponuky 
skonštatovala, že doručená cenová ponuka spĺňala všetky predpísané náležitosti. Komisia na 
základe uvedeného odporučila predložiť Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa na 
schválenie uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti v zmysle 
podmienok zverejneného zámeru v prospech:   

Ľubomír Bielik, Rudno nad Hronom 219, 966 51 Rudno nad Hronom. 
 

Hlasovanie č. 13: 
prítomní - 12 
za - 12  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – 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 

 
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku           

C KN parc. č. 6309/24 – záhrada o výmere 1.430 m2, vytvorený z pozemku                                              
E KN parc. č. 4109/8 – trvalé trávne porasty o  celkovej výmere 1.751 m2, vedený Okresným 
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-113/16 vypracovaným dňa 27.7.2016, 
geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným                                 
dňa 04.08.2016, pod číslom 271/16; 

s budúcim kupujúcim: Ľubomírom Bielikom, Rudno nad Hronom 219, 966 51                   
Rudno nad Hronom; 

za účelom využitia pozemku na výstavbu rodinného domu, v kúpnej cene dohodou za             
9.222,00 eur, slovom deväťtisícdvestodvadsaťdva eur, s ktorou budú zároveň na úhradu 
v zmluve vyčíslené aj náklady vzniknuté mestu za vypracovanie znaleckého posudku 
v hodnote 120,00 eur.  

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  

  
Zámer mesta na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného 
majetku mesta Nová Baňa č. 5/2016 priamym predajom, nachádzajúceho sa v lokalite Bôrina 
bol zverejnený podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 



neskorších predpisov. V stanovenom termíne bola doručená cenová ponuka od jedného 
záujemcu uvedeného v návrhu na uznesenie. Záujemca splnil všetky zámerom stanovené 
podmienky. Záznam z vyhodnotenia cenovej ponuky Zámeru na uzatvorenie zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa č. 5/2016 
priamym predajom bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Nová Baňa. 
Vyhodnotenie cenovej ponuky, ako aj návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti v prospech Ľubomíra Bielika, sú uvedené v návrhoch 
na uznesenia. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 104/2016 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku           
C KN parc. č. 6309/24 – záhrada o výmere 1.430 m2, vytvorený z pozemku                                              
E KN parc. č. 4109/8 – trvalé trávne porasty o  celkovej výmere 1.751 m2, vedený Okresným 
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-113/16 vypracovaným dňa 27.7.2016, 
geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným                                 
dňa 04.08.2016, pod číslom 271/16; 

 
s budúcim kupujúcim: Ľubomírom Bielikom, Rudno nad Hronom 219, 966 51                   

Rudno nad Hronom; 
 
za účelom využitia pozemku na výstavbu rodinného domu, v kúpnej cene dohodou za             

9.222,00 eur, slovom deväťtisícdvestodvadsaťdva eur, s ktorou budú zároveň na úhradu 
v zmluve vyčíslené aj náklady vzniknuté mestu za vypracovanie znaleckého posudku 
v hodnote 120,00 eur.  
 
Hlasovanie č. 14: 
prítomní - 12 
za - 12  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 
 

11. 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. 4788/1 – ostatné plochy o celkovej výmere                  

7.460 m2, v rozsahu cca 26 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom 
katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,                            
lokalita ul. Školská,  

 
v prospech: 
 Bc. Zuzana Muchová, rod. Kološtová, Nábrežná 97/16,  968 01  Nová Baňa; 
 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania mestského pozemku zabratého betónovým 
oplotením vo vlastníctve Bc. Zuzany Muchovej, v kúpnej cene minimálne vo výške 20,00 
eur/m2  (resp. všeobecnej hodnoty majetku). Mesto neplánuje pozemok využiť na žiadny iný 
účel. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Jedná sa o časť pozemku, ktorý sa nachádza pozdĺž pozemku C KN parc. č. 4788/2, 
ktorý je vo vlastníctve žiadateľky. Uvedenú časť pozemku žiadateľka zabrala betónovým 
oplotením, ktoré nebolo zhotovené v súlade s podaným ohlásením uvedenej drobnej stavby. 
Vysporiadanie majetkového práva žiadateľka potrebuje doložiť pre vydanie dodatočného 
stavebného povolenia k stavbe. Žiadateľka predložila stanovisko správcu vodného toku 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Partizánska cesta 69, Banská Bystrica 
a stanovisko SPP a.s., Vápennícka 16, Prievidza, ktorých predloženie žiadala komisia 
ÚPŽPaM k zrealizovanej stavbe. Komisia po prerokovaní odporučila mestskému 
zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti pozemku 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. Na základe prijatého uznesenia si dá 
žiadateľka uvedenú časť pozemku zamerať. Podľa geometrického plánu bude vypracovaný 
znalecký posudok a odpredaj pozemku sa následne predloží mestskému zastupiteľstvu na 
schválenie v kúpnej cene minimálne vo výške 20,00 eur/m2  (resp. všeobecnej hodnoty 
majetku). 

 
 
N.Pinková – Tennto problém sme už riešili v minulom volebnom období, kde  jej manžel 
Dušan nedodržal geometrický plán. Ja dúfam, že jeho následníčka manželka GP dodrží 
a nevzniknú tam ďalšie m2 navyše.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 105/2016 
 
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. 4788/1 – ostatné plochy o celkovej výmere                  
7.460 m2, v rozsahu cca 26 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom 
katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,                            
lokalita ul. Školská,  
 

v prospech: 
 Bc. Zuzana Muchová, rod. Kološtová, Nábrežná 97/16,  968 01  Nová Baňa; 
 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania mestského pozemku zabratého betónovým 
oplotením vo vlastníctve Bc. Zuzany Muchovej, v kúpnej cene minimálne vo výške 20,00 
eur/m2  (resp. všeobecnej hodnoty majetku). Mesto neplánuje pozemok využiť na žiadny iný 
účel. 
 
 
Hlasovanie č. 15: 
prítomní - 12 
za - 12  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 

 
 

 
12. 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 
 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva 
v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude 
trpieť v pozemkoch: 

 
E KN parc. č. 2061/4 – ostatné plochy a C KN parc. č. 1576/4 – trvalé trávne porasty, 

vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3858 v k.ú. Nová Baňa 
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa a E KN parc. č. 5184/1 – ostatné plochy, vedenom 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa. Uloženie vodovodnej prípojky, vodomernej šachty a ich 
ochranné pásmo a právo vstupu na pozemok peši a motorovými vozidlami v prípade údržby, 
opravy a rekonštrukcie zariadenia;  

 
v prospech: vlastníka letnej kuchyne s. č. 1498 a hospodárskej budovy s. č. 1499, 
postavených na pozemku C KN parc. č. 1583/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere                
582 m2  a pozemkov: C KN parc. č. 281/2, C KN parc. č. 1582/1, C KN parc. č. 1538/1,                            
C KN parc. č. 6335/5, E KN parc. č. 2258/22, E KN parc. č. 2267/12, E KN parc. č. 2267/22, 



E KN parc. č. 2267/32 vedených Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na                       
LV č. 9156 v k.ú. Nová Baňa – Profiskills s.r.o., Ľ. Štúra 27, 934 01  Levice,                                          
IČO: 45 987 998, ako budúceho oprávneného z vecného bremena; 

 
na dobu neurčitú a odplatne;  
 
za účelom realizácie vodovodnej prípojky a  vodomernej šachty pre nehnuteľnosti 

a pozemky evidované na LV č. 9156 vo vlastníctve spoločnosti Profiskills s.r.o. 
 
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného 

geometrického plánu po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Spoločnosť Profiskills s.r.o. požiadala mesto Nová Baňa ako vlastníka pozemkov 
uvedených v návrhu na uznesenie o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena za účelom záujmu o realizáciu vodovodnej prípojky a  vodomernej šachty pre 
nehnuteľnosti a pozemky evidované na LV č. 9156 vo vlastníctve spoločnosti.                            
Komisia ÚPŽPaM žiadosť spoločnosti Profiskills s.r.o. o zriadenie vecného bremena 
spočívajúceho v umiestnení vodomernej šachty a vodovodnej prípojky na mestských 
pozemkoch prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, na základe ktorého môže spoločnosť 
realizovať vybudovanie vodovodnej prípojky a  vodomernej šachty. Pred zriadením vecného 
bremena je potrebné predložiť mestu Nová Baňa porealizačný geometrický plán                                    
so zameraním skutkového stavu vodovodnej prípojky a umiestnenia vodomernej šachty. 

 
 

U z n e s e n i e   č. 106/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva 
v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude 
trpieť v pozemkoch: 

 
E KN parc. č. 2061/4 – ostatné plochy a C KN parc. č. 1576/4 – trvalé trávne porasty, 

vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3858 v k.ú. Nová Baňa 
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa a E KN parc. č. 5184/1 – ostatné plochy, vedenom 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa. Uloženie vodovodnej prípojky, vodomernej šachty a ich 
ochranné pásmo a právo vstupu na pozemok peši a motorovými vozidlami v prípade údržby, 
opravy a rekonštrukcie zariadenia;  

 
v prospech: vlastníka letnej kuchyne s. č. 1498 a hospodárskej budovy s. č. 1499, 
postavených na pozemku C KN parc. č. 1583/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere                
582 m2  a pozemkov: C KN parc. č. 281/2, C KN parc. č. 1582/1, C KN parc. č. 1538/1,                            
C KN parc. č. 6335/5, E KN parc. č. 2258/22, E KN parc. č. 2267/12, E KN parc. č. 2267/22, 
E KN parc. č. 2267/32 vedených Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na                       



LV č. 9156 v k.ú. Nová Baňa – Profiskills s.r.o., Ľ. Štúra 27, 934 01  Levice,     IČO: 45 987 
998, ako budúceho oprávneného z vecného bremena; 

 
na dobu neurčitú a odplatne;  
 
za účelom realizácie vodovodnej prípojky a  vodomernej šachty pre nehnuteľnosti 

a pozemky evidované na LV č. 9156 vo vlastníctve spoločnosti Profiskills s.r.o. 
 
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného 

geometrického plánu po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom. 
 
Hlasovanie č. 16: 
prítomní - 12 
za - 12  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

13. 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 
 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva 
v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude 
trpieť v pozemkoch: 

 
v časti E KN parc. č. 1462/2 – lesné pozemky o celkovej výmere 1.725.938 m2                                         

(C KN parc. č. 6599/1) vedenom Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym         
na  LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, lokalita Kostivrch trpieť 
právo prechodu peši a motorovým vozidlom smerom z miestnej komunikácie po mestskom 
pozemku E KN parc. č. 1462/2 k nehnuteľnostiam vedeným na LV č. 1472 vo vlastníctve 
žiadateľov, 

v časti pozemku E KN parc. č. 1462/3 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere                            
7.663 m2, vedenom Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na  LV č. 3853, 
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, lokalita Kostivrch trpieť uložené 
vodovodné potrubie a vybudovaný zdroj pitnej vody – záchyt prameňa;  

 
v prospech: vlastníkov rodinného domu s. č. 396, postaveného na pozemku                                  

C KN parc. č. 2114 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 628 m2, vedeného Okresným 
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 1472 v k.ú. Nová Baňa – Anton Tužinský, 
rod. Tužinský a Zlatica Tužinská, rod. Šmondrková, Školská 46/24, 968 01  Nová Baňa                            
ako budúceho oprávneného z vecného bremena; 

 



na dobu neurčitú a odplatne;  
 
za účelom zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vedených na LV č. 1472 vo 

vlastníctve žiadateľov a majetkovoprávneho vysporiadania vodovodnej prípojky vedenej cez 
mestský pozemok k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. 

 
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa geometrického plánu                   

po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Manželia Tužinskí požiadali mesto Nová Baňa ako vlastníka pozemkov uvedených 
v návrhu na uznesenie o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
za účelom zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vedených na LV č. 1472 vo vlastníctve 
žiadateľov a majetkovoprávneho vysporiadania vodovodnej prípojky vedenej cez mestský 
pozemok k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o zriadenie 
vecného bremena spočívajúceho v zabezpečení prístupu k nehnuteľnostiam vedených                       
na LV č. 1472 vo vlastníctve žiadateľov a majetkovoprávneho vysporiadania vodovodnej 
prípojky vedenej cez mestský pozemok k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov 
prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena. Pred zriadením vecného bremena je potrebné predložiť 
mestu Nová Baňa geometrický plán so zameraním skutkového stavu vodovodnej prípojky                   
a vyznačením prístupu k nehnuteľnostiam vedených na LV č. 1472. 

 
 
 

U z n e s e n i e   č. 107/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva 
v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude 
trpieť v pozemkoch: 

 
v časti E KN parc. č. 1462/2 – lesné pozemky o celkovej výmere 1.725.938 m2                                         

(C KN parc. č. 6599/1) vedenom Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym         
na  LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, lokalita Kostivrch trpieť 
právo prechodu peši a motorovým vozidlom smerom z miestnej komunikácie po mestskom 
pozemku E KN parc. č. 1462/2 k nehnuteľnostiam vedeným na LV č. 1472 vo vlastníctve 
žiadateľov, 

v časti pozemku E KN parc. č. 1462/3 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere                            
7.663 m2, vedenom Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na  LV č. 3853, 
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, lokalita Kostivrch trpieť uložené 
vodovodné potrubie a vybudovaný zdroj pitnej vody – záchyt prameňa;  

 
v prospech: vlastníkov rodinného domu s. č. 396, postaveného na pozemku                                 

C KN parc. č. 2114 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 628 m2, vedeného Okresným 
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 1472 v k.ú. Nová Baňa – Anton Tužinský, 



rod. Tužinský a Zlatica Tužinská, rod. Šmondrková, Školská 46/24, 968 01  Nová Baňa                            
ako budúceho oprávneného z vecného bremena; 

 
na dobu neurčitú a odplatne;  
 
za účelom zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vedených na LV č. 1472 vo 

vlastníctve žiadateľov a majetkovoprávneho vysporiadania vodovodnej prípojky vedenej cez 
mestský pozemok k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. 

 
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa geometrického plánu                   

po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom. 
 
Hlasovanie č. 17: 
prítomní - 12 
za - 12  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 
 

 
14. 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. 1462/3 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere                  

7.663 m2, v rozsahu vybudovaného zdroja pitnej vody - záchyt prameňa, vedeného Okresným 
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa,  lokalita Kostivrch,  

 
v prospech: 
Anton Tužinský, rod. Tužinský a Zlatica Tužinská, rod. Šmondrková,                                

Školská 46/24, 968 01  Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, na ktorom sa 

nachádza žiadateľmi vybudovaný zdroj pitnej vody - záchyt prameňa. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 
Manželia Tužinskí predložili mestu Nová Baňa žiadosť o kúpu časti mestského 

pozemku v lokalite Kostivrch, na ktorom sa nachádza žiadateľmi vybudovaný zdroj pitnej 
vody – záchyt prameňa. Komisia ÚPŽPaM žiadosť prerokovala a odporúča mestskému 



zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti pozemku 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. 108/2016 

 
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. 1462/3 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere                  

7.663 m2, v rozsahu vybudovaného zdroja pitnej vody - záchyt prameňa, vedeného Okresným 
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa,  lokalita Kostivrch,  
 

v prospech: 
Anton Tužinský, rod. Tužinský a Zlatica Tužinská, rod. Šmondrková,                                

Školská 46/24, 968 01  Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, na ktorom sa 

nachádza žiadateľmi vybudovaný zdroj pitnej vody - záchyt prameňa. 
 
 
Hlasovanie č. 18: 
prítomní - 12 
za - 12  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 
 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017 
 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná 
kontrolórka  mesta Nová Baňa. 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 2017 

 
 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 dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov v rozpočtovej organizácii Centrum voľného 
času v roku 2016  
 
- Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov v príspevkovej organizácii Technické 
služby mesta Nová Baňa v roku 2016  
 
- Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2016  
 
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016  
 
- Kontrola plnenia uznesení    
 
- Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2016 
 
- Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2016 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 2016  
 
        Ing. Mgr. Eliška Vallová, v.r . 
                 hlavná kontrolórka 
                  mesta Nová Baňa 
 
 
 
Tento Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 
2017 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 29. novembra 2016.   
 
 
Ing.Mgr.E.Vallová  - V pracovných materiáloch ste mali predložený návrh plánu kontrolnej 
činnosti na I. polrok 2017. V súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov predkladá hlavný kontrolór mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh 
plánu kontrolnej činnosti. Rovnako musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním 
v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Tento návrh plánu bol zverejnený na 
úradnej tabuli mesta a súčasne na internetovej stránke mesta od 29. novembra 2016. 
V návrhu plánu pre I. polrok 2017 je: 
- Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času 
v roku 2016  
- Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov v príspevkovej organizácii Technické služby 
mesta Nová Baňa v roku 2016  
- Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2016  
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016  
- Kontrola plnenia uznesení    
- Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2016 
- Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2016 pred jeho schválením 
v mestskom zastupiteľstve. 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 109/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2017 
 



 
Hlasovanie č. 19: 
prítomní - 12 
za - 12  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
 
5. VZN o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva 
 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 
a spracovateľkou je Emília Štullerová, referentka pre školstvo na finančnom oddelení 
Mestského úradu 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 2017, sumy 
dotácie na 1 dieťa vychádzajú z predloženého návrhu rozpočtu  na rok 2017 a z počtu detí 
zariadenia na ktoré mesto prispieva podľa podmienok stanovených vo VZN. 
 

 
E.Štullerová - V priloženom materiály Vám predkladáme na schválenie návrh VZN 
o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva spolu s prílohou 
č. 1 k tomuto VZN, ktorou sú stanovené  sumy dotácie pre rok 2017 na 1 žiaka pre jednotlivé 
školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti mesta v rámci originálnych kompetencií.  

Návrh VZN je vypracovaný na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve § 6 ods. 12., ktorým sa určuje povinnosť obciam vypracovať 
takéto VZN. 

Návrh obsahuje všetky potrebné náležitosti v zmysle tohto  zákona – a to podrobnosti 
financovania, lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto školy financovať, deň 
v mesiaci, do ktorého poskytne mesto školám finančné prostriedky a v prílohe č. 1 je určená 
výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka na kalendárny rok. Suma 
pridelených prostriedkov na 1 žiaka vychádza z predloženého návrhu rozpočtu na budúci rok. 
 



Ing.V.Valachovičová,PhD. -  Chcela by som sa spýtať na termín 15.9., toto určuje zákon, 
alebo to máme určiť my? Zdá sa mi to dosť taký krkolomný dátum. 

E.Štullerová – Tento termín vychádza zo štatistických údajov, čo predkladajú školy do štátu. 
Sú to údaje z toho. Čo sa týka centier, ak by ste chceli, tam môžeme ten termín posunúť.  

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ešte, čo sa týka veku, práve centrá voľného času tu majú 
uvedený vek od 5 do 15 rokov. Viem, že niekedy aj stredoškoláci majú záujem zúčastňovať sa 
na krúžkovej činnosti v CVČ, nie je možné aj toto posunúť? 

E.Štullerová – Tu vychádzame práveže z toho, že štát prispieva len na deti od 5 do 15 rokov.  

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Neviem teda k tomu dátumu, ktorý je pohyblivý, aké k tomu 
zaujať stanovisko. Ja si myslím, že by im určite pomohlo, keby to bolo napr. 30.9. 

E.Štullerová - Je na vás, aký dátum si stanovíte pri tých centrách. 

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Môžem sa spýtať pani riaditeľky CVČ, či by to nejako 
pomohlo, alebo to nie je potrebné? 

PaedDr.T.Polcová – Akýkoľvek dátum, čo sa posunie určite pomôže, ale posledné 2 -3 roky 
sme už tak nastavení, že sa snažíme na to upozorňovať aj rodičov. Takže z našej strany sa ten 
dátum nemusí posúvať. 

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Tak ďakujem, v tom prípade nebudem dávať pozmeňujúci 
návrh.  

 

 

                                                         N á v r h 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BA ŇA č. .…./2016 

zo dňa 14.12.2016 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 školy 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. ................../2016 dňa ....................... . 
 VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od ........................ do ........................ . 
 Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 8/2015 zo dňa 
16.12.2015 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva. 
 VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017.  
 
 
        Mgr. Ján Havran, v.r.  
             primátor mesta 
 
 
 
 
 
 

P R Í L O H A     č.   1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nová Baňa č. …….../2016 

zo dňa 14.12.2016 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 2017 v zmysle čl. III.  Všeobecne záväzného 
nariadenia č. .........../2016. 

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 
2017  

 
(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     854,46 eur 
 
        b) Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa             570,89 eur 
 



        c)  Školský klub detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa     152,41 eur
      
        d) Centrum voľného času pri ZŠ J. Zemana, Školská 6,  

96801 Nová Baňa                                 86,24 eur 
 
        e) Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 

- potencionálni stravníci ZŠ Jána Zemana          121,53 eur
             - potencionálni stravníci ZŠ sv. Alžbety      106,95 eur 

          
         f) Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa    2.562,78 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               134,13 eur 
         

b)  Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15,  
       968 01 Nová Baňa                 75,90 eur 
 
 

V Novej Bani dňa 14.12.2016  
                           Mgr. Ján Havran, v. r.  
                             primátor mesta                                                

 

 

U z n e s e n i e   č. 110/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2016 zo dňa 14.12.2016 o financovaní 
originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva 
 
 
Hlasovanie č. 20: 
prítomní - 12 
za - 12  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 

 
                                                          



Znenie schváleného VZN: 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BA ŇA č.  2/2016 

zo dňa 14.12.2016 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 

 
(2) 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  
 

(5) 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.  
 

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

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

roka. 
h) 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. 

i) Na školský klub detí podľa počtu žiakov školy 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. 

j) 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. 

 
(7) 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. 

 
(8) 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 
 
 

(5) 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.  

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

a školské organizácie so sídlom na území mesta Nová Baňa: 
 

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



g) Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa 
h) Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa 
i) Školský klub detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa 
j) Centrum voľného času pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa 
k) 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 

l) Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa 
 

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

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

školy a školské organizácie. 
e) 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. 

f) 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. 

 
(8) Mesto poskytne príjemcom dotáciu v nasledovných termínoch: 
c) 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. 

d) 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 29.11.2016 do 13.12.2016. 
 VZN schválené uznesením MsZ č. 110./2016 dňa 14.12.2016. 
 VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 16.12.2016 do 30.12.2016. 
 Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 8/2015 zo dňa 
16.12.2015 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva. 
 VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017.  
 
 
 
 
               Mgr. Ján Havran, v.r . 
                   primátor mesta 
 
 
 



P R Í L O H A     č.   1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nová Baňa č. 2/2016 zo dňa 14.12.2016 

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 2017 v zmysle čl. III.  Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 2/2016. 

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 
2017 

 
(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     854,46 eur 
 
        b) Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa             570,89 eur 
 
        c)  Školský klub detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa     152,41 eur
      
        d) Centrum voľného času pri ZŠ J. Zemana, Školská 6,  

96901 Nová Baňa                                 86,24 eur 
 
        e) Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 

- potencionálni stravníci ZŠ Jána Zemana          121,53 eu 
- potencionálni stravníci ZŠ sv. Alžbety         106,95 eur 

          
         f) Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa    2.562,78 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              134,13 eur 

 
b. Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15,  

968 01 Nová Baňa                75,90 eur 
          

V Novej Bani dňa 14.12.2016  
                     Mgr. Ján Havran, v. r.  

             primátor mesta                                                



6. Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 20178, 2018 a 2019 
 

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

 
Predmetný materiál je uvedený pod prílohou č. 1. 
 
Ing.K.Ditteová - Vážení poslanci, predkladáme vám na schválenie návrh rozpočtu na rok 
2017 a na vedomie návrh rozpočtov na roky 2018 a 2019. Na príprave rozpočtu sme pracovali 
takmer tri mesiace. Do tvorby rozpočtu sme sa snažili zapojiť aj Vás.  
 Pri tvorbe rozpočtu musíme zohľadňovať viaceré dokumenty a legislatívne normy, počnúc 
zákonom o obecnom zriadení, cez zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov, 
nariadenie vlády SR o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve až po zákon o rozpočtovej zodpovednosti, o rozpočtových 
pravidlách verejnej ale hlavne zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
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. 
V zákone o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve je schválený 
výnos dane do rozpočtov obcí vo výške 70 %. ZMOS uviedol zvýšenie výnosu dane oproti 
rozpočtu roku 2016 o 5,8 %, čo sme aj dali do rozpočtu. Pre nás to predstavuje čiastku 
128 585 eur. Výnos dane je ďalej rozdeľovaný podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády 
o rozdeľovaní výnosu dane. Ministerstvo financií v pondelok 12.12. zverejnilo východiskové 
štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov, a preto sme v rozpočte nemohli 
zapracovať presnú čiastku určenú pre Novú Baňu. Táto je vyššia o 173 994 eur oproti 
rozpočtovanej. Táto čiastka môže byť v prvej zmene rozpočtu použitá na potrebné výdavky.  
 Výsledkom bežného rozpočtu je prebytok 295 489 eur, ktorý je použitý na pokrytie  
finančných operácií – splátok úverov. Príjmová časť rozpočtu je vyššia o 155 712 eur, 
výdavková časť rozpočtu je vyššia o 224 709 eur ako v roku 2016, čo je o 68 997 eur nižší 
prebytok bežného rozpočtu. 
Zabezpečený je výkon samosprávnych pôsobností mesta, ale aj činnosť rozpočtových 
a príspevkovej organizácie mesta, a záväzky mesta vyplývajúce z úverových zmlúv. 
Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty štyroch rozpočtových organizácií - školských zariadení 
s právnou subjektivitou – Základnej školy Jána Zemana, Základnej umeleckej školy, Centra 
voľného času a Materskej školy ul. Nábrežná s elokovanými pracoviskami na ul. Kolibská 
a Štúrova. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 
príspevkovej organizácie - Technických služieb mesta, ktorým  stanovujeme príspevok na 
činnosť. Nimi navrhované rozpočty boli  prerokovávané, upravované a požadované výdavky 
im boli pridelené tak, aby boli zabezpečené nielen základné funkcie ale aj potrebné údržby 
a vybavenia zariadení interiérovým vybavením. 
Školstvo – bežné výdavky na školstvo predstavujú 50,03 % z bežného rozpočtu. Je to 
polovica rozpočtu. 
Príjmy  - oproti rozpočtu roku 2016 sú vlastné príjmy školských zariadení o niečo nižšie 
(1 550 eur) vo výške cca 88 098 eur. Sú to príjmy za školné, prenájom a režijné náklady v ŠJ. 
Transfery zo strany štátu sú vyššie o 31 129 eur.  
Rozpočet bežných výdavkov pre školstvo na rok 2017  je vo výške 1 901 146 eur, čo je vyššie 
o 125 530 eur oproti pôvodnému rozpočtu roku 2016. Je to aj vyšším prídelom podielových 



daní pre školstvo  už aj z dôvodu 4 a 6 % -ného zvýšenia tarifných miezd a zvýšenia 
minimálnej mzdy. 
Po zapracovaní všetkých zdrojov v predloženom návrhu rozpočtu mesto dofinancováva 
školské zariadenia čiastkou 140 560 eur, čo je viac o 36 197 eur ako v roku 2016. Vzhľadom 
k čerstvým informáciám – zverejneným Východiskovým štatistickým údajom o podiele obcí 
na výnose DPFO  mesto bude dofinancovávať školské zariadenia len čiastkou 40 869 eur. Je 
to spôsobené hlavne zmenenými koeficientmi na individuálne a skupinové vyučovanie v ZUŠ 
a aj zvýšeným koeficientom na 1 prepočítaného žiaka. 
Technické služby – predložili svoj rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Ich 
rozpočet zahŕňa aj príspevok zriaďovateľa, pretože ich vlastné príjmy sú nízke, len 15 520 eur 
– (čo je menej o 7 800 eur ako v roku 2016).  
Je to z dôvodu, že od augusta 2016 vykonávajú TS úpravu biologicky rozložiteľných odpadov 
na svojej podnikateľskej činnosti. Z toho dôvodu znižujú príjmy o 9 000 eur a aj z výdavkov 
bol vypustený projekt 6.1.2. Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi s príspevkom 
12 422 eur. Príspevok im bol odsúhlasený výške 607 507 eur, čo je viac o 24 385 eur ako 
v roku 2016. Vlaňajšie znižovanie stavu zamestnancov sa neukázalo ako dobré riešenie, 
v roku 2016 museli TS zabezpečiť základné činnosti zamestnancami cez ÚPSVaR, čo je 
riešenie na časť roka. Preto sa im odsúhlasilo zvýšenie počtu zamestnancov na nakladanie 
s odpadmi, na Tajch a aj z dôvodu novootvorených mestských WC na ul. Cintorínskej. 
Celková čiastka bežného príspevku z rozpočtu mesta je vo výške 607 507 eur tvorí 15,97 % 
z bežného rozpočtu mesta. Spolu s ich príjmami vo výške 15 520 eur sú náklady a výnosy TS 
vyrovnané vo výške 623 027 eur. 
Prehľad nákladov a výnosov podľa programov a funkčnej klasifikácie, ale aj podľa 
nákladových a výnosových položiek máte priložený, ako aj prehľad bežných účelových 
prostriedkov a kapitálových akcií. 
Kapitálový rozpočet mesta – kapitálové príjmy sú plánované vo výške 17 500 eur. Zatiaľ 
príjmy z predaja budov do rozpočtu zapracované neboli. Požiadavky na kapitálové akcie – na 
rozvoj mesta boli mnohonásobne vyššie, než si náš rozpočet môže dovoliť. Do rozpočtu boli 
vybrané tie najnevyhnutnejšie spolu za 192 210 eur. Z toho dve akcie prechádzajú z roka 
2016 a to vyhliadková veža Háj 60 000 eur a Úprava spevnených plôch ul. Štúrova 6 000 eur.  
Tretím väčším kapitálovým výdavkom je kapitálový transfer pre Technické služby vo výške 
38 400 eur na úhradu druhej polovice nákladov na zakúpenie ojazdeného vozidla Mercedes 
s nadstavbou na odvoz odpadu a 15 000 eur na dodávku vyklápač na odvoz odpadu. 
Kapitálové výdavky určené pre školstvo sú vo výške 45 810 eur a to:  pre Základnú školu 
Jána Zemana na Modernizáciu vzduchotechniky v ŠJ ZŠ vo výške 37 000 eur, pre ZUŠ na 
nákup pianína 5 810 eur a pre MŠ Nábrežná na PD na rekonštrukciu exteriéru 3 000 eur. 
Ďalšie kapitálové výdavky sú vo výške 6 000 eur na rozšírenie kamerového systému v meste, 
vo výške 7 500 eur na dopracovanie PD  na rekonštrukciu vodnej nádrže Tajch, vo výške 
10 000 eur na vypracovanie PD na rekonštrukciu kúpaliska a 3 500 eur na dopracovanie PD 
Kultúrneho centra. 
Nakoľko kapitálové príjmy sú nižšie ako kapitálové výdavky, kapitálový rozpočet je 
schodkový. Tento schodok je pokrytý rezervným fondom. 
Vo finančných operáciách sú zapojené zdroje rezervného fondu vo výške 174 710 eur na 
pokrytie kapitálových akcií, nakoľko kapitálové zdroje z predaja majetku sú len vo výške 
17 500 eur.    
Výsledkom rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 120 779 eur. Nakoľko finančné 
operácie sú schodkové 2 618 eur, celkový rozpočet na rok 2017 je prebytkový vo výške 118 
161 eur. 



Vo výdavkoch nie je premietnuté schválené zvýšenie tarifných platov pre zamestnancov 
MsÚ, školských zariadení a technických služieb, ktoré predpokladá potrebu 62 000 eur, čo 
bude upravované v 1. zmene rozpočtu. 
Prílohou rozpočtu je tabuľka, v ktorej sú uvedené údaje o skutočnosti za roky 2011 – 2015, 
rozpočet a očakávaná skutočnosť na rok 2016 a návrh rozpočtov na roky 2017 - 2019. 
K návrhu rozpočtu mesta jej priložené stanovisko hlavnej kontrolórky. 
Na CD sú kompletné materiály vrátane textovej časti rozpočtu. 
Teraz chcem doplniť ešte jednu zmenu. Dopĺňame nový podprogram 10.9. Zateplenie budovy 
kina – kultúrny dom so zámerom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy kina – 
kultúrneho domu  návrhom opatrení, výsledkom ktorých bude efektívne a ekonomickejšie 
využívanie energie. Včera vyšla výzva, tak hneď reagujeme. Výdavky vo výške 5 000 eur sú 
určené 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.  
Premietneme nové materiály opravené o túto zmenu – na strane 4 v tabuľke sú zmeny 
vyznačené červenou farbou. Navrhuje sa výdavky na PD kryť zdrojmi z rezervného fondu, 
preto sú zmeny premietnuté v kapitálovom rozpočte a v príjmových finančných operáciách. 
Celkový prebytok zostáva vo výške 118 161 eur. 
Existujúci rezervný fond zostane vo výške 12 518 eur (po ukončení roka a prebytku 
hospodárenia sa vytvorí nový rezervný fond).  
Návrh na uznesenie teraz rozdaný na stoly je už opravený o túto zmenu.  
 
Mgr.M.Havran – Prihlásim som sa kvôli tej zmene, čo ste teraz uviedli. Predpokladám, že 
v prípade, že mesto bude úspešné s projektom, ten rozpočet sa bude meniť aj kvôli tomu, že 
tam ide 5 % spolufinancovania.  
 
Ing.K.Ditteová – Potom sa to upraví celé, aj transfer, aký obdržíme, aj výdavky vo výške 
transferu, naše výdavky budú vo výške 5 %  a ak budú náklady navyše, tak to budeme znášať. 
Teraz sú výdavky len na projektovú dokumentáciu, potom budeme dopĺňať výdavky, keď 
budeme vedieť, či sme úspešní, alebo nie.  
 
Mgr.J.Havran  – Vzhľadom na to, že to bolo urobené  dnes, myslím si, že predmetom celej 
rekonštrukcie bude kompletná výmena strechy a zateplenie strešnej konštrukcie, zaizolovanie 
zvislých konštrukcií, výmena okien a dverových výplní dverí. To by bolo predmetom 
samotnej rekonštrukcie. Podľa projektu uvidíme, či sú nevyhnutné aj ďalšie opatrenia, ktoré 
by sme urobili prípadne aj z vlastných prostriedkov, tak aby to nebolo len zaplátanie 
a obalenie tej budovy, ale vyriešenie problému aj s vlhnúcimi stenami a ďalšími technickými 
problémami súvisiacimi s tou budovou. Takže projekt ukáže, koľko prostriedkov je možné 
žiadať z podpory maximálne vo výške  200 tis. eur.  Neviem, či ten projekt presiahne tú sumu 
aj s ďalšími potrebami súvisiacimi s tou rekonštrukciou.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ja som rada, za komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, 
že niektoré naše návrhy sa do tohto návrhu rozpočtu dostali. Tie, čo sa nedostali som 
konzultovala s pani vedúcou finančného oddelenia, aj s pánom predsedom finančnej komisie. 
Bude priestor v I. zmene rozpočtu, chcela by som uviesť, keďže nie všetkým sa nám vždy 
podarí stretnúť k tomu rozpočtu na mestskom úrade, že sme na komisii zvažovali napr. 
obnovu fontány alebo vybudovanie nového streetworkoutového ihriska, obnovu vchodov do 



baní, ktorá by sa hodila vzhľadom k blížiacemu sa 10. stretnutiu  baníckych miest a ďalšie 
projekty, ktoré sú uvedené v našej zápisnici. Bola by som rada, keby sa do I. zmeny rozpočtu 
dostalo aj rozšírenie cesty na ul. Kamenárskej a hneď by som prešla ku kinu. Veľmi ma teší 
táto možnosť, dúfam, že sa to mestu podarí, pretože som práve o tom chcela hovoriť. 
V piatok, čo sme mali benefičný koncert, tak tie otváracie okná tam tak neskutočne chýbali, 
že tam bolo v podstate ťažko vystupovať v tom vydýchanom vzduchu. Dúfam, že sa to podarí 
aj z externých zdrojov. Zároveň ste uviedli, že maximálna suma je 200 tis. eur, potom už 
trošku odpadá moja ďalšia otázka, lebo som sa chcela spýtať, či by nebolo možné žiadať 
o viacero projektov, keďže v nedeľu som sa zúčastnila v kultúrnom dome na Bukovine 
pekného programu, ktorý tam nacvičujú Bukovinčania. Zateká tam strecha a nič sa s tým 
nerobí. Viem, že budova sa dostala do koncepcie ako budova na predaj a verím, že si to 
poslanci ešte rozmyslia, lebo to by sme tým veľmi ublížili Bukovinčanom. Či by do tej výzvy 
mohlo ísť viacero tých budov, ale vzhľadom na tie obmedzené zdroje ste to preto asi 
nezvažovali.  
 
Mgr.J.Havran - Je možné podať iba jednu žiadosť, podľa toho, čo som si aj dnes prečítal tie 
podmienky.  Nie je to možné robiť pre školy a školské zariadenia, musia to byť verejné 
budovy, ktoré majú takýto typ charakteru – sociálne služby, kultúrne služby alebo vybavenosť 
iného typu, verejné alebo úradné budovy. Toto by možno do toho spadalo, avšak je možné 
podať iba jeden projekt za oprávnený subjekt. V tomto prípade by sme uprednostnili asi 
väčšiu záležitosť, aj s ohľadom na požadované množstvo prostriedkov, ktoré budú pri tom 
potrebné. Čo sa týka vydýchaného vzduchu, nie som o tom úplne presvedčený, že strecha 
a fasáda to vyrieši. Povedal by som, že to je vecou vzduchotechniky, ktorá v tom priestore nie 
dostatočne funguje. To by bolo potrebné riešiť prípadne popritom aj z vlastných prostriedkov, 
lebo si myslím, že to nebude oprávnený výdavok v rámci tohto programu. Sú to opatrenia 
smerujúce k energetickej efektívnosti. Aj keď tam môže dôjsť k nejakej kombinácii 
vykurovania a odvetrávania celého toho priestoru. Výzva bola zverejnená včera alebo 
predvčerom, termíny, ktoré sú pre to určené sú – dátum realizácie od 1.1.2017 do konca 
októbra 2017, to musí byť koniec celej realizácie. V tom čas sme povinní spracovať 
projekciu, vybaviť stavebné povolenie, spraviť verejné obstarávanie a potom to zrealizovať. 
Čím viac to budeme komplikovať, asi nám to bude dlhšie trvať. Nevylučujem, že niektoré 
veci budeme robiť súbežne. To znamená, že súbežne so stavebným povolením už budeme aj 
obstarávať a medzitým musí byť ešte aj vyhodnocovanie tých žiadostí. Dosť je to také 
šibeničné, nikdy to predtým takéto nebývalo.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Výmena tých okien, ja som skôr myslela ten vydýchaný 
vzduch v zákulisí na tom schodišti, ako sa ide z oddelenia kultúry hore k javisku. Tá výmena 
okien, ktoré sa budú dať aj otvoriť, nie ako teraz,  ktoré sa nedajú otvoriť. Tá výmena tiež 
pomôže. Pred vyše rokom sme sa ako komisia dopravy zaujímali o možnosť zvýšenia 
bezpečnosti pre ZUŠ-kou, teraz posledne na stretnutí k rozpočtu na mestskom úrade sme sa 
zhodli, že vypracovaná  štúdia nebola postačujúca, nerieši tento problém. Chcem sa spýtať, či 
už bola pripomienkovaná a či sa to medzitým pohlo ďalej, či tá projektantka v januári vymyslí 
niečo nové.  
 
Mgr.J.Havran - Myslím si, že zatiaľ tam nie je nové riešenie, skúsime zvolať stretnutie 
a porozprávať sa o možnostiach, ktoré by tam boli prípadne vhodné a nejaké technické 
riešenia. Zatiaľ to bolo prezentované ako neriešiteľné, nejaké alternatívy boli finančne 
náročné, ktoré zatiaľ neboli predmetom riešení. Skúsime spraviť stretnutie, aby z toho niečo 
vzišlo. Rozprávali sme sa o tom aj na tom stretnutí a to, čo je tam zatiaľ navrhované, nerieši 
situáciu, ktorú by sme chceli vyriešiť. Pri tej situácii, ktorá tam teraz je by som povedal, že 



nie sú naporúdzi jednoduché technické riešenia. Riešení je dosť, len ich finančná náročnosť 
a celková zrealizovateľnosť je podľa mňa nedohľadná alebo nedostupná. Tie veci, ktoré sa 
zrealizovali v blízkosti Lidla jednoducho komplikujú vec, že to nemá jednoduché riešenie. 
Zatiaľ to vyzerá tak, že to nemá technické riešenie, aj keď každá vec sa dá nejakým spôsobom 
vyriešiť. Budeme sa ale snažiť venovať sa tomu na začiatku roka, aby sme zistili, či tam 
skutočne niet iných možností.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Ďakujem, ešte by ma zaujímalo v podprograme 8.3. 
kanalizácia, v textovej časti je to nazvané „Kanalizačný zberač ul. Kamenárska“, keďže už 
viac ako pred rokom sme riešili možnú spoluprácu so StVaK, ktorá ponúkala podanie 
projektu, až by mesto vstúpilo do aglomerácie s Brehmi. Aj tu sa chcem spýtať, či sa to 
podalo, keďže mňa sa ľudia pýtajú, či sa to ešte bude niekedy v najbližšej budúcnosti 
realizovať alebo nie?  
 
Mgr.J.Havran  – My v ponímaní StVaK sme v aglomerácii s Brehami, nemusíme do nej 
vstúpiť. Ony nás považujú za aglomeráciu spoločne s Brehami. Výzva, ktorá tu v minulosti 
bola, a o ktorú sa chcela uchádzať táto spoločnosť, bola určená práve pre aglomerácie a my 
sme sa nestali súčasťou toho projektu. Táto kanalizácia je naprojektovaná, je stavebne 
povolená, aj keď neviem, či už stavebné povolenie nie je prepadnuté, mohla by v budúcnosti 
byť predmetom nejakého podania v prípade, že by vyšla nejaká výzva, ktorá sa týka 
kanalizácií, ale kde by investorom bolo mesto a nie prevádzková spoločnosť. Išli by sme do 
toho individuálne. Čo sa týka plnenia povinností, ktoré zákon stanovuje, podľa môjho názoru 
mesto Nová Baňa je v dostatočnej miere skanalizované. Pokiaľ budeme posudzovaný spolu 
s Brehami, ktoré nemajú ani meter kanalizácie, tak to nebude dostatočné.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - V prípade, ak by v tomto programovom období, ktoré trvá do 
roku  2020 bol problém v tom, že môžu žiadať len aglomerácie, tak ako sa mesto zachová? 
Pripustí aj tú spoluprácu s inou obcou, aby bola žiadateľom aj súkromná spoločnosť alebo 
nie? 
 
Mgr.J.Havran  -  To je hypotéza, neviem Vám povedať, aké budú podmienky. Zatiaľ by som 
povedal, že to nezáleží len na meste Nová Baňa, pretože ani Brehy nepodpísali zmluvy 
v obave, že vytvoria nejaký precedens  v rámci sporu o katastrálnu hranicu. Myslím si, že ťah 
je na strane obce Brehy, aby sa s tým nejakým spôsobom vysporiadali. Predpokladám, že taká 
výzva bude a pokiaľ bude taká možnosť, my sa do nej zapojíme, individuálne ako mesto.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ďakujem. 
 
J.Psotka – Neviem, kde v rozpočte je zahrnutý príjem z kameňolomu Sedlo a čo ťažia 
mestské lesy?  
 
Ing.K.Ditteová - V prenájme pozemkov. 
 
Mgr.J.Havran  - Obidve položky, príjem z mestských lesov aj z kameňolomu sú zahrnuté 
v položke príjem z prenájmu pozemkov. 
 
J.Psotka – Výdavky za autobusové spoje, na tento rok boli 39 800 eur, na rok 2017 je 58 500 
eur, rozdiel je 18 tis. eur. Ľudia sa mi sťažujú, že idú z roboty a musia si objednávať taxíky. 
Nemohla by sa SAD-ka prispôsobiť tomu, ako je pracovná doba?  
 



Mgr.J.Havran – Musíte povedať, o ktoré spoje sa jedná a v ktorom čase sa ľudia nestíhajú 
prepraviť, lebo nie všetky autobusy zabezpečia mesto Nová Baňa. Predpokladám, že tí ľudia 
chodia aj prímestskou autobusovou dopravou, nechodia len mestskou hromadnou dopravou, 
ktorú financuje mesto Nová Baňa. Bolo by dôležité skúmať, kedy sú tie časy. Tie autobusy, 
ktoré objednávame a financujeme my, ich časy príchodov a odchodov sú stanovované nami. 
Len ja predpokladám, že pokiaľ hovoríte o ľuďoch, ktorí chodia na Chotár, prípadne na 
Bukovinu, myslím si, že to môžu byť aj autobusy, ktoré by boli prímestskými autobusmi. Nie 
všetkým spojom, ktoré financuje mesto Nová Baňa je možné upraviť ich časy odchodu. Čo sa 
týka výšky financií, mesto Nová Baňa dofinancováva 3 linky a to na Ílend, Bukovinu 
a Kútovskú cestu. Rozdielne sú aj tie výšky financií. Zvýšené financovanie je spôsobené 
fakturáciou zo strany SAD, ktorá má vyššie náklady a požaduje, aby bola urobená úhrada. 
Dnes to funguje takým spôsobom, že nám fakturujú náklady, ktoré majú v súvislosti 
s prevádzkou autobusov, odpočítavajú z toho výnosy, ktoré zarobia a rozdiel platíme my. 
Dnes dofinancovávame autobusy, aby mohli chodiť a aby neboli stratové. Pokiaľ budeme 
vedieť, ktoré autobusy sú problematické, že teda odchádzajú v nesprávnom čase, tak môžeme 
prispôsobiť ich odchod. Myslím si, že vo väčšine prípadov sa to bude dať spraviť a určite to 
upravíme. Nie je v našom záujme, aby autobusy chodili  prázdne. Aj keď viacero autobusov 
jazdí prázdnych. Keď vám dám prehľad o tom, ako sú využívané, tak sú prázdne.  
 
J.Psotka - Jedná sa o Bukovinu. 
 
Ing.J.Šeclová - Vychádza sa vlastne z grafikonov, ktoré sú spracované v spolupráci. Návrhy 
je samozrejme možné prerokovať, ale návrhy sa podávajú do konca septembra a od 9. 
decembra platí nový grafikon, takže v súčasnej dobe už neprichádza nejaká zmena do úvahy. 
Skoro všetko sú to prímestské autobusy, kde je dohoda medzi BBSK a SAD Zvolen, kde sa 
samozrejme prepočítavajú aj náklady a my z tej straty platíme 2/3. Včera som postrehla, bolo 
zasadnutie BBSK a padli tam také slová, či nebude dokonca problém s financovaním, ako 
keby BBSK-a chcela znížiť svoje náklady  a rozpočítavať to na mestá. Ako povedal pán 
primátor, potrebovali by sme vedieť, ktorých spojov by sa to týkalo a muselo by sa to 
prerokovávať so zástupcami spoločnosti SAD. Pokiaľ sú to večerné spoje, tam bol problém, 
to už nebude prvýkrát nadnesená otázka, ale bohužiaľ nenašla sa tam nikde zhoda, lebo tam 
sú určité náväznosti, napr. spoj Žiar nad Hronom – Malá Lehota, nie je to samostatne 
vyčlenené, že ide spoj len zo železničnej stanice napr. na Bukovinu. Bolo mi dobré to potom 
povedať,  poznačíme si to, prerokujeme a uvidíme, aký záver by z toho vznikol.  
 
J.Psotka - Stalo sa to tým, že zmenili pracovnú dobu v Izomate, tam sa to posunulo o hodinu 
a tie spoje tam potom nesedia.  
 
Ing.J.Šeclová - Vtedy sa to riešilo hneď, ale k zmene nedošlo, bohužiaľ to nebolo priechodné.  
 
J.Psotka - Údržba mestských komunikácií, vidí sa mi to trochu málo suma 75.583 eur, lebo 
na 1 km to vychádza 663 euro, čo je trochu málo na údržbu, lebo tie cesty sa veľmi kazia 
všade, nielen smerom na Chotár a Bukovinu.  
 
Mgr.J.Havran  – Pán riaditeľ TS vysvetlí, čo všetko zahŕňa tých 75 tis. euro. To nie sú 
prostriedky, ktoré sú určené na asfaltovanie.  
 
F.Bakoš - Pokiaľ ste sa zaoberali rozpočtom technických služieb a výškou nákladov na 
údržbu miestnych komunikácií, musím poznamenať toľko, že priame prostriedky na opravu 
MK tvoria 10 tis. eur. Celkové množstvo komunikácií, spevnených asfaltových plôch máme 



97 km a 9,2 km máme plochy štrkové a zhutnené a 114 km zostávajú lúčne prechody pre zber 
rôznych triedených odpadov. Z týchto prostriedkov, ktoré sú tu vyčlenené to je 103 euro na 
km a z toho kilometra vyjde opraviť 7 m2. Ostatná údržba MK, tam sú rôzne záležitosti – 
čistenie rigolov, šiancov, pohonné hmoty, mzdy. To je celkove štáb ľudí, ktorý sa celoročne 
stará o tieto komunikácie a priame náklady sú tie, o ktorých sme hovorili.  
 
Mgr.J.Havran  - Tak, ako ste hovorili množstvo tých prostriedkov nie je dostatočné, je na 
MsZ, akým spôsobom sa postaví k tomu množstvu prostriedkov. Určite tých požiadaviek je 
viacej a rozpočet je vytvorený prebytkový, aby tvoril rezervy aj na toto. Myslím si, že TS ako 
správca komunikácií by mali vytvoriť nejaké priority údržby a predložiť požiadavky, ktoré by 
mali byť následne MsZ odsúhlasené. Toto je suma, ktorá je štandardne každý rok pričlenená 
a v priebehu roka sa tam prostriedky dávajú na schválenie podľa toho, akým spôsobom 
hospodári mesto.  
 
Ing.T.Palaj – Ohľadom tej výzvy na zateplenie budov, do ktorej sa chceme zapojiť s kinom 
Vatra, kde je potrebné najskôr vypracovať PD. Neviem, opravte ma, ale my máme spracovanú 
PD na Dom služieb? Hovorili ste, že tam bude náročné  časovo, či sa to stihne pripraviť. 
Nespĺňa teda aj táto budova podmienky na túto výzvu? 
 
Mgr.J.Havran  - Myslím si, že PD na budovu Domu služieb máme a rovnako aj stavebné 
povolenie, ale myslím si, že charakterom tej budovy nespĺňa tie podmienky, ktoré sú tam 
nastavené s ohľadom na to, že skoro 100 % priestorov je tam prenajatých a využívajú sa 
komerčne a nebude to vnímané ako verejná budova.  
 
O 16.40 hod. odchod poslanca MsZ Petra Forgáča. 

 
 

U z n e s e n i e   č. 111/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 

a) Rozpočet Mesta Nová Baňa na rok  2017  v členení: 
 

PRÍJMY VRÁTANE  FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 4 296 740 
VÝDAVKY VRÁTANE  FINAN ČNÝCH OPERÁCIÍ 4 178 579 
V tom:  
BEŽNÝ ROZPOČET  
Bežné príjmy 4 099 530 
Bežné výdavky 3 804 041 
Prebytok/schodok bežného rozpočtu    295 489 
  
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET  
Kapitálové príjmy 17 500 
Kapitálové výdavky 197 210 
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu  - 179 710 
  
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA 115 779 
  



FINANČNÉ OPERÁCIE  
Príjmové finančné operácie 179 710 
Výdavkové finančné operácie  177 328 
Prebytok/schodok finančných operácií +  2 382 
 

a) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Technických služieb Nová 
Baňa na rok 2017 a plán príspevku na roky 2018 a 2019 

 
berie  na   vedomie  
 

a) Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2018 a 2019  
 

b) Stanovisko HK k návrhu rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky  2017, 2018 a 2019    
 
Hlasovanie č. 21: 
prítomní - 11 
za - 10  (Juraj Búry, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, 
Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., 
Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 1  (Ján Psotka)  
nehlasoval - 1  (Peter Forgáč) – uznesenie bolo prijaté 
 
 
O 16.45 hod. príchod poslanca MsZ Petra Forgáča. 
 
 
7. Zmena konateľa obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik  s.r.o. 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 
 
V zmysle § 11 ods.4 písm. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov mesta do štatutárnych orgánov 
a kontrolných orgánov obchodných spoločností, ktoré zriadilo ako jediný spoločník. Po 
schválení zástupcov do týchto orgánov valné zhromaždenie, ktorým je primátor mesta, 
vymenuje, odvolá štatutárny orgán spoločnosti rozhodnutím jediného spoločníka. Primátor 
mesta vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia má na tieto právne úkony oprávnenie 
v zmysle § 125 ods.1 písm. f Obchodného zákonníka. Dôvodom predloženej zmeny je odchod 
súčasnej konateľky obchodnej spoločnosti na starobný dôchodok.  
 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som vedieť, či je tu dnes pani Tužinská a mohli by 
ste nám povedať, prečo je vhodná na túto funkciu? 
 
Mgr.J.Havran -  Pani Tužinská je tu prítomná, pretože som požiadal, aby sa zúčastnila 
dnešného zasadnutia MsZ. Pani konateľka Holá požiadala o uvoľnenie z funkcie, pretože 
odchádza na starobný dôchodok. S ohľadom na to, aby bol zabezpečený ďalší chod 



spoločnosti a kontinuita som sa rozhodol, že za konateľa spoločnosti navrhnem pani 
Tužinskú, ktorá je aj v súčasnej dobe zamestnankyňou MsBP a má na starosti veľkú časť 
agendy. Absolvoval som s ňou dve stretnutia, na ktorých sme sa rozprávali o fungovaní 
organizácie a jej predstavách, ako by tam mohlo byť zlepšené hospodárenie spoločnosti. Na 
základe tých stretnutí som nadobudol pocit, že by to bolo vhodné ju navrhnúť za konateľa 
tejto spoločnosti aj s ohľadom na jej poznatky a znalosť pomerov a bezproblémové 
fungovanie tej spoločnosti. Takže to bolo moje rozhodnutie.  
 
Mgr.Ľ.Rajnohová - Len by som doplnila, že aj pani Holá, aj pani Tužinská majú v súčasnej 
dobe platné právne osvedčenia, ktoré kvalifikačne musia mať pre výkon tohto povolania 
v zmysle energetických zákonov.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcem sa spýtať, či týmto pádom ubudne jedna funkcia 
v MsBP, alebo budete hľadať na jej pôvodnú pozíciu nového človeka, alebo ako to bude ďalej 
fungovať? 
 
Mgr.J.Havran  – Ja nikoho hľadať nebudem. Takúto istú otázku som jej kládol a rozprávali 
sme sa aj o personálnom obsadení v rámci tejto firmy. Navrhoval som nejaké riešenia a toto 
nechávam v jej réžii ako sa rozhodne do budúcna, či tá organizácia bude fungovať s menším 
počtom zamestnancov. Bude to jej vlastné rozhodnutie a zodpovedá sa valnému 
zhromaždeniu a mestskému zastupiteľstvu za výsledky hospodárenia. Mzdové náklady sú 
rovnako nákladmi tej spoločnosti a ovplyvňujú hospodárenie. Ja som jej takýto návrh dával 
a ako sa rozhodne, to už je v podstate v jej kompetencii.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ďakujem. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 112/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 

a) odvolanie Anny Holej z funkcie konateľky obchodnej spoločnosti Mestského 
bytového podniku Nová Baňa s.r.o., Bernolákova č. 11, 968 01  Nová Baňa, IČO: 
36644277 s účinnosťou od 31.12.2016 

 
b) menovanie Anny Tužinskej na funkciu konateľky obchodnej spoločnosti Mestského 

bytového podniku Nová Baňa s.r.o., Bernolákova č. 11, 968 01  Nová Baňa, IČO: 
36644277 s účinnosťou do 01.01.2017 

 
Hlasovanie č. 22: 
prítomní - 12 
za - 12  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 



 
 Následne primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran odovzdal odchádzajúcej 
riaditeľke Mestského bytového podniku s.r.o. Nová Baňa ďakovný list za dlhoročnú 
a profesionálne vykonávanú prácu. Za všetkých prítomných jej poďakoval za jej svedomitú 
a poctivú prácu a povedal, že z jej kvalitného vedenia spoločnosti mali prospech všetci 
obyvatelia mesta, nielen tí, ktorí sú napojení na teplo. Do súkromného života jej zaželal 
hlavne veľa zdravia, spokojnosti a rodinnej pohody.  
 

Odchádzajúca riaditeľka Mestského bytového podniku s.r.o. Nová Baňa, pani Anna 
Holá, oboznámila prítomných s jej doterajším výkonom a prácou v Mestskom bytovom 
podniku s.r.o. Nová Baňa, pričom v tejto organizácii pracovala od roku 1973 až doteraz t.j. 43 
rokov. Všetkým, s ktorými spolupracovala poďakovala za spoluprácu, hlavne vedeniu mesta. 
Novému konateľovi popriala veľa správnych rozhodnutí a trpezlivosti, poslancom MsZ veľkú 
rozvážnosť pri prijímaní akýchkoľvek opatrení a rozhodnutí a primátorovi mesta pevné nervy. 
 
 
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
 

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 
 

Výkon funkcie hlavnej kontrolórky Ing. Mgr. Eliške Vallovej  zanikne dňom 1. apríla 
2017 uplynutím jej funkčného obdobia. Zákon SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v § 18a ods. 2 upravuje, že „Deň konania voľby hlavného 
kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým 
najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 
dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného 
kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania 
voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri 
mesiace a doklad o vzdelaní.“ 
 
O 16.56 hod. odchod poslanca Mgr. Maroša Havrana z rokovania MsZ. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Nasledovné podmienky, ktoré v tom bode „e“ stanovíme, 
určuje zákon, alebo my určujeme tie roky praxe len v tomto uznesení? 
 
Mgr.Ľ.Rajnohová – Zákon o obecnom zriadení určuje minimálne ukončené stredoškolské 
vzdelanie, to je jediná podmienka. Vychádzajúc z praxe aj v minulom období sme mali presne 
takto charakterizované podmienky a myslíme si, že ten človek by mal mať aj nejakú prax, aby 
sa nám tam nehlásili absolventi, lebo naozaj aj tou praxou získava prehľad. Pokiaľ sa ale na 
tom dohodnete, môžete navrhnúť zmenu.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Práveže to som sa bála, že by sa taký mladý človek, ako napr. 
pani Vallová pred šiestimi rokmi na takúto pozíciu nemohol dostať, lebo mi to nevychádza, 
ale možno som zle počítala, keďže je tam po vysokej škole nutné mať ešte 5 rokov prax. 
Vychádza mi to tak, že najmladší môže byť 29 ročný človek.   



 
Mgr.Ľ.Rajnohová – Pokiaľ naša súčasná hlavná kontrolórka sedí vo svojej funkcii, určite 
vtedy splnila podmienky. Bola stanovená komisia, tak ako bude aj teraz. Splnenie všetkých 
zákonných podmienok budete mať predložené na tom MsZ, kde budete  robiť voľbu hlavného 
kontrolóra. V minulom období, ak si dobre pamätám bolo prihlásených 5 záujemcov, čiže to 
nie je až tak obmedzujúce.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ďakujem. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 113/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 

a) prerokovalo 
návrh na voľbu hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na volebné obdobie 2017 - 2023 
 

b) vyhlasuje 
v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  stredu 22. februára 2017 za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Nová 
Baňa na volebné obdobie rokov 2017 - 2023 
 

c) určuje 
rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra – čiastočný pracovný úväzok 0,7 
 

d) ukladá 
 vedúcej správneho oddelenia mestského úradu zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného 
kontrolóra mesta Nová Baňa na úradnej tabuli a webovom sídle mesta, v miestnej tlači, 
prípadne aj iným spôsobom v mieste obvyklým, a to najmenej 40 dní pred dňom konania 
voľby hlavného kontrolóra 
 

e) určuje 
nasledovné podmienky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 

- úplné stredné vzdelanie ekonomický smer a 10 rokov praxe v danej oblasti, alebo 
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa oblasti ekonomickej, právnickej alebo verejnej 

správy a 7 rokov praxe v daných oblastiach, alebo  
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa oblasti ekonomickej, právnickej alebo verejnej 

správy a 5 rokov praxe v daných oblastiach, 
- znalosť právnych predpisov z  oblasti finančnej kontroly, účtovníctva, 

rozpočtovníctva, daní, obchodného práva a samosprávy, 
- bezúhonnosť kandidáta, 
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

• Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať: 
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontakt (mail, telefón), 
- súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov, 
- úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
- štrukturovaný profesijný životopis, 
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony. 

• Termín ukončenia podávania prihlášok: 08. februára 2017. 



• Písomné prihlášky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad v Novej 
Bani, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa. Na obálke je potrebné vyznačiť „Voľba 
hlavného kontrolóra – neotvárať“  a  meno s  adresou odosielateľa. Za deň doručenia sa bude 
považovať deň uvedený v odtlačku prezentačnej pečiatky MsÚ v Novej Bani. 
 
Spôsob vykonania voľby: 
 

• Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Novej Bani. 

• Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykonajú členovia komisie pre voľbu 
hlavného kontrolóra ustanovenej mestským zastupiteľstvom a vedúca správneho oddelenia 
mestského úradu dňa 10. februára 2017 o 13.00 hod. v malej zasadačke mestského úradu. O 
výsledku spíše vedúca správneho oddelenia  Mestského úradu Nová Baňa zápisnicu, ktorú 
podpíšu všetci prítomní, a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu 
o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo 
v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili 
stanovené podmienky.  

• Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na 
zasadnutie zastupiteľstva dňa 22. februára 2017 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní 
zastupiteľstva v rámci bodu ,,Voľba hlavného kontrolóra “ v časovom rozsahu max. 5 min, 
pred uskutočnením samotného aktu voľby hlavného kontrolóra. 
Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto 
skutočnosti písomne informovaný do 5-tich dní odo dňa otvorenia obálok. 

• Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov mestského zastupiteľstva. 

• Ak ani jeden z  kandidátov takú väčšinu nezíska, ešte na tom istom zasadnutí zastupiteľstva  
sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole 
volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb 
postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. 

• V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri 
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 
 
f) menuje  
komisiu pre voľby hlavného kontrolóra v nasledovnom zložení: 
 
zapisovateľka -  Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia MsÚ 
poslanci MsZ  -  Natália Pinková 
   Ing. Zdenko Král 
   Maroš Marko 
 
 
Hlasovanie č. 23: 
prítomní - 11 
za - 11   (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., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 



9. Zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2015 
 

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

Dôvodová správa 
 
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 2015 
 
Samospráva 
 
Mestské zastupiteľstvo v tomto roku pracovalo v nezmenenom zložení, zasadnutia boli 
zvolávané podľa stanoveného plánu. Dňa 22. januára mestské zastupiteľstvo zvolilo členov 
do jednotlivých komisií z radov občanov mesta. Do komisie bytovej a sociálnej Ing. Jozefa 
Štrbu, Mgr. Sidóniu Kurekovú, MUDr. Máriu Bradiakovú, do komisie cestovného ruchu Mgr. 
Ľubicu Hollú, Igora Gladiša, Mgr. Ivetu Lukáčovú, Ing. Jozefa Koperdáka, Branislava 
Medveďa, Ing. Júliu Hrmovú, Ing. Zuzanu Mališovú, do komisie územného plánu, životného 
prostredia a majetku Jozefa Holého, Ing. Ivetu Pallerovú, Jolanu Barborovú, Ing. Michala 
Motyku, do komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu Mgr. Renátu Jányovú, Mgr. 
Natáliu Kopernickú, PaedDr. Tatianu Polcovú, Katarínu Štrbovú, Ing. Líviu Polcovú, Mgr. 
Juraja Kološtu, do komisie dopravy Františka Bakoša, Ing. Alojza Kopernického, Mgr. 
Branislava Pirháča, Mgr. Ľuboša Šutku, Ing. arch. Jána Kôpku, za predsedu komisie Zboru 
pre občianske  záležitosti /ZPOZ/ Natáliu Pinkovú, poslankyňu mestského zastupiteľstva, do 
komisie ZPOZ Mgr. Jána Škvarku, Lýdiu Benčovú, Máriu Lutišanovú, Mgr. Vieru 
Kopernickú, do finančnej komisie Ing. Vincenta Štullera, Ing. Zuzanu Kováčovú, Ing. Zuzanu 
Paučekovú, Ing. Jozefa Koperdáka. 
 
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 23. júna poslanci schválili Program rozvoja mesta 
Nová Baňa na roky 2014 - 2020. Bol to základný komplexný strednodobý programový 
a rozvojový dokument. 
 
Mesto v rámci grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky podalo projekt 
na rok 2015 s názvom „ Obnova Súsošia sv. Trojice – III. etapa“. Projekt bol úspešný, 
 podporený zo strany Ministerstva kultúry SR vo výške 13 000 eur a bol spolufinancovaný 
mestom. I. etapa prác bola zrealizovaná  v roku 2013,  II. etapa v roku 2014. 
 
Hospodárenie 
 
Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2015 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 
84/2014 zo dňa 15.12.2014 ako vyrovnaný vo výške 3 936 010 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 bola naďalej dodržaná rozpočtová klasifikácia.  
 



Bežné príjmy boli vo výške 3 559 915 eur,  po úpravách 3 830 867 eur a dosiahnutá 
skutočnosť bola  3 963 130 eur, čo bolo plnenie na 103,45 %. Bežné výdavky  boli schválené 
vo výške 3 373 516 eur, po úpravách 3 604 381 eur a skutočné výdavky boli vo výške 3 511 
036, čo bolo čerpanie na 97,41 %. Bežný rozpočet bol v skutočnosti prebytkový vo výške 
452 094 eur. 
 
 Kapitálové príjmy boli schválené vo výške 284 169 eur, po úpravách  284 169 eur, 
dosiahnutá skutočnosť 348 914 eur, čo bolo plnenie na 122,78 %, kapitálové výdavky  boli 
schválené vo výške 385 431 eur, po úpravách 1 384 801 eur, skutočnosť bola 1 279 933 eur, 
čo bolo čerpanie na 92,43 %. Kapitálový rozpočet bol v skutočnosti schodkový vo výške 
931 019 eur. 
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia bol schválený prebytkový vo výške 85 137 eur, po 
úpravách schodkový vo výške 874 146 eur, v skutočnosti bol schodok rozpočtového 
hospodárenia vo výške 478 925 eur. 
 
Finančné operácie, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, ale sú súčasťou rozpočtu, boli 
schválené vo výške  príjmy 91 926 eur, po úpravách 1 051 209 eur, skutočnosť 943 158 eur.  
 
Výdavky rozpočet 177 063 eur, po úpravách 177 063 eur, skutočnosť 175 244 eur.  
 
Výsledok finančných operácií bol  v skutočnosti bol prebytok 767 914  eur.  
 
Pôvodný rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, po úpravách bol schválený tiež vyrovnaný. 
V skutočnosti mesto skončilo rok 2015 s prebytkom vo výške 288 989 eur.  
 
Rok 2015 bol zase finančne lepším rokom. Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve 
(najväčšia príjmová položka) bol o 41 722 eur vyšší, ako predpokladalo Ministerstvo financií 
SR vo východiskových štatistických údajoch pre rok 2015. V porovnaní s rokom 2014 bol 
výnos dane až o 224 730 eur vyšší. V priebehu roka bolo urobených 5 zmien rozpočtu, všetky  
boli schválené na mestskom zastupiteľstve /MsZ/. Okrem toho boli po poslednom zasadnutí 
MsZ schválené 2 rozpočtové opatrenia v rámci kompetencií  riaditeľa Technických služieb 
mesta a v rámci kompetencií riaditeľky Základnej školy Jána  Zemana. 
 
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, ale 
aj na referendum. Okrem toho mesto obdržalo ďalšie transfery a to transfer na výchovu 
a vzdelávanie žiakov základnej školy 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. Novým transferom bol 
transfer na učebnice.   
 
Na základe žiadostí o grant a vypracovaných projektov mesto obdržalo z Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky  transfery  na „Doplnenie knižničného fondu“, na „Ochranu knižničného 
fondu“, na „Obnovu Súsošia sv. trojice“ a na „Vojnové hroby“. 
 
Podobne na základe žiadosti a podaného projektu mesto obdržalo transfer aj 
z Banskobystrického samosprávneho kraja  na „Týždeň športu“.     
 



Tretím rokom máme transfer od obcí -  finančné prostriedky pre  základnú školu a centrum 
voľného času na záujmové vzdelávanie detí z jednotlivých obcí.   
 
Okrem toho mesto obdržalo dary vo výške 9 350 eur na rôzne účely – jarmok,  šport a aj bez 
určenia účelu. 
 
Kapitálovým transferom v roku 2015 bol transfer z Envirofondu na  „Zateplenie 
podnikateľského centra“. Ďalšie kapitálové zdroje boli vo forme grantu z Európskej únie, 
ktoré  tvorili nenávratný príspevok po ukončení realizácie projektu energetických úspor 
objektov mestského úradu a Materskej školy Ulica Nábrežná. 
 
Na celkových výdavkoch bežného rozpočtu sa najvyšším percentom podieľali výdavky na 
školstvo 48,02 %. Objem prostriedkov pre školstvo predstavoval  1 686 229 eur.   
 
Objem prostriedkov v rámci bežného rozpočtu použitých v školských rozpočtových 
organizáciách mesta Nová Baňa predstavoval sumu 1 657 679 eur.  Z toho 643 945 eur boli 
transfery z Okresného úradu odboru školstva  (ZŠ Jána Zemana 602 449 eur normatívne 
prostriedky na prenesené kompetencie, 10 361 eur normatívne prostriedky z roku 2014,  824 
eur na dopravné žiakom, 44 eur na dopravné z roku 2014, 6 491 eur prostriedky na odchodné, 
3 074 eur  na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 5 982 
eur na vzdelávacie poukazy, 1 573 eur na učebnice, Centrum voľného času Bernolákova 
1 374 eur na vzdelávacie poukazy, Materská škola Nábrežná prostriedky na výchovu 
a vzdelávanie 11 773 eur),  896 980 eur prostriedky z rozpočtu mesta z daní z príjmov 
fyzických osôb, 114 249 vlastné príjmy školských zariadení, 2 505 eur prostriedky z rozpočtu 
obcí na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času.   
 
Biskupskému úradu ako zriaďovateľovi cirkevných školských zariadení pri Základnú školu  
sv. Alžbety bolo poskytnutých 28 550 eur z daní z príjmov fyzických osôb.  
 
Na údržbu škôl a školských zariadení boli použité nasledovné prostriedky. 
Základná škola Jána Zemana –  prostriedky na údržbu vo výške 6 030 eur – maliarske 
a natieračské práce, školská jedáleň 11 967 eur –  odvodnenie skladov, oprava omietok, 
podláh v skladoch v suteréne, oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia v školskej 
kuchyni, oprava kanalizácie, oprava elektroinštalácie. 
 
Základná umelecká škola – prostriedky na údržbu použité vo výške 2 160 eur – oprava 
vlhkých a plesnivých stien v dolnej chodbe a v jednej učebni. 
 
Centrum voľného času – spolu prostriedky na údržbu vo výške 967 eur – bola vymurovaná 
priečka + osadenie nových dverí v chodbe na prízemí, vytvorenie miestnosti pre registratúru + 
osadenie nových dverí.  
 
Materská škola Nábrežná – spolu prostriedky na údržbu vo výške 19 390 eur – Materská 
škola Nábrežná realizovaná oprava 2 chodieb a schodiska v hlavnej budove, tiež potrebné 
murárske a maliarske práce, výmena časti radiátorov v priestoroch Materská škola Štúrova,  
oprava pieskovísk v Materskej škole Nábrežná, oprava priestorov vo vedľajšej budove 
Materskej školy  Nábrežná. 
 



 Z celkového rozpočtu bežných výdavkov objem prostriedkov pre príspevkovú organizáciu 
Technické služby mesta zabezpečujúcu verejnoprospešné služby predstavoval 678 456 eur. 
Podiel bežných výdavkov technických služieb na bežnom rozpočte mesta je 19,32 %.    
 Z rozpočtu mesta boli poskytnuté dotácie neziskovým organizáciám v súlade s VZN vo 
výške 46 960 eur, z toho na šport 43 160 eur, na kultúru 3 800 eur a na sociálny úsek a rodinu 
200 eur.   
 
V kapitálovom rozpočte bolo preinvestované 1 279 933 eur.  
 
Najvýznamnejšími  investičnými akciami v roku 2015 bolo Zateplenie budovy 
podnikateľského centra, spočívajúce v komplexnom zateplení budovy vrátane strešnej 
konštrukcie, vo výmene okien a vchodových dverí. Akcia bola realizovaná v rámci znižovania 
energetickej náročnosti budov z dotácie poskytnutej Environmentálnym fondom. Ďalšia 
investičná akcia sa realizovala v rekreačnej oblasti Tajch, kde sa z vlastných finančných 
prostriedkov mesta  vybudovali  WC a sprchy pre verejnosť.  
 
Finančne najväčšou akciou bolo verejné osvetlenie v meste. Projekt  s názvom „Modernizácia 
verejného osvetlenia v meste Nová Baňa“  predložený v zmysle výzvy Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky v rámci operačného programu „Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast“ bol úspešný a mestu bol schválený nenávratný finančný príspevok vo 
výške 95% z celkových oprávnených výdavkov NFP. Spolufinancovanie mesta bolo 5 % 
a dofinancovanie z vlastných prostriedkov. 
 
V decembri 2015 boli uskutočnené úhrady z bankového krátkodobého úveru a vlastných 
zdrojov mesta – prebytku, fondu rozvoja bývania a rezervného fondu a to preddavkové 
faktúry, čo bolo umožnené v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku s tým, že realizácia akcie bude do 30.6.2016 a refundácia nákladov zo 
strany riadiaceho orgánu bude uskutočnená v roku 2016.  
 
Vo dvore objektu č. 27 na Ulici M.R.Štefánika, kde sídli  Zbor dobrovoľných hasičov, bola 
vybudovaná nová atypická garáž  na skladovanie hasičskej  techniky. 
 
Zrekonštruovaná bola budova historickej zvonice na Zvoničke, pokračovalo sa na prácach  na 
obnove Súsošia sv. trojice, rozostavaná bola vyhliadková veža Háj. 
 
 Ukončený bol schodišťový obklad z ryolitu pred vstupom do priestorov Park Café, ktoré bolo 
realizované v rámci projektu Regenerácia centra mesta. 
 
  Vypracovaná bola projektová dokumentácia na Zateplenie domu služieb a výmenu okien 
a dverí, projektová dokumentácia na Odstavný pruh chodníka pred ZŠ,  štúdia chodníka pred 
základnou umeleckou školou  spolu s riešením dopravnej situácie od križovatky Ulica  
Bernolákova a Kollárova až po Orgonášovu uličku, projektová dokumentácia na WC na Ulici 
Cintorínskej.  
 
 Pre primátora mesta bolo zakúpené osobné motorové vozidlo Škoda Octavia, v Informačnom 
centre mesta bola zriadená klimatizácia, 
 
 Technickým službám mesta bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške 45 865 eur na 
vybudovanie oporného múrika pri polícii, na vybudovanie zberného dvora pre separovaný 



odpad vrátane zakúpenia kontajnerov a EKOSKLADOV, na zakúpenie výkyvnej radlice 
a rozmetača, stojana na naftu a na chladiacu technológiu do domu smútku. 
 
 Do Materskej školy Ulica  Nábrežná bola pre školskú jedáleň zakúpená elektrická trojpec. 
 
  Mesto malo v priebehu roka štyri úverové vzťahy. Štrnásty  rok splácalo  podporu vo forme 
úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na 39 b. j. na Hrádzi, bytovka A4 vo výške  
487 154 eur.  Desiaty 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 formou zvýšeného nájomného. 
Ručenie úveru bolo 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“.  
Z grantových prostriedkov Európskej únie po úspešnej realizácii projektu  a dosiahnutí 30% 
úrovne energetických úspor mesto získalo nenávratný príspevok vo výške 15 % z výšky 
oprávnených výdavkov, čo je 56 460 eur. Výška úveru bola 550 000 eur. Splatnosť úveru bola 
na 5 rokov, rok 2015 bol druhým rokom splácania úveru. Návratnosť úveru bola  zabezpečená 
podpísaním biankozmenky. 
 
 V decembri 2015 mesto prijalo štvrtý úver na financovanie oprávnených nákladov projektu 
s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa“, ktorý bol  predložený 
v zmysle výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rámci operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“. Jedná sa o lokality mimo centra a na 
sídliskách. Projekt bol úspešný a mestu bol schválený nenávratný finančný príspevok formou 
refundácie.   
 
Na realizáciu akcie muselo mesto prijať úver vo výške 656 504 eur. Úver bude splatený 
jednou splátkou v roku 2016 po pripísaní nenávratného finančného príspevku na účet mesta. 
 
Trinásty 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, 
z ktorého k 1. januáru 2014 obec Malá Lehota vystúpila, ale následne od 1.4.2015 zase 
pristúpila do spoločného stavebného úradu. 
 
 Devätnásty rok pracovalo Informačné centrum mesta ako súčasť oddelenia kultúry a 
informácií mestského úradu, ktoré vykonávalo podnikateľskú činnosť na základe vydaných 
živnostenských oprávnení, poskytovalo platené i neplatené služby. Hospodárenie skončilo so 
stratou  1 620 eur. 
 
 Mesto bolo 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 bola strata z hlavnej činnosti 16 306 eur a zisk z vedľajšej činnosti 1 240 eur, 
spolu strata 15 066 eur. Mestské lesy, s.r.o. rok 2015 skončili so stratou 30 630 eur, Mestský 
bytový podnik so ziskom 3 601 eur. Mesto bolo stále akcionárom Prima banky 



a Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Obidve spoločnosti skončili so ziskom, ale 
dividendy akcionárom nerozdeľovali. 
 
Významné návštevy 
 
Dňa 14. júna zavítal do Novej Bane podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák. 
Počas návštevy odovzdal  nové hasičské auto pre dobrovoľných hasičov mesta. Slávnostný 
príhovor predniesol primátor Mgr. Ján Havran, prítomným sa prihovoril i vzácny hosť. Spolu 
pokrstili auto,   popritom im spievala Folklórna skupina Vinička. 
 
Mesto Mimoň v Českej republike pozvalo na tradičné oslavy Dni mesta Mimoň  v dňoch 26. - 
28. júna zástupcov partnerských miest  z Novej Bane a poľského Zlotoryja. Naše mesto 
zastupovali poslanec mesta Gregor Galeta, riaditeľ Technických služieb mesta František 
Bakoš a PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka.  
 
Dňa 24. júla sa poslanec Mestského zastupiteľstva Nová Baňa Gregor Galeta spolu 
s delegáciou mesta zúčastnil zahraničnej pracovnej cesty do prvého kráľovského mesta 
v Chorvátsku, mesta Nin. Na pôde mestského úradu boli prijatí starostom Emilom Čurkom, 
námestníčkou Dalijou Pavlovič. Prítomný bol aj slovenský konzul Dušan Garbarčík. 
Diskutovali o možnej spolupráci medzi mestami a výhodách, ktoré by mala zmluva priniesť.   
 
Pri príležitosti priateľského stretnutia o budúcej partnerskej spolupráci medzi mestami Nová 
Baňa a chorvátskym Nin  v dňoch 19.- 20. novembra primátor Mgr. Ján Havran privítal na 
pôde mestského úradu starostu mesta Nin Emila Čurku, zástupkyňu starostu Daliju Pavlovič 
Peroš, predsedu mestskej rady Davora Čurjurič, vyššiu poradkyňu pre kultúru Marijanu 
Ramon a tlmočníčku Moniku Sunari. Práve ona, pôvodom z Martina, sprostredkovala 
stretnutie cez združenie OKO JADRANA, ktoré podporovalo spoluprácu Čechov a Slovákov 
v Chorvátsku. Chorvátska delegácia absolvovala bohatý program. Návšteva bola inšpirujúca, 
podnetná a bude viesť k podpísaniu pripravenej zmluvy o partnerskej spolupráci medzi 
oboma mestami. 
 
Život obyvateľstva 
 
 K 31. decembru v našom meste žilo 7 220 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu roku  bol 
pokles o 52 občanov. Evidovaných bolo 3 498 mužov a 3 722 žien. Prisťahovalo sa 89 a 
odsťahovalo 111 ľudí.  Narodilo sa 55 detí, 29 chlapcov a 26 dievčat. V porovnaní s minulým 
rokom sa počet znížil  o 10 detí. V matričnom obvode Nová Baňa sa v domácnosti narodilo 
jedno dieťa. Prvé po ôsmich rokoch od uzavretia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. 
Zomrelo 85 občanov, 46 mužov a 39 žien. Oproti  minulému roku  došlo k zvýšeniu počtu 
o 27. Uzavretých bolo 57 manželstiev. Cirkevným spôsobom 29, civilným 28. S povolením 
iného úradu bolo 9 sobášov, s cudzincom 3 sobáše. Mimo obradnej siene v priestoroch 
Drozdova a na Hrabinách bolo uzavretých 9 manželstiev. 
 
Členstvo v združeniach 
 
V obci Orovnica vzniklo Občianske združenie Pohronská cesta. Na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva dňa 22. apríla bol schválený vstup mesta Nová Baňa do tohto združenia. 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vznikla koncom roka 2012. Aktívne 
začala pracovať v roku 2014. Rok 2015 sa niesol v duchu veľkých zmien. Organizácia prešla 
značným rozšírením základne. Počas roka sa prihlásilo deväť obcí a trinásť podnikateľov, 



škôl, občianskych združení a iných subjektov. Zaregistrované boli aj personálne zmeny. 
Výkonnou riaditeľkou oblastnej organizácie bola Mgr. Jana Tencerová. V máji bola spustená 
stránka www.regiongron.sk. V júni sa organizácia pridala na sociálnu sieť - Facebook. 
Štvrťročne bol zostavovaný kalendár podujatí. Jednotlivým podujatiam v regióne pomáhali 
s propagáciou rôznymi formami, priamou účasťou i pomocou  pri ich organizovaní : 
Ostrogrúnska ostrá kosa, Vítanie leta na Tajchu, Novobanský jarmok.  Pripravovali 
propagačné letáky, brožúry a mapy, ktorými sa snažila oblastná organizácia prezentovať. 
 
Priemysel  
 
Dňa 1.mája bol v priestoroch firmy Knauf Insulation odhalený pamätník na počesť Jána 
Göpferta, zakladateľa sklárne v Novej Bani. V roku 1907 položil základy novobanskej 
sklárne, s výrobou sa začalo 23.mája 1908. S myšlienkou pripomenúť si takýmto spôsobom 
prelomový okamih, ktorý v Novej Bani položil základy moderného priemyslu, prišiel Ing. 
Pavel Petrech, bývalý riaditeľ závodu.. Základom pre výrobu pamätníka bol ryolit 
z novobanského lomu Štamprok. Samotné dielo vytvoril Ondrej Kilík, kamenosochár, syn 
bývalého zamestnanca sklárne. 
 
Školstvo 
 
Dňa 26. marca sa v obradnej sieni Mestského úradu v Novej Bani konalo slávnostné 
oceňovanie pedagógov z novobanských škôl pri príležitosti Dňa učiteľov. Z rúk primátora 
mesta Mgr. Jána Havrana si ocenenie prevzali: Martina Beťková a Naďa Marková zo 
Základnej umeleckej školy, Mgr. Andrea Budinská z Gymnázia Františka Švantnera, Mgr. 
Andrea Štullerová zo Základnej školy sv. Alžbety, Mgr. Pavol Lipták zo Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb, Mgr. Anton Segéň zo Spojenej školy  Hrabiny, Mgr. Daniela 
Ružičková a Mgr. Dalibor Krúpa zo Základnej školy Jána Zemana, Ján Fiala z Centra 
voľného času a Mária Hrušková z Materskej školy na Nábrežnej ulici. 
 
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marián Kotleba udelil Cenu Mateja Bela 
najlepším pedagógom Banskobystrického kraja. Medzi ocenenými  bol pedagóg z Gymnázia 
Františka Švantnera Mgr. Radovan Mádel za 3. miesto v kategórii autorstvo a implementácia 
medzinárodných projektov škôl, ktoré reprezentovali kraj i Slovenskú republiku v zahraničí. 
Centrum voľného času v Novej Bani si v tomto roku pripomenulo 55.výročie svojho vzniku. 
V programe „ Centráci deťom a mestu 2015“ sa dňa 29.mája predstavili deti zo záujmových 
útvarov, vystúpil hosť  skupina Campana Batucada v bubnovej show. Záver programu patril 
diskotéke. 
 
Koncom školského roka sa uskutočnil na pozvanie primátora mesta Mgr. Jána Havrana 
v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani slávnostný zápis do Pamätnej knihy mesta 
najlepších žiakov a študentov novobanských škôl za školský rok 2014/2015. Ocenenie 
a poďakovanie prevzali z rúk viceprimátorky Natálie Pinkovej:  z Materskej školy Nábrežná 
Olívia Trubanová, Lukáš Mihalička, Petra Šusteková, zo Základnej školy sv. Alžbety Anežka 
Turzová, Pavlína Polcová, Marcus Maruška, zo Základnej školy Jána Zemana Michaela 
Kyseľová, Ján Ďurovič, Nikola Müllerová, zo Spojenej školy Hrabiny Samuel Nemček, 
Miroslava Slováková, Karin Kášerová, z Gymnázia Františka Švantnera Kristína Kotorová, 
Hana Mališová, Martin Gaži, zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Nikola Hossová, 
Eva Mesiariková, Matej Meliš, zo Základnej umeleckej školy Jozef Martiš, Hanka Mániková, 
Zuzana Majsniarová. 
 



Zdravotníctvo 
 
     V priestoroch Základnej umeleckej školy v Novej Bani sa 3 krát počas roka organizoval 
odber krvi.  Celkovo prišlo darovať krv 199 darcov, z toho dvadsať prvodarcov. 
 
Kultúra  
 
     Kultúrny rok v našom meste bol ako po minulé roky bohatý na rôzne kultúrne  podujatia. 
Začiatok patril Novoročnému koncertu zmiešaného  speváckeho zboru Cantus Monte Regis, 
ktorý po celý rok úspešne reprezentoval Novú Baňu na súťažiach a príležitostných 
vystúpeniach. 31. januára sa predstavili heligónkari na tradičnom podujatí  Novobanskí  
heligónkari.  Námetom už 31. ročníka bolo Kopanie zemiakov u Búryovcov. Pre veľký 
záujem milovníkov ľudovej hudby boli zorganizované  dve vystúpenia v kine Vatra. 
Zorganizovaná bola i Zimná folková Nová Baňa. 
V priestoroch Centra voľného času sa dňa 13. februára  konal  Novobanský ples. Jubilejný 5. 
ročník otvoril primátor mesta Mgr. Ján Havran slávnostným prípitkom a úderom na banícku 
klopačku. V bohatom programe vystúpili domáci tanečníci, speváci. Hosťom bol známy 
tanečník Matej Chren, ktorý pre prítomných pripravil školu tanca a nacvičili spoločnú 
choreografiu. Do tanca hrala skupina Kašuba Band. Šéfkuchárovi Ivanovi Lachkému bol 
udelený Rád zlatej klopačky za jeho kuchárske majstrovstvo. 
 
V dňoch 23. – 29. marca  Pohronské osvetová stredisko v Žiari nad Hronom s mestom Nová 
Baňa zorganizovali  40. ročník prehliadky divadelných súborov „Melekova divadelná Nová 
Baňa“. Predstavili sa divadelné súbory MÚZa Nová Baňa, Pitelovčan z Pitelovej, Dom chvály 
Nová Baňa, Pri pekárni Žarnovica,  Pomníkové divadlo Hliník nad Hronom, Prenčovan 
z Prenčova. V nesúťažnom predstavení  vystúpil hosť prehliadky súbor  Paradájz Pikčr z 
Banskej Štiavnice.  Nominácia do krajskej súťaže v kategórii divadlo dospelých bola udelená  
Divadelnému súboru  Pri pekárni  zo Žarnovice s inscenáciou Čiernobiela komédia, 
v kategórii divadlo mladých Divadelnému súboru Dom chvály z Novej Bane  s inscenáciou 
Mastný hrniec. 
 
Veľkonočné trhy pod názvom Vitaj, Veľká noc zorganizovalo mesto dňa 19. marca v Centre 
voľného času Nová Baňa. 
 
V kalendári dejín Novej Bane má nezabudnuteľné miesto 28. marec 1945. V tento deň 
privítali jeho obyvatelia v uliciach mesta vytúženú slobodu. 70. výročie oslobodenia mesta  si 
Novobančania pripomenuli pietnou spomienkou pri  Pomníku padlých na Námestí slobody.     
 
Dňa 17. apríla sa v kine Vatra so svojím programom predstavila jazzová kapela Especias. 
Jedným z členov bol rodák z Novej Bane Filip Urda. Za necelý rok sa hudobníci výborne 
zohrali a prezentovali  vlastnú kompozíciu na vysokej umeleckej úrovni. 
 
Na obrazovkách televízie JOJ sa dňa 24. apríla rozhodovalo o kráľovnej krásy spomedzi 
dvanástich finalistiek. Jednou z nich bola Novobančanka Paulína Pélyová, 23 ročná rodáčka 
z mesta, ktorá striedavo žila v Prahe a v Bratislave. Paulína v slávnostný večer získala titul 
Miss príjemný hlas 2015. 
 
Mesiac máj bol bohatý na kultúrne podujatia. Deň pred 1.májom bol tradične postavený máj 
na Námestí slobody za zvukov ľudovej hudby. Vystúpila folklórna skupina Vinička, detský 
súbor Heligónkarik zo Základnej umeleckej školy,  Novobanček z Centra voľného času a 



Folklórny súbor Háj. Dňa 7.mája si obyvatelia Novej Bane pripomenuli 70.výročie víťazstva 
nad fašizmom. 15.mája mesto Nová Baňa spolu so Základnou umeleckou školou pripravili 
20.ročník prehliadky ľudového spevu a hudby. Hosťom programu bola známa hudobná kapela 
Rusín Čendeš Orchestra z Banskej Bystrice. Pri príležitosti Dňa matiek žiaci novobanských 
základných škôl pripravili kultúrny program pod názvom „Našim mamám“. Dňa 21.mája 
v kine Vatra vystúpila žijúca legenda českej hudby Ivan Mládek so svojím Banjo Bandom 
a dvomi známymi tvárami Lenkou Plačkovou a Lenkou Šindelářovou. 
 
V Ľubietovej sa konal dňa 30.mája IV. Ľubietovský banícky deň. Pozvanie do sprievodu 
prijal primátor  nášho mesta Mgr. Ján Havran sprevádzaný Folklórnym súborom Háj. 
V kultúrnom programe pán primátor predstavil svoje mesto a zároveň sa zhostil úlohy 
hlavného tancmajstra  v Baníckom  poriadku, ktorým sa súbor Háj predstavil ako zlatý klinec 
programu ľubietovského dňa. 
 
Mesto Nová Baňa v spolupráci s Materským centrom Gašparko dňa 31.mája pripravili pre 
deti na Zvoničke zábavné popoludnie k blížiacemu sa Dňu deti. Bohatý program a príjemné 
slnečné počasie zabezpečilo veľký počet návštevníkov. 
 
Mesto Nová Baňa a Mestská knižnica dňa 19.júna zorganizovali besedu so známou 
moderátorkou Adelou Banášovou. Prítomní  prežili príjemné popoludnie. Na otázky jedna 
z najobľúbenejších slovenských moderátoriek odpovedala  s jej nezameniteľným humorom. 
Predstavila svoju knižnú prvotinu pre detských čitateľov pod názvom Zabudnuté slovenské 
rozprávky.  Pre veľký záujem sa beseda konala v kine Vatra. 
 
Neodmysliteľným programom v oblasti kultúry bolo Vítanie leta 27. júna  v rekreačnom 
stredisku Tajch, ktorým sa už po dvanásty - krát začalo Kultúrne leto počas júla a augusta. 
Obyvateľov i návštevníkov Novej Bane čakal bohatý program: Večerná prehliadka 
Pohronského múzea, Letná folková Nová Baňa, Rocková noc s hosťom Kiss Forever Band, 
program s názvom Veselo s HS REAX, Letné kino v amfiteátri, Banícky fakľový sprievod od 
Baníckej kaplnky sv. Anny a Anna bál na Zvoničke, Tajchovský karneval, Šláger na Tajchu 
s hosťom Peterkovci Duo Yamaha, vystúpenie Folkovej skupiny Jasoň, Rozlúčka 
s prázdninami. Sprievodnými akciami pre deti boli nedeľné popoludnia pod názvom Deťom. 
 
Dňa 28. augusta si obyvatelia mesta pripomenuli 71. výročie Slovenského národného 
povstania pri pamätníku SNP na Námestí slobody. Pietnu spomienku  si kyticou a vencom 
vďaky   uctili  primátor mesta Mgr. Ján Havran a  viceprimátorka Natália Pinková. V závere 
vystúpila Spevácka skupina Jesienky. 
 
Súčasťou Náučného chodníka Zvonička, ktorý bol otvorený v roku 2014, bola historická 
budova zvonice. Mesto ju v roku 2015 zrekonštruovalo. V nike na čelnej fasáde bola 
umiestnená socha sv. Jána Nepomuckého, ktorú v minulosti odcudzili. Zhotovil ju 
novobanský ľudovo-umelecký rezbár Miroslav Mišík podľa údajov a predlohy sochy 
nachádzajúcej sa v Pohronskom múzeu v Novej Bani. 
 
XXIV. ročník Novobanského jarmoku sa konal v dňoch 25. - 26. septembra. Niesol sa 
v slávnostnom duchu  360. Výročia  udelenia jarmočného privilégia mestu Nová Baňa. 
V bohatom programe vystúpili  domáci  účinkujúci, z hostí  Ľudová hudba Kollárovci, Adam 
Ďurica band, folklórne súbory Zobor, Ponitran. Aj tento ročník bol úspešný. 
 



Mestská knižnica dňa 14. októbra pripravila v Podnikateľskom centre mesta pre novobanskú 
verejnosť besedu na tému „ Všetko o ženách“. Prítomné boli známe slovenské herečky 
Bibiana Ondrejková, Andrea Karnasová a Andrea Prafantová, ktoré vo večerných hodinách 
v kine Vatra vystúpili  v komornej divadelnej hre zo súčasnosti pod tým istým názvom ako 
bola téma besedy. 
 
Dňa 27. novembra sa vo vestibule kina Vatra stretli fotografi - amatéri pri vyhodnotení XXII. 
ročníka AMFO 2015. Súťažilo desať autorov. Porota prvé  miesto udelila Alene Jobbovej 
z Horných Hámrov, druhé miesto patrilo Ľubošovi Šutkovi z Novej Bane. Na treťom mieste 
sa umiestnil Dušan Šalka z Brehov. 
 
Záver roka patril tradičným podujatiam v meste. Medzi deti prišiel Mikuláš, vianočnú 
atmosféru spríjemnili Vianočné trhy v Centre voľného času, uskutočnil sa 5.ročník 
benefičného koncertu My a naše mesto s témou „Mamka a ocko v jednej rodine“. Rozlúčku 
so starým rokom a privítanie nového roka obyvatelia mesta zažili na Silvestrovskej diskotéke 
s polnočným ohňostrojom na Námestí slobody. 
 
Cirkev  
 
Dňa 27. septembra sa konalo vo farskom kostole poďakovanie kresťanov za tohtoročnú 
úrodu.   „Roľnícka nedeľa“ má v Novej Bani dlhoročnú tradíciu. Slávnostnej svätej omše sa 
zúčastnili nielen obyvatelia Novej Bane a okolia, ale prišli kresťania z rôznych kútov 
Slovenska. Celebroval benediktín Michal Kukučka. Po omši dievčatá v krojoch prítomných 
prekvapili tradičnými domácimi koláčmi.  
 
Šport 
 
     Športový rok začal ocenením najlepších športovcov za rok 2014. Dňa 23. januára sa v kine 
Vatra zišli nominovaní športovci, tréneri, zástupcovia športových klubov, riaditelia škôl a tí, 
ktorí  po celý rok sledovali  športové dianie v našom meste. Z rúk primátora mesta Mgr. Jána 
Havrana a predsedníčky Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu Ing. Viktórie 
Valachovičovej, PhD  si sedemnásť nominovaných športovcov prevzalo krásne poháre 
s emblémom športu, ktorý reprezentovali. Boli to Martin Budinský - šach, Jakub Návarka - 
rybárstvo, Sarah Babicová a Daniel Pohronský -  karate, Daniel Budinský a Matúš Mikle -  
stolný tenis, Ing. Daniel Tužinský a Martin Uharček - cyklistika, Adam Tužinský - hokej, 
Tomáš Tužinský -  futbal, Martin Papánek - športová kynológia, Samanta Prochyrová 
a Pravoslav Bartoš - spoločenské tance,  Peter Gajdoš a Timotej Garaj - lyžovanie, Michaela 
Šaturová - jazdectvo, Miroslav Škadra – kulturistika. V čitateľskej ankete z nominovaných 
športovcov Cenu sympatie získali : 1. miesto Sarah Babicová, 2. miesto  Michaela Šaturová, 
3. miesto Martin Uharček. Za trénera roka bol vyhlásený Ondrej Jurek -  stolný tenis. 
Miroslav Škadra bol už druhý rok ocenený za reprezentáciu mesta na medzinárodnej úrovni. 
Na Majstrovstvách sveta v Brazílii sa umiestnil vo svojej kategórii na 10. mieste. Po prvýkrát 
boli ocenení najaktívnejší účastníci 11. ročníka Týždňa športu pre všetkých. Za šesť 
absolvovaných športových podujatí si vecnú cenu prevzal Daniel Budinský. Trofej pre 
aktívneho športovca - seniora si prevzal cyklista Ivan Blahus, ktorý vo svojich 71 rokoch 
prekročil obdivuhodnú métu 100 000 km, za rok najazdil 13 500 km. Hosťom večera bol 
režisér a kameraman  horských filmov Rastislav Hatiar. 
  
Manželia Drahoslava a Peter Pšenákovci, tanečný pár Tanečno-športového klubu Tiffany 
Nová Baňa, dňa 31. januára si na Majstrovstvách sveta v 10-tich tancoch v Antverpách 



/Belgicko/ vytancovali 16. miesto v konkurencii  49 párov. Úspešní boli aj 28. februára 
v Poprade, kde sa konali Majstrovstvá Slovenska v štandardných tancoch. Umiestnili sa  na 3. 
mieste. V októbri sa zúčastnili na Svetovom pohári vo francúzskom Nice, kde si vytancovali 
vo svojej kategórii 5. miesto. 
 
 45. ročník  Zimného turistického prechodu  Pohronským Inovcom  bol zorganizovaný dňa 
21. februára. Krásne slnečné počasie pritiahlo takmer 270 zaregistrovaných milovníkov 
turistiky – 247 dospelých a 23 detí  z jednotlivých kútov Slovenska. Pripravené boli  jedna 
lyžiarska a dve pešie trate. 
 
Lyžiarsky klub SKI TEAM Nová Baňa - Drozdovo reprezentoval mesto v oblastnej lyžiarskej 
lige, v ktorej bolo zapojených sedem lyžiarskych klubov. Súťažilo sa v štyroch kolách. 
Pretekári boli zaradení do žiackych kategórií podľa veku. Najvýraznejšie úspechy dosahovali  
Timea a Zuzana Plachyové, Beáta Gajdošová, Frederika Striešková, Jindro Stehlík, Michal 
Budinský, Samuel Pinter, Samuel Šmondrk, Daniel Budinský, Timotej Garaj. Lyžiarsky klub 
sa stal víťazom oblastnej lyžiarskej ligy. 
 
Karatisti úspešne reprezentovali v tomto roku  nielen Novú Baňu ale aj Slovensko. V  širšom 
výbere reprezentácie Slovenskej republiky bolo  devätnásť športovcov z nášho mesta. Na 
otvorených Majstrovstvách Českej republiky, ktoré sa  konali 15. marca v Sokolove pri Prahe, 
sa zúčastnilo osem pretekárov. Vybojovali si desať zlatých, päť strieborných a dve bronzové 
medaily. Na Majstrovstvá Európy juniorov a kadetov do belgického  Herstalu  bolo 
nominovaných trinásť  členov z Novej Bane. Striebornú medailu si vybojovalo družstvo kata  
dievčat, zlatú medailu družstvo chlapcov v kumite. Adam Letko sa stal majstrom Európy 
jednotlivcov. Úspech zaznamenali i na Majstrovstvách sveta v španielskom Benidorme 
v novembri. Trojica Adam Letko, Robert Roht a Viktória Šályová priniesli päť titulov majster  
sveta, tri vicemajster sveta a dve bronzové medaily. 
 
 Do 2. ročníka celonárodnej súťaže „ Do práce na bicykli“ sa v meste zapojilo dvanásť  tímov 
z deviatich firiem v počte súťažiacich tridsaťjeden. Počas mesiaca máj dochádzali do 
zamestnania na bicykloch. Tento rok sa v rámci Slovenska do súťaže zapojilo 55 miest, 903 
tímov a 2870 súťažiacich. Novobančania sa umiestnili na peknom 27. mieste. Vyhodnotenie 
v rámci mesta sa konalo v Radničnom parku dňa 16. júna. Víťazom 1.kategórie sa stal tím 
Spojenej školy Hrabiny team /Ján Píš, Anton Segéň, Martin Mikuška /, víťazom  2. kategórie 
sa stal tím K - Plast / Marcela Lisičanová, Ján Šinkovič, Jozef Budinský, Eva Bakošová /. 
V 3. kategórii, tzv. bonusovej, bol vyžrebovaný Ján Píš  z tímu Hrabiny team zo Spojenej 
školy Hrabiny. 
 
Mesiac jún v našom meste tradične patrí športu. Dňa 9. júna sa uskutočnil v areáli Základnej 
školy Jána Zemana 4.ročník ľahkoatletického mítingu, ktorého heslom bolo „Som atlét, teda 
som“. Počas piatich hodín sa v rôznych disciplínach vystriedalo v jednotlivých kategóriách 
tristo súťažiacich zo všetkých novobanských škôl.  Už po dvanásty - krát pripravilo mesto 
Nová Baňa v spolupráci so športovými klubmi, školami a občianskymi združeniami 
harmonogram športových aktivít pre aktívnych ale aj príležitostných  športovcov počas 
Týždňa športu pre všetkých v dňoch 16.-28. júna. Bolo zorganizovaných 24 aktivít, do 
ktorých sa celkovo zapojilo 1162 ľudí. 
 
Tohtoročného štafetového behu tímov Od Tatier k Dunaju sa zúčastnila i partia nadšencov pre 
šport z Novej Bane. Pod názvom „Pohodoví pánkovia“ trať dlhú 345 km z Jasnej v Nízkych 
Tatrách do cieľa na nábreží Dunaja v Bratislave absolvovali Marián Bakoš, Michal Šuška, 



Patrik Dodok, Róbert Jány, Jozef Búry a ich šesť parťákov a jedna parťáčka. Zo 148 tímov sa 
umiestnili na 58. mieste. Bežalo sa deň i noc, každý člen tímu odbehol štafetovým spôsobom 
tri úseky  po 10 až 12 km. 
 
Prvá septembrová sobota po štvrtý – krát patrila Tajchovej osmičke, bežeckým disciplínam v 
rekreačnom areáli  Tajch. Novinkou bola časomiera, ktorú dodala firma Sport Timinig 
Slovakia z Kežmarku. O toto podujatie je z roka na rok väčší záujem. V tomto roku bola 
rekordná účasť – 276 účastníkov. 
 
Záver motocyklovej sezóny patril šesťdňovej súťaže Enduro, ktorá sa v dňoch 7. až 12. 
septembra konala na Slovensku v Košiciach. V slovenskom tíme bol už po štvrtý - krát 
nominovaný  Novobančan Adam Šipikal. Vo svojej triede C3 sa umiestnil na 26. mieste, 
v prvej polovici pretekárskeho pola, preto mu medzinárodná federácia FIM udelila striebornú 
medailu. 
 
V meste v športovej oblasti pracovali kluby a oddiely: futbalový, stolný tenis, šachisti, 
kynológovia. Poskytnutím finančných dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa neziskovým 
organizáciám, právnickým a fyzickým osobám/ podnikateľom na konkrétne účely na šport, 
bolo prerozdelených spolu 43 160 eur. 
 
Verejný  poriadok 
 
V roku 2015 pracovala Mestská polícia v meste Nová Baňa v počte 7 príslušníkov.  V 
tomto roku objasňovali príslušníci celkom 433 priestupkov. Vykonali 42 zákrokov proti 
osobám s asociálnym správaním a 7 krát použili miernejšie donucovacie prostriedky. V rámci 
hliadkovej činnosti vykonali 186 rôznych opatrení v prospech mesta a prijali 143 podnetov od 
občanov. Z hľadiska cestnej premávky boli vykonávané štandardné kontroly najmä na 
dodržiavanie zákazových dopravných značiek. V rámci nich bolo riešených 302 porušení 
zákona o cestnej premávke. Najväčšie starosti spôsobovalo parkovanie vozidiel na 
chodníkoch v centre mesta regulované len všeobecnou úpravou v zákone, čo bolo v praxi 
ťažko vymožiteľné pre obštrukcie, nejednotný právny výklad a pod. Rozhodnutie regulovať  
tento stav zavedením plateného parkovania dozrelo koncom roka s tým, že by k nemu malo 
dôjsť začiatkom roku 2016. Mestská polícia zaregistrovala nedostatok parkovacích miest 
najmä na Štúrovej a Školskej ulici. Občania Štúrovej ulici už začali využívať na parkovanie aj 
cestu mimo parkoviska. Z hľadiska nehodovosti došlo k trom stretom vozidla s chodcom, 
pričom  v jednom prípade sa skončilo smrťou zrazeného dôchodcu na Bernolákovej ulici.  Za 
rizikovú, vzhľadom na cestnú premávku, možno považovať rannú dochádzku detí do škôl. 
Koncentrácia vozidiel a detí okolo škôl si vynútila pravidelný dohľad mestských policajtov, 
ktorí riadia premávku pri priechode pre chodcov. Táto situácia si zanedlho vynúti stavebné 
riešenie. Na úseku verejného poriadku vplývali policajti najmä na osoby sociálne vylúčené, 
ktoré inak svojím správaním budili verejné pohoršenie. V roku 2015 sa v meste striedavo 
pohybovalo osem takýchto osôb, z ktorých tri umreli a jedna si siahla na svoj život v lesnom 
poraste Gupňa. Verejný poriadok bol najčastejšie porušovaný v súvislosti s požitím alkoholu. 
Takéto priestupky boli riešené 23 krát. V ostatných prípadoch sa jednalo o rušenie nočného 
kľudu, poškodzovanie alebo znečisťovanie verejne prospešného zariadenia alebo 
neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa. Riešené boli také konania ako vykonávanie 
potreby v zastávke SAD, ruvačka, poškodzovanie stromovej výsadby, znečisťovanie verejne 
prospešného zariadenia reklamnými plagátmi a pod.  
 



Vďaka používanému mestskému kamerovému systému poklesol počet skutkov majetkovej 
povahy a policajti riešili len občasné drobné krádeže. Mestská polícia sa aj v roku 2015 
venovala systematickej preventívno-výchovnej práci formou 22 prednášok k aktuálnym 
témam v školských zariadeniach a uverejňovaných článkov v Novobanských novinách.   
 
Záver 
 
Podklady pre zápis do kroniky mesta za rok 2015 boli spracované na základe informácií 
z jednotlivých oddelení  mestského úradu, matriky, mestskej polície a Novobanských novín. 
 
 
November  2016                                                                                  Helena Orgonášová, v. r.  
                                                                                                                         kronikárka 
                                    
 

 

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Mala by som 3 malé pripomienky. Na strane 3, tretí odsek 
zospodu veta „Z rozpočtu mesta boli poskytnuté dotácie neziskovým organizáciám v súlade 
s VZN.............“, nebolo to len neziskovým organizáciám, ale v niektorých prípadoch aj 
podnikateľom, lebo VZN-ko nám to dovoľuje. Na strane 8 je uvedený detský súbor 
Heligonkárik, ale to je Heligonček. Na strane 11 sa znovu píše o športovej oblasti „V meste 
v športovej oblasti pracovali kluby a oddiely......“. Sú tam uvedené 4 kluby – futbalový, stolný 
tenis, šachisti a kynológovia. Chcela by som poprosiť, aby sa doplnili ešte ďalšie 
najvýznamnejšie kluby, ako napr. karate, lyžiari, tenisové kluby, cyklisti.  

Mgr.H.Orgonášová - Karate je tu spomenuté, aj lyžiari, ale pozriem sa na to.    

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ďakujem. 

 
 

U z n e s e n i e   č. 114/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 
zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2015 
 
Hlasovanie č. 24: 
prítomní - 11 
za - 11   (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., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 

 
 
 

 



10. Rôzne 
 

V rámci bodu „Rôzne“ je predložené vzdanie sa Ing. Zdenka Krála funkcie člena 
Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu. 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 

Na vlastnú žiadosť odstúpil Ing. Zdenko Král z komisie kultúry, vzdelávania, mládeže 
a športu ku dňu 07.11.2016. Táto komisia tak znižuje svoj počet členov na osem.  
  
Ing.Z.Král – Ja len pre vysvetlenie, členstvo v tejto komisii je veľmi časovo náročné a už 
som to nestíhal skĺbiť so svojimi pracovnými povinnosťami. 

 
 

U z n e s e n i e   č. 115/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 
 
vzdanie sa Ing. Zdenka Krála funkcie člena Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 
zriadenej pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani  
 
Hlasovanie č. 25: 
prítomní - 11 
za - 10   (Juraj Búry,  Peter  Forgáč,  Gregor  Galeta, Maroš   Marko, Ing. Tomáš Palaj, 
Natália  Pinková,  Ján  Psotka,  Ing.  Karol  Tužinský,  Ing.  Viktória  Valachovičová,  PhD., 
Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 1  (Ing. Zdenko Král)  
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 

 
 

Následne boli na schválenie predložené predbežné termíny zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Novej Bani pre rok 2017. 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 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, voľba Hk,  majetkové veci  
 
Apríl  - záverečný účet mesta Nová Baňa, správa o inventarizácii majetku mesta   
                         správy o hospodárení MsL a MsBP, úprava rozpočtu, majetkové veci 
  



Jún  - plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017,  úprava rozpočtu, majetkové veci
     
September - plnenie rozpočtu 2017 za 1. polrok, zápis do kroniky mesta, majetkové veci 
 
December - rozpočet mesta na roky 2018,2019,2020, majetkové veci, VZN o financovaní  
                         na úseku školstva 

 

Mgr.J.Havran – Pre zjednodušenie práce poslancov a rovnako aj úradu, som sa rozhodol, že 
predložím zastupiteľstvu návrh uznesenia, ktorým by sa schválili predbežné termíny zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Novej Bani.  

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som sa spýtať, či by nebola vôľa zo strany poslancov 
doplniť tam jeden termín 25. januára 2017, vzhľadom k tomu, že my sa 11. januára budeme 
na komisii zaoberať schvaľovaním dotácií v športovej oblasti a oblasti kultúry. Keď by sme to 
schválili na zastupiteľstve, tie sumy nad 1660 eur až 22.2.2017, žiadateľom by to išlo až 
niekedy v marci  a poviem pravdu, napr. Mestský futbalový klub Nová Baňa mali opačnú 
požiadavku, či by sme to nemohli schvaľovať už v decembri. Tam sa jedná o dosť vysoké 
sumy, tak to financovanie im chýba. Je to dosť dôležitá oblasť a okrem schvaľovania dotácií 
by sa možno ešte niečo našlo do toho programu z majetkových vecí alebo podobne.  

Mgr.J.Havran  – Myslím si, že to je oprávnená požiadavka. To, čo ste povedali 
s decembrovým schvaľovaním je nereálne, pretože najskôr musí byť schválený rozpočet.  

Ing.V.Valachovičová,PhD. - To by bolo len v prípade, že by sme vychádzali z navrhovanej 
sumy. 

Mgr.J.Havran - Ja som za to, aby sa tam doplnil ten termín. 

 

U z n e s e n i e   č. 116/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje  
 
predbežné termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novej Bani v roku 2017 
25. 01. 2017 
22. 02. 2017 
26. 04. 2017 
28. 06. 2017 
20. 09. 2017 
13. 12. 2017 
 
Hlasovanie č. 26: 
prítomní - 11 
za - 11   (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., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 



11. Rôzne 
 
 
Mgr.A.Zima – Bol by som rád, keby sme vedeli zaujať stanovisko k žiadosti p. Šipikala 
z Kútovskej cesty, ktorý už v lete žiadal o úpravu alebo spílenie stromu v cintoríne. Priznám 
sa, nebol som vtedy prítomný, nezúčastnil som sa tej diskusie a táto otázka nebola doriešená. 
Ak je teda ten strom starý a poškodzuje majetky občanov, či už teda ísť s ním dole, proste 
zaujať k tomu stanovisko. 
 
Mgr.J.Havran – My sme  k tomu stanovisko v rámci úradu zaujali. Bolo vyslovené 
nesúhlasné stanovisko s tým, že mesto Nová Baňa preskúmalo zdravotný stav stromu, urobili 
sme tam nejaké opatrenia na to, aby sa zredukovala koruna stromu, odstránili sme vyschnuté 
konáre, ale nedospeli sme k ničomu. Posledne sa ponúkol pán poslanec Psotka, že vyrieši túto 
záležitosť. Neviem, či ste k niečomu dospeli? My sme zatiaľ dospeli k tomu, že ten strom plní 
aj iné funkcie a je jediným tieňom v tom priestore, takže sme zatiaľ nerozhodli o tom, že by 
ten strom mal ísť odtiaľ preč a mal by byť odpílený. Na to miesto som sa bol viackrát pozrieť.  
 
J.Psotka – Ja som to bol obzrieť, tie hroby sa preto nakláňajú, kde sú pri vrchu korene, tam je 
ten základ pevnejší. Čím ďalej idú korene hlbšie do zeme, tam je tá pôda mäkšia, čiže 
nesúdržná, tam viacej klesá. Je tu ale druhý problém, ako mi vravel pán Šipikal, keď sa tam 
kopali hroby, hrubé korene sa odpílili a ten strom už nemá takú stabilitu, ako keď sú všetky 
korene. Môže sa stať to, čo sa teraz stalo v Martine, vyvalilo tam stromy a tie hroby úplne 
poškodilo.  Strom je aj veľmi rozkonárený, tiež tam je nebezpečenstvo, pri vetre a víchrici sa 
konáre môžu polámať a popadať na hroby. Keď sme dostali súhlas z Banskej Bystrice 
a z Banskej Štiavnice, že sa ten strom môže odpíliť, tak ja som za. 
 
p. Švolík – Tiež tam mám hrob,  ktorý je hádam najviac poškodený, nakoľko som už dal 
spraviť druhé platne na  hrob, nakoľko mi na ne padol konár a dolámal ich. Ďalej hrob je už 
naklonený, nakoľko korene vyvracajú základy hrobu. Keď kopali hrob, bol som tam a videl 
som, že korene boli prerastené cez hrob. 
 
Mgr.J.Havran  - O tom, že tie konáre zo stromu padajú, niet pochýb, pretože z času na čas 
tam preschnú nejaké konáre a to je prirodzený  proces. Otázkou zostávajú korene, pretože tu 
bolo namietané, že koreňová sústava porušuje hroby. Mne sa videlo, že prvé tri hroby, ktoré 
sú v bezprostrednej blízkosti, môžu byť takým spôsobom porušené, ale tu sa namietalo na 
štvrtý hrob v rade, niekde na konci, kde padá jeden roh. Chcem upozorniť, že takýchto 
požiadaviek na vypílenie stromov v cintoríne je viacej a zrejme budú odpílené. Pôvodne tam 
bola navrhnutá aj lipa. Takže tieto stromy s najväčšou pravdepodobnosťou z cintorína 
zmiznú. 
 
J.Psotka - Treba si uvedomiť, že keď sa koreň odpíli, keď sa kope jama, tá je užšia, ako tá 
hrobka. Tá ohrada je vždy ďalej, ako je odpílený koreň tam to vždy drží. Na druhej strane je 
ten koreň hlbšie v zemi, tak tam to už nedrží, lebo tam to nemá čo držať. To je tá chyba.  
 
Mgr.J.Havran  - Najjednoduchšie a pre mňa najschodnejšie je stanovisko ten strom odpíliť. 
Viete, lebo obhajovať strom, to je ťažšia záležitosť, pretože niekomu sa vidí, že odpíliť strom, 
to je tá najjednoduchšia záležitosť. Aj keď tú záležitosť nepovažujem za jednoduchú, lebo 
bude stáť ani neviem koľko, trebárs 1.500 euro alebo 1.000 eur, pretože ho budú spiľovať po 
kúsku dole, aby sa nezničili tie hroby pod ním a v okolí. Myslím si ale, že každý strom by mal 
byť posúdený individuálne, mal by byť obhájený a ochránený, pretože ja nesúhlasím 



s odpiľovaním stromov len tak. To platí aj v cintoríne, aj kdekoľvek inde.  Pre mňa to je 
najjednoduchšie to dať spíliť, pretože tam potom moja zodpovednosť končí. Pretože, keď sa 
stane, čo ste povedali, že sa trebárs vyvráti strom, tak sa bude hľadať zodpovedný, ktorý ten 
strom ochraňoval zbytočne dlho a už dávno mal byť vypílený.  Je tu kopa ľudí, ktorí sa 
k tomu vyjadria, pretože strom, ktorý rastie v cintoríne a ktorý je najväčší a robí tam tieň, sa 
dotýka nielen tých, ktorí tam majú bezprostredne hroby, ale aj ostatných, ktorí chodia do 
cintorína na pohreby. Vzadu máme veľkú borovicu a ľuďom vadí, že im padá ihličie na hroby 
a požadujú, aby sme ju odpílili. Nemám potrebu silou mocou obhajovať strom, aj keď som za 
to, aby tomu stromu bola zredukovaná sústava, len si zoberte, že ten strom tam bol možno 
ešte skôr, ako tie hroby, pretože to nie je 10 ročný strom. Pán Zima si za to, aby ten strom bol 
odpílený, tak mám tomu rozumieť? 
 
Mgr.A.Zima  – Hej. 
 
Mgr.J.Havran  - Ešte niekto je za to, aby ten strom bol odpílený? Keď je tu teda všeobecná 
zhoda, tak potom nie je o čom rokovať. Ešte by sa k tomu mohol vyjadriť pán riaditeľ 
technických služieb, ktoré sú správcom cintorína.  
 
F.Bakoš - K stromom v cintoríne a k situáciám, ktoré tam vznikajú by som chcel povedať 
aspoň pár slov a je na vás, ako sa rozhodnete. K stromu, o ktorom sa tu veľmi rozpráva a dnes 
tu rozprával aj pán Švolík a pán Šipikal, by som povedal,  myslím si, že ak bude rozhodnutie 
poslancov akékoľvek, vaším hrobom, ktoré tam máte umiestnené to nepomôže, pretože tie 
hroby sú značne podmočené a budú sa prepadávať ďalej. Je tam stoka, ktorá vyteká. Štyri 
hroby, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti tohto stromu sú neplatené a vaše hroby sú tam tie, 
o ktoré sa staráte. Predpokladám, že aj keď tento strom  bude vypílený, problémy  s vodou 
a vašimi hrobovými miestami tam budú aj naďalej. V tomto prípade by som skôr navrhol, aj 
keď tu bude ťažké pre vás, exhumáciu týchto hrobov a preloženie na vyhovujúcejšie miesto. 
Strom, o ktorom sa tu rozpráva, posudzoval arborista a je zapísaný v knihe „Strom, kniha 
života“, bol ošetrený a je previazaný lanovými konármi a každý rok je kontrolovaný týmto 
človekom. Na výrub tohto stromu niektorí ľudia podpísali petíciu a boli ma potom prosiť, aby 
som to nerobil, že boli do toho zatiahnutí.  Je to len na zvážení vás, ako budete o tomto strome 
hlasovať, ale toto som považoval za potrebné vám povedať. Pán Švolík, pokiaľ ste mali 
rozbité platne na hrobe konármi zo stromu, mali ste sa obrátiť na správcu cintorína, nakoľko 
poisťovňa takéto situácie bez problémov hradí.  Uhradila to všetkým, ktorým sa to stalo. 
Neviem, prečo ste s týmto za správcom cintorína neprišli? Kto bol vtedy správca, keď sa Vám 
to stalo? Nemám takú vedomosť, že by sme teraz, ako sú TS správcami, nedali takúto situáciu 
na poriadok.  
 
p.Švolík – Vtedy bol správcom pán Adamec.  
 
Mgr.J.Havran – Ja zotrvávam na svojom stanovisku, tak ako som ho povedal, takže ja nie 
som za to, aby sme strom odpílili. Myslím si, že existujú aj nejaké iné riešenia. Pokiaľ 
zastupiteľstvo má za to, že by takým spôsobom malo byť jednané, poprosím návrh na 
uznesenie a v tom prípade, ho budem rešpektovať.  
 
J.Psotka – Chcel by som k tomu ešte dodať, čo hovoril pán Bakoš, čo tam chodí ten pán 
kontrolovať strom, on vidí do stredu toho stromu, spýtať sa ho, či nie je hnilý? Je to starý 
strom a tieto staré stromy začnú väčšinou od stredu hniť.  
 
 



 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Tiež som sa predtým chcela pána Bakoša spýtať na tú odbornú 
starostlivosť, pretože ja som túto tému predtým dvakrát na MsZ otvárala. Tiež som sa tam 
potom bola pozrieť a mala som už potom z toho zmiešané pocity, ako riešiť tú situáciu, či 
naozaj tým vypílením. Chodievame aj na cintorín do Levíc a tam je krásna aleja platanov. 
Neviete náhodou pán Bakoš, ako to riešia ony? Tam, pri tých stromoch je oveľa viac hrobov, 
predpokladám, že nie sú poškodené tie stromy, lebo tam sa nehovorí o tom vypílení. Chcela 
som sa spýtať, čo ste spomínali tú exhumáciu, to by potom kto financoval?  
 
 
F.Bakoš - Exhumáciu by sme riešili prostredníctvom poisťovne. Ja som o tom stále 
presvedčený, že to spôsobuje voda a je to podmočené.  Pokiaľ by sme sa obrátili na 
poisťovňu, môžeme to začať riešiť okamžite, to zase nie sú také náklady. Robili sme 
exhumáciu pri vchodovej bráne od Cintorínskej ulici, je to otázka len toho, ako sa s tým 
vysporiadajú prenajímatelia hrobového miesta. S hrobármi to vieme vyriešiť a aj poplatku za 
kolky,  čo sa týka  povolenia od hygienika.  
 
 
Mgr.J.Havran – Seriózne som sa situáciou ohľadom tohto stromu zaoberal, pretože to 
považujem za dôležitú vec a nechcem, aby ľuďom vznikali škody. Pokiaľ sa nájde riešenie, 
ktoré vyrieši obe veci, budem tomu nápomocný. 
 
 
J.Búry – Som za to, že pokiaľ to robí ľuďom škody, treba s tým spraviť poriadok, resp. 
vypíliť. Druhá vec, ak by sa našlo riešenie a boli by ochotní k tomu pristúpiť, v tom prípade 
som radšej za zachovanie. Musia sa k tomu ale vyjadriť dotknutí ľudia a potom by sme zaujali 
aj my stanovisko.  
 
M.Marko – Chcem sa Ťa spýtať pán primátor, v akom stave je súdny spor ul. Kamenárska? 
 
 
Mgr.J.Havran  – Súdny spor ul. Kamenárska, v súčasnej dobe tam je prijaté čiastkové 
rozhodnutie okresného súdu, ktoré je v neprospech mesta Nová Baňa. Bol prijatý medzitým 
rozsudok a my sme voči nemu podali odvolanie.  
 
M.Marko - V neprospech, v akej sume? 
 
Mgr.J.Havran  - S touto otázkou sa súd nezaoberal, rieši právny nárok a nerieši otázku 
náhrady škody, alebo prípadne nejakého ušlého zisku. Preto je to čiastkové rozhodnutie.  
 
M.Marko  - Ďakujem. Chcem sa spýtať aj na tú rozhľadňu, lebo ľudia sa na to pýtajú. Ja som 
bol pri otváraní obálok, ale bola tam len jedna firma, ktorá nedodržala  podmienky, ktoré boli 
stanovené, čo sa týka výšky sumy. Ideme s tým teraz ďalej, robiť nejaké výberové konania, 
alebo sa s nami tá pôvodná firma, čo to mala realizovať bude súdiť? Ako to bude ďalej 
prebiehať? 
 
Mgr.J.Havran  - To, či sa budú súdiť, to je ich rozhodnutie, to ja neviem ovplyvniť.  
 
 
 



 
 
M.Marko - Zatiaľ sa nesúdia? 
 
Mgr.J.Havran  - Nemám o tom vedomosť, že by sme viedli nejaký súdny spor s touto 
spoločnosťou. Pokiaľ si si všimol, tak v rozpočte boli navrhnuté schválené prostriedky na 
pokračovanie v tom. To znamená, že budeme hľadať nového dodávateľa.  
 
M.Marko  - Ďakujem pekne.  
 
Ing.K.Tužinský  - Mne to nedá, ja sa vrátim naspäť k tomu stromu, chcem sa spýtať, spoločne 
sme sa uzhodli na akom riešení?  
 
Mgr.A.Zima  - Navrhujem na január pripraviť uznesenie. 
 
Ing.K.Tužinský – Poveril by som pána riaditeľa technických služieb, aby preveril 
s vlastníkmi tých hrobov možnosť ich preloženia. S tým, že definitívne stanovisko zaujmeme 
teda v januári?  
 
Mgr.J.Havran  - Chcem ešte upozorniť na jednu vec, že ten strom má dosah na veľkú časť. 
Pokiaľ to chceme riešiť tak, aby sme nemuseli spraviť okruh toho celého.  Ak sa tu niekto 
obáva vyvrátenia stromu, alebo vnútornej hniloby, tak týmto sme to nevyriešili, lebo strom 
môže spadnúť aj na inú stranu. Tou lokalitou tečie dole stoka vody a často vyviera aj popod 
asfalt, to je vidieť, keď je daždivý rok a to znehodnocuje aj tie hroby. To, že padajú konáre 
z toho stromu, to je fakt a preto je potrebné robiť opatrenia aj v priebehu roka, aby uschnuté 
konáre boli odstránené a koruna prípadne zredukovaná. Pokiaľ je, ale taká vôľa, treba sa 
k tomu v zastupiteľstve tak postaviť a prijať uznesenia. Nechával by som, aby bola pripravená 
iniciatíva tak, ako povedal kolega Zima.  
 
A.Tužinská – V krátkosti by som sa chcela poďakovať za menovanie do tejto funkcie 
konateľky obchodnej spoločnosti a poslancom poďakovať za prejavenú dôveru. Pani 
riaditeľke poďakovať za doterajšiu spoluprácu. V obchodnej spoločnosti som 
zamestnankyňou 22 rokov. Pani riaditeľke  prajem veľa zdravia a veľa spokojných dní 
v kruhu jej rodiny. Ďakujem. 
 
N.Pinková - Vzhľadom k tomu, že máme posledné mestské zastupiteľstvo v tomto roku, 
chcela by som poďakovať všetkým zamestnancom mestského úradu, že nám vychádzali 
v ústrety pri požiadavkách, ktoré sme na nich všetci  poslanci kládli a hlavne chcem 
poďakovať pani Ditteovej za veľmi dobre spracovaný rozpočet, pri ktorom mala veľkú 
podporu od pána primátora. Budeme sa len tešiť, keď sa nám maximum z toho rozpočtu 
podarí v roku 2017 naplniť. Prajem všetkým príjemné sviatky a všetko dobré v Novom roku.  
 
 
 Na záver rokovania mestského zastupiteľstva primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján 
Havran zaželal všetkým príjemné, ničím nerušené sviatky, aby ich prežili v šťastí a pokoji. 
Zároveň sa všetkým poslancom poďakoval za spoluprácu v roku 2016  a aj za podporu 
rozpočtu, ktorý bol dnes na rokovaní MsZ schválený. Váži si, že tá spolupráca funguje a na 
podstatných veciach sa zhodli.  
 

 



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

Havran všetkým prítomným poďakoval za účasť a o 17.33 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                              
 
 
 
 
 
 
 
 
    Mgr. Maroš Havran, v. r.                                                                     Maroš Marko, v. r.   
            I. overovateľ                                                 II. overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Marta Müllerová  
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Rozpočet Mesta 
Nová Baňa 

na roky

2017 – 2019



Rozpočet Mesta Nová Baňa na roky  2017 - 2018 - 2019 

v eur
Rozpočet  2017

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

100 Daňové príjmy 2 884 576 0 0 2 884 576
41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samos. 2 345 578 2 345 578
41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 55 000 55 000
41 121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb 220 000 220 000
41 121003 Daň z nehnuteľností - z bytov 6 200 6 200
41 133001 Daň za psa 5 500 5 500
41 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 33 33
41 133004 Daň za predajné automaty 132 132
41 133006 Daň za ubytovanie 2 500 2 500
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 jadrové zariadenia 36 753 36 753
41 134001 Daň z úhrad za dobývací priestor 0 0

200 Nedaňové príjmy 419 215 0 0 419 215
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 14 810 14 810
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 Chata Tajch 0 0
41 223001 Denné centrum seniorov LIPA 195 195
41 223001 Opatrovateľská služba 6 200 6 200
41 223001 Ošetrovanie materiálu CO 448 448
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 17 500 0 17 500
43 231 Príjmy z predaja budov    0
43 231 Príjmy z predaja bytov 0
43 233001 Príjmy z predaja pozemkov 13 917 13 917
43 233001 Právo na odstrel 3 583 3 583

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie



310 Granty a transfery bežné 707 641 0 0 707 641
111 312001 Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP 216 216
111 312001 Transfer zo ŠR na stravu detí v HN 3 200 3 200
111 312001 Transfer zo ŠR na školské pomôcky 850 850
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 7 350 7 350
111 312001 Transfer zo ŠR na školu v prírode 5 300 5 300
111 312001 Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu 4 500 4 500
111 312001 Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu 2 700 2 700
111 312001 Transfer z MK SR na Moderniz. knižnič.služieb 2 200 2 200
111 312001 Transfer zo ŠR na vojnové hroby 128 128
111 312001 Transfer na zamestnanosť 3 541 3 541
111 312012 Transfer zo ŠR na matriku 10 334 10 334
111 312012 Transfer zo ŠR na miestne komunikácie 325 325
111 312012 Transfer zo ŠR na životné prostredie 704 704
111 312012 Transfer zo ŠR na pobyt občanov 2 484 2 484
111 312001 Transfer zo ŠR na register obyvateľov 503 503
111 312012 Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp. 627 434 627 434
111 312012 Transfer zo ŠR na stavebný úrad 7 002 7 002
111 312012 Transfer zo ŠR na voľby 5 000 5 000

72c 315 Transfer od Dobrovoľnej PO SR 2 000 2 000
320 Granty a transfery kapitálové 0 0

Spolu: 4 011 432 17 500 0 4 028 932

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou
Základná škola 22 512 22 512
Základná umelecká škola 28 501 28 501
Centrum voľného času 7 400 7 400
Materská škola Nábrežná 29 685 29 685
Vlastné príjmy školských zariadení: 88 098 0 0 88 098

Príjmy celkom: 4 099 530 17 500 0 4 117 030



Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet  2017
Program Zdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
1. Výdavky verejnej správy 540 902 0 177 328 718 230
1.1. 41 01.1.1. Správa mesta 458 833 0 458 833
1.1. 111 01.1.1. Správa mesta (MK, ŽP,  REGOB, REGAD) 4 016 4 016
1.2. 41 01.1.1. Stavebný úrad 8 972 8 972
1.2. 111 01.1.1. Stavebný úrad 7 002 7 002
1.3. 111 01.1.1. Zamestnanosť 5 360 5 360
1.3.1. 41 01.1.1. Menšie obecné služby 700 700
1.3.2. 111+4101.1.1. Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti 4 660 4 660
1.4. 41 01.1.1. Poslanci 9 588 9 588
1.5. 41 01.1.1. GP,znalecké posudky, poplatky 2 560 2 560
1.6. 41 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 2 780 2 780
1.7. 41 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 28 500 177 328 205 828
1.8. 41 01.1.0. Členské príspevky združeniam 8 291 8 291
1.9. 111 01.6.0. Voľby  (do VÚC) 5 000
2. Poskytovanie služieb zákazníkom 16 748 0 0 16 748
2.1. 41 01.3.3 Matrika 4 014 0 4 014
2.1. 111 01.3.3 Matrika 10 334 10 334
2.2. 41 08.3.0 SOZA 1 200 1 200
2.3. 41 08.3.0 Údržba mestského rozhlasu - TS 1 200 1 200
3. Verejný poriadok a bezpečnosť 112 778 6 000 0 118 778
3.1. 46 03.1.0. Mestská polícia prevencia 0 6 000 6 000
3.2. 41 03.1.0. Mestská polícia represia 104 540 0 104 540
3.3. 41 04.2.1. Veterinárna oblasť 810 810
3.4. 41 03.2.0. Požiarna ochrana 4 980 4 980
3.4. 72c 03.2.0. Požiarna ochrana - DP SR 2 000 2 000
3.5. 41 02.2.0. Civilná ochrana 448 448
4. Propagácia a prezentácia mesta 12 553 0 0 12 553
4.1. 41 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta 12 553 0 12 553
5. Cestná doprava 238 368 6 000 0 244 368
5.1. 41 04.5.1. Cestná doprava autobusové spoje 58 500 58 500
5.2. 04.5.1 Cestná doprava - TS 178 400 6 000 184 400
5.2.1. 41 04.5.1. Údržba MK 75 583 0 75 583
5.2.1. 46 04.5.1. Úprava spevnených plôch Štúrova 6 000 6 000
5.2.2. 41 04.5.1. Zimná údržba MK 40 990 0 40 990
5.2.3. 41 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 61 827 0 61 827
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
6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 221 223 53 400 0 274 623
6.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 120 978 53 400 174 378
6.1.1. 41 05.1.0. Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS 115 135 115 135
6.1.1. 46 05.1.0. Nakladanie s KO - TS - kuka voz 0 38 400 38 400
6.1.1. 46 05.1.0. Nakladanie s KO - TS - dodávka vyklápač 15 000 15 000
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov poist. 5 843 0 5 843
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov - TS 0 0
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 15 495 0 0 15 495
6.3.1. 05.1.0 Čistiaca technika poistenie 5 269 5 269
6.3.2. 05.1.0 Čistiaca technika - TS 10 226 0 10 226
7. Správa prenajímaného majetku 92 722 0 92 722
7.1. 41 06.6.0. Výdavky na nebytové priestory 92 722 92 722
8. Prostredie pre život 294 995 67 500 0 362 495



8.1. 41 04.1.1. Spoločná správa - TS 132 707 0 132 707
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 0 0
8.4. 05.6.0. Vodná nádrž Tajch 2 212 7 500 9 712
8.4.1. 41 05.6.0. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch 2 212 2 212
8.4.2. 43 05.6.0. Rekonštrukcia  vodnej nádrže Tajch 0 7 500 7 500
8.5. 41 06.2.0. Verejná zeleň - TS 56 628 56 628
8.6. 41 06.2.0. Rozvoj obcí udržanie projektov 500 500
8.7. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie 53 149 0 0 53 149
8.7.1. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - poistenie 2 639 0 2 639
8.7.2. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - TS 50 510 0 50 510
8.8. 41 06.6.0. Občianska vybavenosť - TS-WC 23 704 0 0 23 704



Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet  2017
ProgramZdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
8.9. 41 08.4.0. Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS 8 320 0 8 320
8.10. 41 08.1.0. Rekreačné a športové služby -TS 7 524 0 7 524
8.13 46 06.2.0. Vyhliadková veža Háj 60 000 60 000
8.14. 41 05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 2 000 2 000
8.15 41 05.4.0. Náučný chodník Zbojnícke studničky 850 0
9. Šport 75 162 10 000 0 85 162
9.1. 41 08.1.0 Rekreačné a športové služby-chata 705 705
9.2. 41 08.1.0 Šport 50 154 50 154
9.3. 41 08.1.0. Správa štadióna 23 403 0 0 23 403
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 22 253 22 253
9.4. 41 08.1.0. Ihriská a športoviská - TS 900 900
9.5. 43 08.1.0. Kúpalisko 0 10 000 10 000
10. Kultúra 201 368 8 500 0 209 868
10.1. 41 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 40 40
10.1. 111 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 128 128
10.2. 08.2.0 Mestská knižnica 46 984 0 46 984
10.2.1. 41 Knižnica 36 484 36 484
10.2.2. 111+41 Doplnenie knižničného fondu 5 000 5 000
10.2.3. 111+41 Ochrana knižničného fondu 3 000 3 000
10.2.4. 111+41 Modernizácia knižničných služieb 2 500 2 500
10.3. 41 08.2.0 Kultúrne služby 107 301 0 107 301
10.4. 41 08.2.0 ZPOZ 5 970 5 970
10.5. 41 08.2.0 Novobanský jarmok 11 887 11 887
10.7. 46 08.2.0 Kultúrne centrum 0 3 500 3 500
10.8. 41 08.2.0. Oslavy 29 058 29 058
10.8.1. Oslavy mesta 14 050 14 050
10.8.2. 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska 15 008 15 008
10.9. 41 Zateplenie budovy kina - kultúrny dom 0 5 000 5 000
11. Vzdelávanie 1 901 146 45 810 0 1 946 956
11.1. Školstvo 1 901 146 45 810 0 1 946 956
11.1.1. Základná škola Jána Zemana 824 780 37 000 0 861 780

09.1.2.1.a 09.2.1.1.Základná škola Jána Zemana 658 727 0 658 727
09.5.0. Centrum voľného času 23 333 0 23 333
09.5.0. Školský klub detí 62 587 0 62 587
09.6.0.2. Školská jedáleň 80 133 0 80 133

11.1.1. 46 09.6.0.2. ŠJ ZŠ Modernizácia vzduchotechniky 37 000 37 000
11.1.2. 46 09.5.0.1. Základná umelecká škola 370 285 5 810 376 095
11.1.3. 09.5.0.2 Centrum voľného času 85 610 0 0 85 610
11.1.4. 09.1.1.1. a 09.6.0.1. MŠ Nábrežná 587 089 0 587 089
11.1.4. 46 09.1.1.1. MŠ Nábrežná PD na rekonštrukciu exteriéru 3 000 3 000
11.1.5. 09.5.0. Cirkevné školské zariadenia 33 082 33 082
11.1.6. 09.5.0. CVČ mimo územia mesta 300 300
12. Sociálna pomoc a sociálne služby 96 076 0 0 96 076
12.1. 41 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 400 400
12.2. 41 10.2.0 Staroba 90 526 0 0 90 526
12.2.1. 41 10.2.0 Denné centrum seniorov LIPA 8 122 8 122
12.2.2. 41 10.2.0. Opatrovateľská služba 82 404 82 404

12.3. 41 10.4.0. Rodina a deti 300 300
12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 4 850 0 0 4 850
12.4.1. 111 10.7.0 Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdzi 4 050 4 050
12.4.2. 41 10.7.0. Jednorazové dávky soc.pomoci 800 800

Programy spolu 3 804 041 197 210 177 328 4 178 579



Finančné operácie
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet  2017

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

46 454001 Prevod prostriedkov z rezerv. fondu 179 710 179 710
46 454002 Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania 0

Spolu: 179 710 179 710

Rozpočet  2017
Rozdiel bežného rozpočtu 295 489
Rozdiel kapitálového rozpočtu -179 710
Výsledok rozpočtového hospodárenia 115 779
Výsledok finančných operácií 2 382
Rozpočet celkom 118 161



Rozpočet 2018
Zdroj Ekonom. Názov bežný kapitálový finančné rozpočet

klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
100 Daňové príjmy 2 884 576 0 0 2 884 576

41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samos. 2 345 578 2 345 578
41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 55 000 55 000
41 121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb 220 000 220 000
41 121003 Daň z nehnuteľností - z bytov 6 200 6 200
41 133001 Daň za psa 5 500 5 500
41 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 33 33
41 133004 Daň za predajné automaty 132 132
41 133006 Daň za ubytovanie 2 500 2 500
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 jadrové zariadenia 36 753 36 753
41 134001 Daň z úhrad za dobývací priestor 0 0

200 Nedaňové príjmy 419 765 0 0 419 765
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 15 110 15 110
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 700 700
41 223001 Odpadové vody Tajch 2 965 2 965
41 223001 Chata Tajch 0 0
41 223001 Denné centrum seniorov LIPA 195 195
41 223001 Opatrovateľská služba 6 500 6 500
41 223001 Ošetrovanie materiálu CO 448 448
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) 300 300
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 8 583 0 8 583
43 231 Príjmy z predaja budov 0 0
43 231 Príjmy z predaja bytov 0
43 233001 Príjmy z predaja pozemkov 5 000 5 000
43 233001 Právo na odstrel 3 583 3 583

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie



310 Granty a transfery bežné 704 470 0 0 704 470
111 312001 Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP 216 216
111 312001 Transfer zo ŠR na stravu detí v HN 3 200 3 200
111 312001 Transfer zo ŠR na školské pomôcky 850 850
111 312001 Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy 7 392 7 392
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 7 350 7 350
111 312001 Transfer zo ŠR na školu v prírode 5 300 5 300
111 312001 Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu 4 500 4 500
111 312001 Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu 2 700 2 700
111 312001 Transfer z MK SR na Moderniz. knižnič.služieb 2 300 2 300
111 312001 Transfer zo ŠR na vojnové hroby 128 128
111 312001 Transfer na zamestnanosť 0 0
111 312012 Transfer zo ŠR na matriku 10 334 10 334
111 312012 Transfer zo ŠR na miestne komunikácie 325 325
111 312012 Transfer zo ŠR na životné prostredie 704 704
111 312012 Transfer zo ŠR na pobyt občanov 2 484 2 484
111 312001 Transfer zo ŠR na register obyvateľov 503 503
111 312012 Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp. 627 434 627 434
111 312012 Transfer zo ŠR na stavebný úrad 7 002 7 002
111 312012 Transfer zo ŠR na voľby 5 000 5 000

72c 315 Transfer od Dobrovoľnej PO SR 2 000 2 000
320 Granty a transfery kapitálové 0 0

Spolu: 4 008 811 8 583 0 4 017 394

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou
Základná škola 22 512 22 512
Základná umelecká škola 28 501 28 501
Centrum voľného času 7 400 7 400
Materská škola Nábrežná 29 685 29 685
Vlastné príjmy školských zariadení: 88 098 0 0 88 098

Príjmy celkom: 4 096 909 8 583 0 4 105 492



Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet 2018
Program Zdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
1. Výdavky verejnej správy 531 652 0 149 828 681 480
1.1. 41 01.1.1. Správa mesta 460 383 0 460 383
1.1. 111 01.1.1. Správa mesta (MK, ŽP,  REGOP) 4 016 4 016
1.2. 41 01.1.1. Stavebný úrad 9 052 9 052
1.2. 111 01.1.1. Stavebný úrad 7 002 7 002
1.3. 111 01.1.1. Zamestnanosť 20 20
1.3.1. 111+4101.1.1. Menšie obecné služby 20 20
1.3.2. 111+4101.1.1. Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti 0 0
1.4. 41 01.1.1. Poslanci 10 028 10 028
1.5. 41 01.1.1. GP,znalecké posudky, poplatky 2 560 2 560
1.6. 41 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 2 780 2 780
1.7. 41 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 27 500 149 828 177 328
1.8. 41 01.1.0. Členské príspevky združeniam 8 291 8 291
1.9. 111 01.6.0. Voľby  
2. Poskytovanie služieb zákazníkom 16 560 0 0 16 560
2.1. 41 01.3.3 Matrika 4 014 4 014
2.1. 111 01.3.3 Matrika 10 334 10 334
2.2. 41 08.3.0 SOZA 1 000 1 000
2.3. 41 08.3.0 Údržba mestského rozhlasu - TS 1 212 1 212
3. Verejný poriadok a bezpečnosť 112 603 0 0 112 603
3.1. 41 03.1.0. Mestská polícia prevencia 0 0 0
3.2. 41 03.1.0. Mestská polícia represia 104 365 0 104 365
3.3. 41 04.2.1. Veterinárna oblasť 810 810
3.4. 41 03.2.0. Požiarna ochrana 4 980 4 980
3.4. 72c 03.2.0. Požiarna ochrana - DP SR 2 000 2 000
3.5. 41 02.2.0. Civilná ochrana 448 448
4. Propagácia a prezentácia mesta 11 553 0 0 11 553
4.1. 41 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta 11 553 0 11 553
5. Cestná doprava 238 497 0 0 238 497
5.1. 41 04.5.1. Cestná doprava autobusové spoje 58 500 58 500
5.2. 41 04.5.1 Cestná doprava - TS 178 529 0 178 529
5.2.1. 41 04.5.1. Údržba MK 76 050 76 050
5.2.1. 04.5.1. Úprava spevnených plôch 
5.2.2. 41 04.5.1. Zimná údržba MK 40 034 40 034
5.2.3. 41 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 62 445 62 445
5.3. 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
5.7. 04.5.1. Chodník ZUŠ 0 0
6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 219 304 0 0 219 304
6.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 118 957 0 118 957
6.1.1. 41 05.1.0. Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS 113 114 113 114
6.1.1. 41 05.1.0. Nakladanie s KO - TS - kuka voz 0 0
6.1.1. 41 05.1.0. Nakladanie s KO - TS - príd.zar.na UNC a paletiz.vozík
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov poist. 5 843 5 843
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov - TS 0 0
6.2. 41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na SITU 84 750 0 0 84 750
6.3. 41 05.1.0. Čistiaca technika 15 597 0 0 15 597
6.3.1. 05.1.0 Čistiaca technika poistenie 5 269 5 269
6.3.2. 05.1.0 Čistiaca technika - TS 10 328 0 10 328
7. Správa prenajímaného majetku 70 286 70 286
7.1. 41 06.6.0. Výdavky na nebytové priestory 70 286 70 286
8. Prostredie pre život 284 185 100 000 0 384 185



8.1. 41 04.1.1. Spoločná správa - TS 124 302 0 124 302
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 0
8.4. 05.6.0. Vodná nádrž Tajch 1 136 100 000 101 136
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 0 100 000 100 000
8.5. 41 06.2.0. Verejná zeleň - TS 55 765 55 765
8.6. 41 06.2.0. Rozvoj obcí udržanie projektov 500 500
8.7. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie 53 654 0 0 53 654
8.7.1. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - poistenie 2 639 2 639
8.7.2. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - TS 51 015 51 015
8.8. 41 06.6.0. Občianska vybavenosť - TS-WC 23 941 0 0 23 941



Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet 2018
ProgramZdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
8.9. 41 08.4.0. Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS 8 403 0 8 403
8.10. 41 08.1.0. Rekreačné a športové služby -TS 7 083 0 7 083
8.13 06.2.0. Vyhliadková veža Háj
8.14. 41 05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 2 000 2 000
8.15 05.4.0. Náučný chodník Zbojnícke studničky
9. Šport 73 530 0 0 73 530
9.1. 41 08.1.0 Rekreačné a športové služby-chata 0 0
9.2. 41 08.1.0 Šport 49 904 49 904
9.3. 41 08.1.0. Správa štadióna 23 626 0 0 23 626
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 22 476 22 476
9.4. 41 08.1.0. Ihriská a športoviská - TS 0
9.5. 08.1.0. Kúpalisko 0 0 0
10. Kultúra 150 035 0 0 150 035
10.1. 41 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 40 40
10.1. 111 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 128 128
10.2. 08.2.0 Mestská knižnica 34 684 0 34 684
10.2.1. 41 Knižnica 34 684 34 684
10.2.2. 111+41 Doplnenie knižničného fondu 0 0
10.2.3. 111+41 Ochrana knižničného fondu
10.2.4. 111+41 Modernizácia knižničných služieb
10.3. 41 08.2.0 Kultúrne služby 97 901 0 97 901
10.4. 41 08.2.0 ZPOZ 5 995 5 995
10.5. 41 08.2.0 Novobanský jarmok 8 787 8 787
10.7. 08.2.0 Kultúrne centrum 0 0 0
10.8. 08.2.0. Oslavy 2 500
10.8.1. Oslavy mesta 2 500

10.9. 41 Zateplenie budovy kina - kultúrny dom
11. Vzdelávanie 1 846 395 0 0 1 846 395
11.1. Školstvo 1 846 395 0 0 1 846 395
11.1.1. Základná škola Jána Zemana 820 288 0 0 820 288

09.1.2.1.a 09.2.1.1.Základná škola Jána Zemana 654 727 0 654 727
09.5.0. Centrum voľného času 23 333 0 23 333
09.5.0. Školský klub detí 62 589 0 62 589
09.6.0.2. Školská jedáleň 79 639 0 79 639

11.1.2. 09.5.0.1. Základná umelecká škola 367 992 367 992
11.1.3. 09.5.0.2 Centrum voľného času 80 540 0 0 80 540
11.1.4. 09.1.1.1. a 09.6.0.1. MŠ Nábrežná 544 193 0 544 193

11.1.5. 09.5.0. Cirkevné školské zariadenia 33 082 33 082
11.1.6. 09.5.0. CVČ mimo územia mesta 300 300
12. Sociálna pomoc a sociálne služby 96 656 0 0 96 656
12.1. 41 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 400 400
12.2. 41 10.2.0 Staroba 91 056 0 0 91 056
12.2.1. 41 10.2.0 Denné centrum seniorov LIPA 7 972 7 972
12.2.2. 41 10.2.0. Opatrovateľská služba 83 084 83 084

12.3. 41 10.4.0. Rodina a deti 300 300
12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 4 900 0 0 4 900
12.4.1. 111 10.7.0 Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdzi 4 050 4 050
12.4.2. 41 10.7.0. Jednorazové dávky soc.pomoci 850 850

Programy spolu 3 651 256 100 000 149 828 3 901 084



Finančné operácie
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet 2018

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 2018
Rozdiel bežného rozpočtu 445 653
Rozdiel kapitálového rozpočtu -91 417
Výsledok rozpočtového hospodárenia 354 236
Výsledok finančných operácií -149 828
Rozpočet celkom 204 408



Rozpočet 2019
Zdroj Ekonom. Názov bežný kapitálový finančné rozpočet

klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
100 Daňové príjmy 2 884 576 0 0 2 884 576

41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samos. 2 345 578 2 345 578
41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 55 000 55 000
41 121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb 220 000 220 000
41 121003 Daň z nehnuteľností - z bytov 6 200 6 200
41 133001 Daň za psa 5 500 5 500
41 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 33 33
41 133004 Daň za predajné automaty 132 132
41 133006 Daň za ubytovanie 2 500 2 500
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 jadrové zariadenia 36 753 36 753
41 134001 Daň z úhrad za dobývací priestor 0 0

200 Nedaňové príjmy 420 065 0 0 420 065
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 15 410 15 410
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 700 700
41 223001 Odpadové vody Tajch 2 965 2 965
41 223001 Chata Tajch 0 0
41 223001 Denné centrum seniorov LIPA 195 195
41 223001 Opatrovateľská služba 6 500 6 500
41 223001 Ošetrovanie materiálu CO 448 448
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) 300 300
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 5 000 0 5 000
43 231 Príjmy z predaja budov 0 0
43 231 Príjmy z predaja bytov 0
43 233001 Príjmy z predaja pozemkov 5 000 5 000
43 233001 Právo na odstrel 0 0

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie



310 Granty a transfery bežné 699 470 0 0 699 470
111 312001 Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP 216 216
111 312001 Transfer zo ŠR na stravu detí v HN 3 200 3 200
111 312001 Transfer zo ŠR na školské pomôcky 850 850
111 312001 Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy 7 392 7 392
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 7 350 7 350
111 312001 Transfer zo ŠR na školu v prírode 5 300 5 300
111 312001 Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu 4 500 4 500
111 312001 Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu 2 700 2 700
111 312001 Transfer z MK SR na Moderniz. knižnič.služieb 2 300 2 300
111 312001 Transfer zo ŠR na vojnové hroby 128 128
111 312001 Transfer na zamestnanosť 0 0
111 312012 Transfer zo ŠR na matriku 10 334 10 334
111 312012 Transfer zo ŠR na miestne komunikácie 325 325
111 312012 Transfer zo ŠR na životné prostredie 704 704
111 312012 Transfer zo ŠR na pobyt občanov 2 484 2 484
111 312001 Transfer zo ŠR na register obyvateľov 503 503
111 312012 Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp. 627 434 627 434
111 312012 Transfer zo ŠR na stavebný úrad 7 002 7 002
111 312012 Transfer zo ŠR na voľby 0 0

72c 315 Transfer od Dobrovoľnej PO SR 2 000 2 000
320 Granty a transfery kapitálové 0 0

Spolu: 4 004 111 5 000 0 4 009 111

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou
Základná škola 22 512 22 512
Základná umelecká škola 28 501 28 501
Centrum voľného času 7 400 7 400
Materská škola Nábrežná 29 685 29 685
Vlastné príjmy školských zariadení: 88 098 0 0 88 098

Príjmy celkom: 4 092 209 5 000 0 4 097 209



Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet 2019
Program Zdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
1. Výdavky verejnej správy 520 532 0 67 328 587 860
1.1. 41 01.1.1. Správa mesta 450 783 0 450 783
1.1. 111 01.1.1. Správa mesta (MK, ŽP,  REGOP) 4 016 4 016
1.2. 41 01.1.1. Stavebný úrad 8 972 8 972
1.2. 111 01.1.1. Stavebný úrad 7 002 7 002
1.3. 111 01.1.1. Zamestnanosť 20 20
1.3.1. 111+4101.1.1. Menšie obecné služby 20 20
1.3.2. 111+4101.1.1. Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti 0 0
1.4. 41 01.1.1. Poslanci 9 588 9 588
1.5. 41 01.1.1. GP,znalecké posudky, poplatky 2 560 2 560
1.6. 41 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 2 780 2 780
1.7. 41 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 26 500 67 328 93 828
1.8. 41 01.1.0. Členské príspevky združeniam 8 291 8 291
1.9. 111 01.6.0. Voľby 
2. Poskytovanie služieb zákazníkom 16 572 0 0 16 572
2.1. 41 01.3.3 Matrika 4 014 4 014
2.1. 111 01.3.3 Matrika 10 334 10 334
2.2. 41 08.3.0 SOZA 1 000 1 000
2.3. 41 08.3.0 Údržba mestského rozhlasu - TS 1 224 1 224
3. Verejný poriadok a bezpečnosť 112 303 0 0 112 303
3.1. 41 03.1.0. Mestská polícia prevencia 0 0 0
3.2. 41 03.1.0. Mestská polícia represia 104 065 0 104 065
3.3. 41 04.2.1. Veterinárna oblasť 810 810
3.4. 41 03.2.0. Požiarna ochrana 4 980 4 980
3.4. 72c 03.2.0. Požiarna ochrana - DP SR 2 000 2 000
3.5. 41 02.2.0. Civilná ochrana 448 448
4. Propagácia a prezentácia mesta 11 553 0 0 11 553
4.1. 41 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta 11 553 0 11 553
5. Cestná doprava 240 137 3 000 0 243 137
5.1. 41 04.5.1. Cestná doprava autobusové spoje 58 500 58 500
5.2. 41 04.5.1 Cestná doprava - TS 180 169 0 180 169
5.2.1. 41 04.5.1. Údržba MK 76 810 76 810
5.2.1. 04.5.1. Úprava spevnených plôch 
5.2.2. 41 04.5.1. Zimná údržba MK 40 289 40 289
5.2.3. 41 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 63 070 63 070
5.3. 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
5.7. 04.5.1. Chodník ZUŠ PD 3 000 3 000
6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 214 709 0 0 214 709
6.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 114 258 0 114 258
6.1.1. 41 05.1.0. Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS 114 258 114 258
6.1.1. 41 05.1.0. Nakladanie s KO - TS - kuka voz
6.1.1. 41 05.1.0. Nakladanie s KO - TS - príd.zar.na UNC a paletiz.vozík
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov poist. 0 0
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov - TS 0 0
6.2. 41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na SITU 84 750 0 0 84 750
6.3. 41 05.1.0. Čistiaca technika 15 701 0 0 15 701
6.3.1. 05.1.0 Čistiaca technika poistenie 5 269 5 269
6.3.2. 05.1.0 Čistiaca technika - TS 10 432 0 10 432
7. Správa prenajímaného majetku 62 286 62 286
7.1. 41 06.6.0. Výdavky na nebytové priestory 62 286 62 286
8. Prostredie pre život 286 890 131 242 0 418 132



8.1. 41 04.1.1. Spoločná správa - TS 125 545 0 125 545
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 0
8.4. 05.6.0. Vodná nádrž Tajch 1 136 131 242 132 378
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 0 131 242 131 242
8.5. 41 06.2.0. Verejná zeleň - TS 56 323 56 323
8.6. 41 06.2.0. Rozvoj obcí udržanie projektov 500 500
8.7. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie 54 164 0 0 54 164
8.7.1. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - poistenie 2 639 2 639
8.7.2. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - TS 51 525 51 525
8.8. 41 06.6.0. Občianska vybavenosť - TS-WC 24 180 0 0 24 180



Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet 2019
ProgramZdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
8.9. 41 08.4.0. Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS 8 487 0 8 487
8.10. 41 08.1.0. Rekreačné a športové služby -TS 7 154 0 7 154
8.13 06.2.0. Vyhliadková veža Háj
8.14. 41 05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 2 000 2 000
8.15 05.4.0. Náučný chodník Zbojnícke studničky
9. Šport 73 754 0 0 73 754
9.1. 41 08.1.0 Rekreačné a športové služby-chata 0 0
9.2. 41 08.1.0 Šport 49 904 49 904
9.3. 41 08.1.0. Správa štadióna 23 850 0 0 23 850
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 22 700 22 700
9.4. 41 08.1.0. Ihriská a športoviská - TS 0
9.5. 08.1.0. Kúpalisko 0 0 0
10. Kultúra 149 885 0 0 149 885
10.1. 41 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 40 40
10.1. 111 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 128 128
10.2. 08.2.0 Mestská knižnica 34 684 0 34 684
10.2.1. 41 Knižnica 34 684 34 684
10.2.2. 111+41 Doplnenie knižničného fondu 0 0
10.2.3. 111+41 Ochrana knižničného fondu
10.2.4. 111+41 Modernizácia knižničných služieb
10.3. 41 08.2.0 Kultúrne služby 96 251 0 96 251
10.4. 41 08.2.0 ZPOZ 5 995 5 995
10.5. 41 08.2.0 Novobanský jarmok 10 287 10 287
10.7. 08.2.0 Kultúrne centrum 0 0 0
10.8. 08.2.0. Oslavy 2 500
10.8.1. Oslavy mesta 2 500

10.9. 41 Zateplenie budovy kina - kultúrny dom
11. Vzdelávanie 1 846 171 0 0 1 846 171
11.1. Školstvo 1 846 171 0 0 1 846 171
11.1.1. Základná škola Jána Zemana 820 288 0 0 820 288

09.1.2.1.a 09.2.1.1.Základná škola Jána Zemana 654 727 0 654 727
09.5.0. Centrum voľného času 23 333 0 23 333
09.5.0. Školský klub detí 62 589 0 62 589
09.6.0.2. Školská jedáleň 79 639 0 79 639

11.1.2. 09.5.0.1. Základná umelecká škola 367 992 367 992
11.1.3. 09.5.0.2 Centrum voľného času 81 316 0 0 81 316
11.1.4. 09.1.1.1. a 09.6.0.1. MŠ Nábrežná 543 193 0 543 193

11.1.5. 09.5.0. Cirkevné školské zariadenia 33 082 33 082
11.1.6. 09.5.0. CVČ mimo územia mesta 300 300
12. Sociálna pomoc a sociálne služby 95 976 0 0 95 976
12.1. 41 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 400 400
12.2. 41 10.2.0 Staroba 90 376 0 0 90 376
12.2.1. 41 10.2.0 Denné centrum seniorov LIPA 7 972 7 972
12.2.2. 41 10.2.0. Opatrovateľská služba 82 404 82 404

12.3. 41 10.4.0. Rodina a deti 300 300
12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 4 900 0 0 4 900
12.4.1. 111 10.7.0 Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdzi 4 050 4 050
12.4.2. 41 10.7.0. Jednorazové dávky soc.pomoci 850 850

Programy spolu 3 630 768 134 242 67 328 3 832 338



Finančné operácie
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet 2019

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 2019
Rozdiel bežného rozpočtu 461 441
Rozdiel kapitálového rozpočtu -129 242
Výsledok rozpočtového hospodárenia 332 199
Výsledok finančných operácií -67 328
Rozpočet celkom 264 871
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Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 201 7 – 2019 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 rozpo čtovými 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 201 7 je záväzný, rozpočty na roky  201 8 a 2019 majú informatívny charakter.  

Komentár je k rozpočtu na rok 2017. Rozpočet na rok 2017 je prebytkový, podobne aj na rok 2018 a 
2019.

Návrh rozpočtu na rok 201 7 je zostavený v nadväznosti na disponibilné zdroje mesta. Bilancia 
rozpočtu oproti roku 201 6 sa zhoršila. Bežné príjmy sú vyššie o 155 712 eur, výdavky sú vyššie
o 224 709 eur, čo je o 68 997 eur nižší prebytok bežného rozpočtu. V kapitálovom rozpočte sú príjmy 
nižšie o 651 152 eur, výdavky sú vyššie o 26 971 eur. Kapitálový rozpočet je  schodkový a schodok je 
o 678 123 eur vyšší ako v roku 201 6. Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok, ale nižší 
o 747 120 eur ako v roku 2016. Finančné operácie príjmové sú o 81 610 eur v yššie, výdavkové o
653 004 eur nižšie, ich prebytok je o 734 614 eur vyšší. Celkove je rozpočet príjmov nižší o 495 440
eur a výdavkov nižší oproti roku 2016 o 251 680 eur, čím je rozpočet prebytkový 118 161 eur – nižší 
prebytok o 12 506 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 rozpo čty sú prílohou rozpočtu mesta. V porovnaní s rokom 201 6 je bežný transfer 
pre TS o 24 385 eur vyšší . Predstavuje 1 5,97 % bežných výdavkov rozpočtu. Výdavky školských
organizácií sú vyššie o 125 529 eur, čo je však v spojitosti s vyšším transferom na prenesené 
kompetencie a s vyšším výnosom dane z príjmov určeným pre školské organizácie . Predstavujú 50,03
% bežného rozpočtu. V rozpočte sú zapracované ako každý rok aj dotácie právnickým osobám, pre 
šport aj pre kultúru, sú rozpočtované o 12,5 % vyššie ako v roku 2016.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 4 099 530 eur, bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 
3 804 041 eur. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 295 489 eur.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 17 500 eur. Kapitálové výdavky sú vo výške 197 210
eur. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške 179 710 eur. Schodok kapitálového 
rozpočtu je navrhnuté vykryť z rezervného fondu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 115 779 eur. 
Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 179 710 eur, výdavkové finančné operácie sú 

rozpočtované vo výške 177 328 eur. Finančné operácie sú prebytkové vo výške 2 382 eur.
Celkový rozpočet mesta je prebytkový. Prebytok je 118 161 eur.

Sumarizácia – návrh rozpočtu

bežný kapitálový FO Spolu
Daňové príjmy 2 884 576 2 884 576
Nedaňové príjmy 419 215 419 215
Granty a transfery bežné 707 641 707 641
Kapitálové príjmy 17 500 17 500
Granty a transfery 
kapitálové 0 0
Spolu: 4 011 432 17 500 4 028 932
Príjmy školských zariadení 88 098 88 098
Spolu príjmy 4 099 530 17 500 4 117 030
Finančné operácie 179 710 179 710
Príjmy celkom: 4 099 530 17 500 179 710 4 296 740
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Výdavky bežný kapitálový FO Spolu
Program 1 540 902 177 328 718 230
Program 2 16 748 16 748
Program 3 112 778 6 000 118 778
Program 4 12 553 12 553
Program 5 238 368 6 000 244 368
Program 6 221 223 53 400 274 623
Program 7 92 722 92 722
Program 8 294 995 67 500 362 495
Program 9 75 162 10 000 85 162
Program 10 201 368 8 500 209 868
Program 11 1 901 146 45 810 1 946 956
Program 12 96 076 96 076

3 804 041 197 210 177 328 4 178 579

Rozdiel bežného rozpočtu 295 489
Rozdiel kapitálového 
rozpočtu - 179 710
Výsledok rozpočt.hospod. 115 779
Rozdiel finančných operácií + 2 382
Rozpočet spolu 118 161

P R Í J M Y

Bežné príjmy..................................................................................................... 4 099 530 eur

· Daňové príjmy .......................................................................................   2 884 576 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 2016 bude vyšší 
o 5,8 %, čo znamená zvýšenie o 128 585 eur. MF SR ešte nezverejnilo východiskové štatistické údaje 
a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2017. Do rozpočtu  navrhujeme výšku roku 2016, t.j. 2 216 993 
eur, zvýšenú o 5,8 %, t.j. 2 345 578 eur. 
Ďalej je v ýnos dane  rozdelený podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu DPFO 
územnej samospráve – kritérium pre školstvo má váhu 40 %, pre zabezpečovanie sociálnych služieb 5 
% a zdroje pre mestá, ktoré sa zohľadňujú koeficientom nadmorskej výšky aveľkostným koeficientom 
predstavujú 55 %.
Daň z nehnuteľností, t.j. z pozemkov, stavieb a bytov - návrh rozpočtu vychádza  z plnenia v roku 
2016. Na zdaňovacie obdobie roku 201 7 sa nepripravuje zmena sadzieb dane, ktorá by ovplyvnila 
výšku príjmov.  
Daň za psa - rozpočet je stanovený podľa predpok ladanej výšky  úhrady dan e za psa. V roku 2016
bolo evidovaných 7 21 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 znižujeme o 500 eur, nakoľko klesol počet daňovníkov. 
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 2016 a z predpokladu, že tento počet 
ostane zachovaný aj v roku 2017. Návrh rozpočtu je oproti roku 2016 nižší, nakoľko v priebehu roka 
2016 jeden prevádzkovateľ ukončil prevádzku nevýherných hracích prístrojov. 
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Daň za predajné automaty - návrh rozpočtu vychádza z počtu 4 ks predajných automatov (4 ks x 
33 eur) prevádzkovaných v meste v roku 2016 a z predpokladu, že tento počet ostane zachov aný aj 
v roku 2017. Návrh rozpočtu je oproti roku 2016 vyšší, nakoľko v meste pribudol predajný automat.
Daň za ubytovanie – v meste je evidovaných 1 9 prevádzkovateľov poskytujúcich prechodné 
ubytovanie, za ktoré mestu odvádzajú daň z ubytovania za počet p renocovaní ubytovaných hostí.  
Návrh rozpočtu vychádza  z predpokladaného plnenia v roku 2016.
Daň za užívanie verejného priestranstva - sú to prevažne príjmy za jarmok, v rozpočte sa 
uvažuje s príjmami vyššími o 200 eur ako v roku 2016.
Poplatok za komunálne odpady – tento rok sa nenavrhlo zvýšenie sadzby poplatku, rozpočet 
ponechávame vo výške ako v roku 2016, 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 2016 vo výške 
36 753 eur.
Daň z úhrad za dobývací priestor – v roku 2016 oprávnenie na dobývací priestor podľa vyjadrenia 
OBÚ Banská Bystrica firme Onyx Levice zaniklo. 

· Nedaňové príjmy ........................................................................................   419 215 eur

Z prenajatých pozemkov – podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy. Rozpočet 
príjmov v porovnaní s rokom 2016 je vyšší o 12 550 eur podľa platných nájomných zmlúv.
Z prenajatých budov, priestorov – rozpočet príjmov sa z vyšuje o 3 000 eur na základe súčasne 
platných uzatvorených nájomných zmlúv.
Správny poplatok za výherné prístroje - vychádza z počtu prevádzkovaných výherných prístrojov 
v meste v roku 2016 (9 ks ) a z predpokladu, že tento počet výherných prístrojov bude prevádzkovaný 
aj v roku 2017. Návrh rozpočtu je vyšší o 1 500 eur, nakoľko v roku 2016 v meste oproti roku 2015 
pribudlo prevádzkovanie 1 ks výherného prístroja.
Správne poplatky ostatné – rozpočtované príjmy sú vo výške 1 4 810 eur, o 540 eur vyššie ako
v roku 2016.
Pokuty MsP – rozpočet príjmov ponechávame na úrovni rozpočtu roku 2016 vo výške 3 000 eur.
Zo vstupného OKI – rozpočet príjmov z kultúrnych vystúpení je o 1 600 eur nižší ako v roku 2016.
Za registráciu čitateľov – príjmy sú rozpočtované vo výške 2 000 eur ako v roku 2016.
Za predaj vstupeniek na NBJ – rozpočet príjmov je vo výške ako v roku 2016.
Preddavky za teplo – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 700 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 vyšší o 1 000 eur ako v roku 2016.
Odpadové vody Tajch – do rozpočtu sa dáva čiastka približne na úrovni roku 2016.
Opatrovateľská služba - príjmy do rozpočtu sú na úrovni roku 2016.
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 základe ktorého mesto dostáva  59,18 %, t.j. 1 154,13 eur za zabratú časť územia.
Iné príjmy – rozpočet z nižujeme z dôvodu skutočnosti - menší počet  sobášov mimo obradnej 
miestnosti (na Drozdove), za čo sa platí  poplatok. 
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia – uhrádzajú malí znečisťovatelia ovzdušia, rozpočet je o 500 
eur vyšší ako v roku 2016 z dôvodu vyššej skutočnosti.
Výťažky z lotérií – návrh rozpočtu  vychádza z počtu terminálov prevádzkovaných v meste v roku 
2016, (17 ks terminálov x 800 eur) a z predpokladu, že tento počet bude prevádzkovaný aj 
v nasledujúcich rokoch. 
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 2016. Za cha tu 
Tajch sa príjem už nepredpokladá z dôvodu predaja objektu v roku 2017.
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Granty a transfery bežné ............................................................................    707 741 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 predpokladanej výške prostriedkov 
z Okresného úradu odboru školstva na vzdelávacie poukazy, a to podľa aktuálneho počtu vzdelávacích 
poukazov k 15.9.2016 a predpokladaného počtu k 15.9.2017. V školskom roku 2016/2017 je aktuálny 
stav odovzdaných vzdelávacích poukazov 233, z toho ZŠ Jána Zemana 168 a CVČ 65. 
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 15.9.2016 bol 67 
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 15.9.2016 bol v ZŠ Jána Zemana 2. 
Transfer na učebnice - transfer je rozpočtovaný podľa skutočnosti roku 2016. 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 15.9.2016 bol 389 žiakov.
Transfer pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a na stravu detí v hmotnej núdzi 
- sú rozpočtované nižšie ako v roku 2016 z dôvodu nižšej skutočnosti.
Transfery z MK SR  - Mesto Nová Baňa plánuje podať žiadosti o podporu projektov  na Doplnenie 
knižničného fondu,  na Ochranu knižničného fondu a na Modernizáciu knižničných služieb.
V rozpočte roku 2017 je predpokladaný transfer 4 500 eur (výdavky vo výške 5 000 eur ) na 
Doplnenie knižničného fondu (nákup kníh) , transfer 2 700 eur (výdavky 3 000 eur) na Ochranu 
knižničného fondu – zakúpenie obalovej fólie n a knihy a transfer  vo výške 2 200 eur (výdavky vo 
výške 2 500 eur) na Modernizáciu knižničných služieb na obnovu a dokúpenie počítačov pre verejnosť, 
nakoľko je táto služba dosť využívaná a kapacita PC v knižnici nepostačuje.
Transfery na prenesené kompetencie - sú rozpočtované väčšinou na úrovni rozpočtu, alebo 
upraveného rozpočtu roku 2016.

Kapitálové príjmy............................................................................................... 17 500 eur

· Kapitálové príjmy vlastné ............... ............................................................ 17 500 eur

V príjmoch z predaja budov – pripravený je predaj budov - 3 mestské budovy (v zmysle už 
vypracovaných znaleckých posudkov) vo výške 219 300 eur a to chata Tajch , klub dôchodcov 
a budova bývalé sídlo MsBP na ul. Cintorínskej. Čiastka sa zatiaľ do rozpočtu nedáva, príjmy z predaja 
budú zapracované do rozpočtu až na konkrétne použitie v kapitálových výdavkoch.
V príjmoch z predaja pozemkov sú rozpočtované príjmy za predaj pozemkov vo výške 13 917 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 ........................................................................0 eur
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· Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou ..............................................88 098 eur

Základná škola Jána Zemana
Rozpočet príjmov na rok 2017 v celkovej výške 22 512 eur pozostáva z príjmov ZŠ za prenájom malej 
a veľkej telocvične 2 600 eur,  príjmu za prenájom multifunkčného ihriska 400 eur, za prenájom 
služobného bytu 707 eur, úroky 5 eur, z príjmov ŠJ režijné nákl ady za zamestnancov školy a cudzích 
stravníkov 10 300 eur, režijné náklady za deti 3 200 eur, z príjmov ŠKD 3 300 eur  – poplatky za 
školné v Školskom klube detí, z príjmov za krúžky CVČ 2 000 eur.  

Základná umelecká škola
Rozpočet príjmov na rok 2017 vo výške 28 501 eur pozostáva z príjmu za školné 28 500 eur a z príjmu 
za úroky 1 eur. 

Centrum voľného času 
V rozpočte príjmov  v roku 2017 v celkovej výške 7 400 eur sú rozpočtované príjmy za prenájom 
priestorov vo výške 3 000 eur, školné a zápisné príležitostná príležitostná činnosť 600 eur, školné 
krúžky 1 800 eur, školné a zápisné – letné tábory 2 000 eur.

Materská škola Nábrežná
Rozpočet príjmov na rok 2017 vo výške 29 685 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 réžiu za zamestnancov a cudzích stravníkov vo výške 
10 500 eur.

V Ý D A V K Y

Výdavky podľa programov

Programová štruktúra Mesta Nová Baňa 
2016

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

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

6.      Zlepšenie odpadového hospodárstva
Podprogram: 6.1. Nakladanie s odpadmi 

Projekt: 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS
Projekt: 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov

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

Projekt: 6.3.1. Čistiaca technika – poistenie
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
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 udržanie projektov
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: 8.13. Vyhliadková veža Háj
Podprogram: 8.14. Ochrana prírody a krajiny
Podprogram: 8.15. Náučný chodník Zbojnícke studničky

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
Projekt: 9.3.2. Príspevok na správu štadióna – TS

Podprogram: 9.4.  Ihriská a športoviská – TS
Podprogram: 9.5. Kúpalisko
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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
Projekt: 10.2.4. Modernizácia knižničných služieb

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
Projekt: 10.8.2.  10.stretnutie banských miest a obcí Slovenska

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

Program 1. Výdavky verejnej správy

Rozpočet 
programu

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
718 230 681 480 587 860

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 12
Skutočná hodnota 7 19
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Merateľný 
ukazovateľ:

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

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 42+2 42+2 42+2 42+2 42 + 2 42 + 2
Skutočná hodnota 37 + 0 52 + 0
Merateľný 
ukazovateľ:

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 25 25 12 12 12 12
Skutočná hodnota 11 18
Merateľný 
ukazovateľ:

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

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 96 96 150 150 150 150
Skutočná hodnota 480 528
Merateľný 
ukazovateľ:

Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2
Skutočná hodnota 0 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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

100 100 100 100 100 100

Skutočná 
hodnota

114,3 103,5

Merateľný 
ukazovateľ:

Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

100 100 100 100 100 100

Skutočná 
hodnota

103 100,3

Merateľný 
ukazovateľ:

Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

4 8 8 8 8 8

Skutočná 
hodnota

2 8

Merateľný 
ukazovateľ:

Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 10 10 10 10 10 10
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hodnota
Skutočná 
hodnota

7 7

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

5 5 5 5 5 5

Skutočná 
hodnota

10 9

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet podaných projektov a žiadostí o NFP

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

5 5 5 5 5

Skutočná 
hodnota

10 9

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet schválených projektov a žiadostí o NFP 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

5 5 5 5 5 5

Skutočná 
hodnota

7 6

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 462 849 464 399 454 799
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 462 849 464 399 454 799

Komentár: Výdavky sú na mzdy pre 20 zamestnancov + Pm + HK, povinné odvody do poisťovní, 
cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie – zakúpenie stoličiek, 
výpočtovú techniku – pravidelná obnova počítačov, materiál, reprezentačné, pohonné hmoty, bežná 
údržba budovy mestského úradu,  údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkovýc h 
strojov,  školenia, bankové poplatky, stravovanie, sociálny fond.
Výdavky sú z rozpočtu mesta vo výške 458 833 eur ale aj zo štátneho rozpočtu na prenesené 
kompetencie - úsek dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov vo výške 4 016 eur. Výdavky 
na správe sú vyššie o 9 096 eur ako v roku 201 6 (údržba, právne služby, program elektronizácia 
služieb). Podstatnú časť z toho robia mzdy a súvisiace odvody. V mzdách je zohľadnený len nárast 
roku 2016. 

Ďalej uvádzame podrobnejší prehľad navrhovaného čerpania rozpočtu podľa položiek a podpoložiek.
Mzdy – 256 758 eur - v mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 20 
zamestnancov správy MsÚ . Odvody - 90 101 eur - z platov sa odvádzajú povinné odvody do 
zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v 
nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu.
DDS - v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispievazamestnancom
sporiacim si na dôchodok mesačne v maximálnej výške 20 eur, túto možnosť využíva 1 5
zamestnancov, čo je spolu 3 600 eur.
Cestovné tuzemské – 450 eur - v zmysle zákona o cestovných náhradách na úhradu zamestnancom 
stravného a cestovného 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 Nin.
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Energie – 18 848 eur - výdavky budú použité na preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v celej
budove MsÚ (vrátane priestorov , klientskeho centra, mestskej polície a informačného centra vrátane 
Regiónu Gron). 
Vodné a stočné – 840 eur - je za budovu MsÚ (vrátan e, klientskeho centra, mestskej polície,
Informačného centra a Regiónu Gron).
Poštové a telekomunikačné služby – 11 099 eur - výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby 
verejnosti poskytované RTVS, poplatkov za 2 mobilné telefóny na paušál, 2 mobilné karty do ústredne 
MsÚ na paušál, poplatkov za pevné telefónne linky a internet.
Interiérové vybavenie – 980 eur - plánuje sa zakúpiť skriňová zostava do kancelárie č. 12 OVŽPaSM.
Výpočtová technika – 3 500 eur - na zakúpenie  počítačov, monitorov, baterky UPS , rozpočet je 
o polovicu nižší ako v roku 2016.
Telekomunikačná technika - 60 eur.
Prevádzkové stroje, prístroje a technika – 500 eur - zakúpenie tlačiarne.
Všeobecný materiál - 6 173 eur - 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 - predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Právo pre 
obce, Práce a mzdy a predplatné časopisu ŠKOLA.
Pracovné odevy a obuv – 84 eur ochranné pracovné oblečenie pre upratovačku a údržbára.
Softvér – 850 eur – určené na antivírusový program.
Reprezentačné – 3 250 eur  - výdavky sú vo výške ako v roku 2016, slúžia na občerstvenie a 
pohostenie pre návštevy primátora mesta, kvety pre učiteľov na Deň učiteľov, medovníky a chlebíčky 
na kvapku krvi, zakúpenie kytíc a pohostenie a ocenenie najlepších žiakov mesta a ich učiteľov, 
pohostenie účastníkov akcie oslobodenia mesta.
Pohonné hmoty, oleje, mazivá – 3 000 eur - pohonné hmoty sú pre tri služobné autá Škodu Octaviu, 
Felíciu a FIAT.
Servis, opravy - 350 eur - výdavky sú na výmenu pneumatík, poplatok za STK.
Poistenie vozidiel – 918 eur - na zákonné a havarijné poistenie vozidiel.
Prepravné – 10 eur.
Karty, známky -250 eur - na zakúpenie ročných diaľničných nálepiek na dve autá.
Údržba interiérového vybavenia – 10 eur.
Údržba výpočtovej techniky – 12 030 eur - rozpočet je vyšší o 2 700 eur. Sú to poplatky za 
aktualizácie softvérov, SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin 
(účtovníctvo)a pribudlo nové ESMAO (elektronizácia služieb).
Údržba telekomunikačnej techniky – 50 eur – na opravu mobilov, telefónov.
Údržba prevádzkových strojov – 1 300 - servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a klimatizácie.
Údržba špeciálnych strojov - 350 eur - servis zabezpečovacieho zariadenia.
Údržba budov – 7 200 eur – výdavky sú vyššie o 4 350 eur  ako v roku 2016 – okrem bežnej údržby
budovy mestského úradu je plánovaná výmena dlažby a obkladu na toaletách MsÚ.
Nájomné – 10 eur.
Školenia – 1 100 eur - na vzdelávanie zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov.
Propagácia, reklama, inzercia – 150 eur.
Všeobecné služby – 1 490 eur - výroba kľúčov, kníhviazačské práce – Novobanské noviny a zápisnice z 
MsZ, doprava materiálu, doprava stravných lístkov.
Špeciálne služby - 7 000 eur - finančné prostriedky budú využité na zaplatenie exekučných poplatkov
ale hlavne na úhradu nákladov právneho zastupovania spojeného so súdnym spor om „Kanalizácia ul. 
Kamenárska“, „Reality- X 245 CZ s.r.o.“.
Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom – 10 eur.
Štúdie, expertízy, posudky – 1 355 eur je na posudky a odborné právne  vyjadrenia a stanoviská.
Poplatky, odvody, dane -1 520 eur - výdavky sú určené na súdne poplatky a bankové poplatky za 
vedenie účtov.
Stravovanie – 9 778 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 – 2 696 eur - v zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho 
fondu stanovená vo výške 1,05 % zo základne, ktorú tvoria funkčné platy.
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Odmeny na dohody – 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.
Náhrada príjmu pri DPN - 10 eur - náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre 
zamestnancov.
Odchodné – 1 934 eur je pre jednu zamestnankyňu vo výške dvoch funkčných platov.

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

160 170 170 170 170 170

Skutočná 
hodnota

261 141

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

160 170 170 170 170 170

Skutočná 
hodnota

261 261

Merateľný 
ukazovateľ:

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

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

100 100 100 100 100 100

Skutočná 
hodnota

100 100

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 15 974 16 054 15 974
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 15 974 16 054 15 974

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 7 002 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 8 972 eur. 
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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 vmeste 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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

20 20 40 20 20 20

Skutočná 
hodnota

53 33

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 700 0 0
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 700 0 0

Komentár: Výdavky sú na nákup pracovnej obuvi, pracovného oblečenia a osobných ochranných 
pomôcok pre predpokladaný počet 40 ľudí pracujúcich na triedení a likvidácii odpadu a úrazové 
poistné. 

Podprogram 1.3.2. Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

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

1

Skutočná 
hodnota

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 4 660 0 0
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 4 660 0 0

Komentár: Výdavky sú na mzdy a odvody  pre 1 znevýhodneného uchádzača o zamestnanie  na dobu 
určitú 9 mesiacov od 1.10.2016 s predpokladanou mesačnou celkovou cenou práce 553,50 eur. 
ÚPSVaR  poskytne mesačne príspevok najviac vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, 
najviac vo výške 60 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 
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v hospodárstve SR za 1. až 3. štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, 
v ktorom sa príspevok poskytuje v celkovej úhrnnej sume najviac 3 985,20 eur.
Nakoľko dochádza k oneskorenému preplácaniu príspevkov, do rozpočtu sa počíta s čiastkou 3 541 
eur zo zdrojov štátu za 8 mesiacov plus 1 119 eur zo zdrojov mesta.

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 11 11 11 11 11 11
Skutočná hodnota 7 11
Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí komisií MsZ za rok
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 60 60 60 60 60 60
Skutočná hodnota 25 33
Merateľný ukazovateľ: Počet prijatých uznesení MsZ za rok
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 125 125 120 120 120 120
Skutočná hodnota 93 131

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 9 588 10 028 9 588
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 9 588 10 028 9 588

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.   

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet geometrických plánov

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

5 33 6 6 6 6

Skutočná 
hodnota

0 1

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet znaleckých posudkov 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 14 8 37 8 8 8
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hodnota
Skutočná 
hodnota

9 12

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet inzercií v regionálnych novinách

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

4 2 2 2 2 2

Skutočná 
hodnota

0 0

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 2 560 2 560 2 560
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 2 560 2 560 2 560

Komentár: 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.

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2
Skutočná hodnota 2

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 2 780 2 780 2 780
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 2 780 2 780 2 780

Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2016, audit konsolidovanej účtovnej 
závierky za rok 2016 a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit.

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 12
Skutočná hodnota 12 12
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Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 28 500 27 500 26 500
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
800 Splátky úverov 177 328 149 828 67 328
Výdavky na podprogram spolu 205 828 177 328 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 úro kov 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 kal endára, ročne čiastka 110 000 eur a prislúchajúce úroky. Úver by mal byť 
splatený k 30.6.2018.

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 5 5 7 7 7 7
Skutočná hodnota 6

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 8 291 8 291 8 291
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 8 291 8 291 8 291

Komentár: Výdavky sú na úhradu členských príspevkov do združení - ZMO – žiarsky región, ZMOS, 
Únia Hlavných kontrolórov, OOCR Region G RON, ZMO Mochovce, ZPOZ,  Pohronská cesta, ktorých 
členom je aj naše mesto. Výdavky sú vyššie o 1 258 eur ako v roku 2016 z dôvodu zvýšenia členského 
za Región GRON.

Podprogram  1. 9. Voľby 

Projekt 1.9.2. Voľby do orgánov samosprávnych krajov

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
Skutočná hodnota

Rozpočet výdavkov podprogramu
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Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 5 000 0 0
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 5 000 0 0

Komentár: Výdavky sú určené na činnosť okrskových volebných komisií, sú vplnenej výške  
preplácané zo strany štátu. 

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom

Rozpočet 
programu

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
16 748 16 560 16 572

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 40 40 40 40 40 40
Skutočná hodnota 60 49
Merateľný 
ukazovateľ:

Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30 30
Skutočná hodnota 104 10
Merateľný 
ukazovateľ:

Zápis do pamätnej knihy mesta

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30 30
Skutočná hodnota áno 34

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 14 348 14 348 14 348
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 14 348 14 348 14 348

Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd aodvodov do poisťovní.
Nakoľko  matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu na obce (osvedčovanie listín je originálna 
právomoc mesta), časť výdavkov vo výške 10 334 eur je preplácaná formou transferu a 4 014 eur je 
z rozpočtu mesta.

Podprogram 2.2. SOZA

Zámer podprogramu: Používanie hudobnej produkcie počas Novobanského jarmoku a akcií 
usporiadaných oddelením kultúry a informácií
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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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 22 22 22 20 20 20
Skutočná hodnota 17 18

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 1 200 1 000 1 000
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 1 200 1 000 1 000

Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, 
kde sa používa reprodukovaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia a jarmok. Rozpočet je zvýšený 
o 200 eur z dôvodu  organizovania Stretnutia banských miest a obcí Slovenska v roku 2017 v meste 
Nová Baňa.

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 135 135 143 143 143 143
Skutočná hodnota 143 143

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 2019
600 Bežné výdavky 1 200 1 212 1 224
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 1 200 1 212 1 224

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.

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet 
programu

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
118 778 112 603 112 303

Zámer programu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta, majetku, života 
a zdravia občanov
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Podprogram  3.1.   Mestská polícia prevencia

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta amajetku
Preventívne pôsob iť 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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 450 400 400 400 400 400
Skutočná hodnota 395 433
Merateľný ukazovateľ: Počet riešených podnetov
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 100
Skutočná hodnota 100 143
Cieľ: Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov
Merateľný ukazovateľ: Počet prednášok, besied, článkov v novinách
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 15 10 10 10 10 10
Skutočná hodnota 16 22
Merateľný ukazovateľ: Počet individuálnych napomenutí bez pokuty
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 200 200 200 200 200 200
Skutočná hodnota 143 145

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 0 0 0
700 Kapitálové výdavky 6 000 0 0
Výdavky na podprogram spolu 6 000 0 0

Komentár: Kapitálové výdavky vo výške 6 000 eur sú určené na rozšírenie kamerového systému 
v meste. Navrhuje sa namiesto statickej kamery umiestniť na roh budovy centra otočnú zoomovaciu 
kameru a pôvodnú statickú preložiť na stĺp oproti Komunitnému parku. Za účelom zlepšenia 
ukladacieho priestoru sa navrhu je vymeniť záznamník, ktorý umožní ukladať väčší počet obrázkov 
a zlepšiť ich kvalitu a čitateľnosť. 

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 150 150 150 200 200 200
Skutočná hodnota 231 253
Merateľný ukazovateľ: Počet odovzdaných vecí
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 20 20 20 20 20 20
Skutočná hodnota 18 25

Rozpočet výdavkov podprogramu
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Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 104 540 104 365 104 065
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 104 540 104 365 104 065

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 zah rnuté aj odmeny za odchyt psov , aj 
výdavky na údržbu kamerového systému.

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30 30
Skutočná hodnota 31 44
Merateľný ukazovateľ: Počet odchytených psov
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 25 30 30 30 30 40
Skutočná hodnota 52 59

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 810 810 810
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 810 810 810

Komentár: Výdavky sú určené na  prevádzku karanténnej stanice aodvoz kadáverov. 

Podprogram 3.4. Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť:  oddelenie správne - požiarny technik MsÚ
Cieľ: Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol
Merateľný ukazovateľ: Počet  vykonaných kontrol
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 20 50 50 120 120 120
Skutočná hodnota 163 185

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 6 980 6 980 6 980
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 6 980 6 980 6 980

Komentár: Výdavky sú na odmeny vrátane odvodov pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí 
vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly na území mesta. Celkové výdavky sú vyššie ako v roku 
2016, čiastka 4 980 eur je zo zdrojov mesta určená pre Dobrovoľný hasičský zbor na činnosť a bude 
slúžiť na pokrytie nákladov na energie a náklady na prevádzku a utomobilu IVECO Daily, materiál, 
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PHM a technické prostriedky. Čiastka 2 000 eur je predpokladaná zo zdrojov Požiarnej ochrany SR, 
ako v priebehu roka 2016.

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 1
Skutočná hodnota 1

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 448 448 448
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 448 448 448

Komentár: Výdavky sú na odmenu skladníka CO a zákonných odvodov. Odmenu aj odvody prepláca 
štát.

Program 4. Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet 
programu

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
12 553 11 553 11 553

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. Zároveň udržiavanie dobrého 
technického stavu informačných tabúľ v meste.

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ: Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta prostredníctvom aktivít a 
propagačných materiálov

Merateľný 
ukazovateľ:

Propagačný materiál

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 10 15 15 15 15 15
Skutočná hodnota 22
Merateľný 
ukazovateľ:

Informačné tabule

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 1 1 0 0 0 0
Skutočná hodnota 0 0

Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu v hodnote 4 500 eur aj v cudzom jazyku, na 
kancelársky materiál a materiál na údržbu informačných tabúľ, na mzdy pre pracovníčku informačného 
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centra, ktorá zároveň pracuje aj na úseku Propagácie a za hosťovanie  na web stránkach náučných 
chodníkov Zvonička a Zbojnícke studničky.

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 12 553 11 553 11 553
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 12 553 11 553 11 553

Program 5. Cestná doprava

Rozpočet 
programu

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
244 368 234 997 239 637

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 14 14 14 14 14 14
Skutočná hodnota 14 14
Merateľný ukazovateľ: Počet liniek Nová Baňa – Kútovci
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 13 13 13 13 13 13
Skutočná hodnota 13 13
Merateľný ukazovateľ: Počet liniek Nová Baňa – Ílend
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 21 21 21 21 21 21
Skutočná hodnota 21 21

Rozpočet výdavkov podprogramu

Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 58 500 58 500 58 500
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 58 500 58 500 58 500

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 
vyššie ako v roku 2016 o 18 700 eur, sú na úrovni 7. zmeny rozpočtu 2016.  
Zvýšenie výdavk ov na rok 2017 na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečovaní dopravy 
prímestskými autobusmi sa navrhuje na základe skutočnej fakturácie v roku 2016 za obdobie od 
12/2015 do 10/2016 a predpokladu výšky dofinancovanie do konca roka. Dôvodom je zvýšenie 
ekonomickej ceny na 1 km, ktorú ovplyvnili odpisy z investícií do obnovy vozidlového parku 
prímestskej dopravy a zmeny odpisovej politiky spoločnosti SAD z dôvodu prehodnotenia fyzického 
a morálneho opotrebovania hmotného majetku. 
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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
Merateľný ukazovateľ: Dĺžka udržiavaných ciest v km
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 75 583 76 050 76 810
700 Kapitálové výdavky 6 000 0 0
Výdavky na podprogram spolu 81 583 76 050 76 810

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 10 000 eur.

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 
Merateľný 
ukazovateľ:

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - štrky

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 1 110 1 110 1 318 1 411 1 500 1 500
Skutočná hodnota 179 497
Merateľný 
ukazovateľ:

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - soľ

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 100
Skutočná hodnota 0 0
Merateľný 
ukazovateľ:

Priemerné ročné náklady na zimnú údržbu v eur/rok

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 53 735 62 208 62 208 62 633 63 000 63 500
Skutočná hodnota 24138,2 47 664
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Merateľný 
ukazovateľ:

Počet najazdených KM a MH počas zimnej údržby

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota km 
Plánovaná hodnota MH

5 420
265

5 420
265

5 420
265

5 420
265

5 420
265

Skutočná hodnota 4 639
221

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 2019
600 Bežné výdavky 40 990 40 034 40 289
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 40 990 40 034 40 289

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 36 36 36 36 36 35
Skutočná hodnota 36 36

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 2019
600 Bežné výdavky 61 827 62 445 63 070
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 61 827 62 445 63 070

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
Plánovaná hodnota 0 1 1 1 0
Skutočná hodnota 1

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 2019
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600 Bežné výdavky 1 468 1 468 1 468
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 1 468 1 468 1 468

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.

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
Plánovaná hodnota 1 ks retenčnej 

nádrže
1 ks retenčnej 
nádrže

Skutočná hodnota
Merateľný 
ukazovateľ:

Dĺžka prícestného rigolu v bm

Rok 2015 2016 2017 2018
Plánovaná hodnota 147 147
Skutočná hodnota
Merateľný 
ukazovateľ:

Dĺžka dažďovej kanalizácie v bm

Rok 2015 2016 2017 2018
Plánovaná hodnota 175 175
Skutočná hodnota
Merateľný 
ukazovateľ:

Dĺžka oporného múru v bm

Rok 2015 2016 2017 2018
Plánovaná hodnota 63 63
Skutočná hodnota

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 2019
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
Cieľ: Vybudovanie odstavného pruhu rekonštrukciou jestvujúceho chodníka v zmysle 

vypracovanej PD   
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Merateľný 
ukazovateľ:

Realizácia stavby v bežných metroch

Rok 2015 2016 2017 2018
Plánovaná hodnota 140 bm chodníka 140 bm chodníka
Skutočná hodnota

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 2019
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
Plánovaná 
hodnota

480 480 480

Skutočná hodnota

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 2019
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.

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva

Rozpočet 
programu

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
274 623 219 304 214 709

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
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Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Zámer projektu: 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) zhromaždísk odpadov v meste,  ks/rok

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

38 38 38 38 38 38

Skutočná hodnota 38 38
Merateľný 
ukazovateľ:

Celkové náklady na triedený zber v rámci k. ú. mesta Nová Baňa a zberných 
dvorov TS (zlisovaných, zabalených, kontajnerovaných) zložiek KO v eur/rok

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

28 560 29 255 29 255 0 0

Skutočná hodnota
Merateľný 
ukazovateľ:

Celkové náklady na netriedený zber zložiek KO v eur/rok

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

57 121 57 514 90 000 90 000 90 000 90 000

Skutočná hodnota 89 903,89 111 751,53

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 115 135 113 114 114 258
700 Kapitálové výdavky 53 400 0 0
Výdavky na podprogram spolu 168 535 113 114 114 258

Komentár: Bežné v ýdavky 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. 
Kapitálové výdavky vo výške 38 400 eur sú určené na úhradu druhej polovice nákladov za kúpu 
ojazdeného vozidla  Mercedes Benz Econic s nadstavbou, vyklápač, na odvoz odpadu, najazdené 
125 000 km. 

Projekt 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov

Zámer projektu: Ekonomicky efektívny systém komplexu činností v biologicky rozložiteľnom 
odpadovom hospodárstve mesta, t.j. od miesta vzniku odpadu (občan v meste) po miesto 
expedovania

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta
Cieľ: Prevádzkovanie z berovoštiepkovacieho zariadenia (traktor+príves), fekálneho vozidla, 

zhromaždiska odpadov BRKO na území TS, štiepkovanie a expedícia BRKO
Merateľný 
ukazovateľ:

Množstvo spracovaného BRO - biologicky rozložiteľného odpadu v tonách
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Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

1600 1 650 1 650 1 650 1 650

Skutočná 
hodnota

1 307,70

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet motohodín zberovoštiepkovacím zariadením (traktor+príves) BRKO –
motohodina/rok

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

300 300 300 300 300

Skutočná 
hodnota

416

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet najazdených kilometrov fekálnym vozidlom  – km/rok

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

2 300 2 300 2 300 2 300 2 300

Skutočná 
hodnota

2 717

Úpravu biologicky rozložiteľných odpadov vykonávajú Technické služby 
od augusta 2016 na podnikateľskej činnosti.

Cieľ: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to je havarijné 
poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý 
rok samostatne

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet poistených vozidiel a prívesu

Rok 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

4 4 4 4

Skutočná 
hodnota

4

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 5 843 5 843 0
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 5 843 5 843 0

Komentár:  Výdavky vo výške 5 843 eur sú na poistenie vozidiel a techniky, ktoré  hradí mesto.

Podprogram 6.2.  Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na SITU

Zámer podprogramu: Zmluvné prevzatie komunálnych odpadov spoločnosťou SITA Slovensko, 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
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Merateľný 
ukazovateľ:

Tony komunálneho + objemného odpadu (KO)

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

1 990 1 990 2 000 2 010 2 010 2015

Skutočná 
hodnota

1 958,67 2015,71

Merateľný 
ukazovateľ:

Tony drobného stavebného odpadu (DSO)

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

66 66 100 100 100 100

Skutočná 
hodnota

122,53 94,55

Merateľný 
ukazovateľ:

Tony nebezpečného odpadu (NO)

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

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

Skutočná 
hodnota

1,91 4,085

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
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 8 2 500 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

Zámer podprogramu: Čisté mesto

Projekt 6.3.1. Čistiaca technika – MsÚ

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 je havarijné 
poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý 
rok samostatne

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet poistených vozidiel a príslušenstva

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

4 4 4 4 4 4

Skutočná 
hodnota

4 4 4

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 5 269 5 269 5 269
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700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 5 269 5 269 5 269
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu ročného havarijného poistného za zametacie a čistiace 
vozidlá vo výške 5 269 eur, ktoré uhrádza mesto.

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika - TS

Zámer projektu: Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami

Cieľ: Zabezpečiť  čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou 
technikou

Merateľný 
ukazovateľ:

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

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 200 200 200 200 200 200
Skutočná hodnota 205

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 10 226 10 328 10 432
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 10 226 10 328 10 432

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 2017 Rok 2018 Rok 2019
92 722 70 286 62 286

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 15 15 16 16 16 15
Skutočná hodnota 15 15

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
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600 Bežné výdavky 92 722 70 286 62 286
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 92 722 70 286 62 286

Komentár: Bežné výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je najväčšia 
položka rozpočtu 36 082 , čo je plánované o 2 464 eur nižšie ako v roku 201 6,  poistné, revízie 
objektov, kominárske služby, nájomné, materiál. Na údržbu je plánované 15 000 eur, v tom 8 000 eur 
na bežné opravy a odstraňovanie nepredvídaných závad a 7 000 eur na stavebné úpravy na časti 
nehnuteľnosti - v radnej sieni a priľahlých miestnostiach na 2.nadzemnom podlaží budovy bývalej 
radnice (Múzeum). Stavebn é úpravy budú vychádzať z rozhodnutia KPÚ BB a budú pozostávať 
z inštalácie drevenej plávajúcej podlahy v miestnosti, odstránenia nedobových dverí, odstránenia 
nenosnej priečky, vystavania ľahkej zvukotesnej konštrukcie na predelenie miestností, zabudovaní m 
dverí do nej, prerobením osvetlenia z jednej miestnosti na dve a inštalácie osvetlenia na závesnú 
konštrukciu v miestnosti panovníkov.
V roku 2017 je naplánovaných 25 000 eur na odstránenie budovy pri  CVČ. Práce budú pozostávať 
z odborného odstránenia a zbestových prvkov strechy a fasády, z odstránenia zvyšnej časti budovy, 
terénnych úprav a vybudovania chýbajúceho oplotenia zo strany potoka.
V roku 2018 je naplánovaná výmena okien v objekte na ul. Bernolákova 13. Výmena bude pozostávať 
z odstránenia starých drevených okien, inštalácii plastových okien s parapetmi a vyspravením ostení.

Program 8. Prostredie pre život

Rozpočet 
programu

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
362 495 384 185 418 132

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 5
Skutočná hodnota 5 5

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 132 707 124 302 125 545
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 132 707 124 302 125 545

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.
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Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti naklad ania 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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 4
Skutočná hodnota 4 4 4

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 12
Skutočná hodnota 12 12 12
Merateľný ukazovateľ: Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 1
Skutočná hodnota 1 1 1

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
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.Kanalizačný zberač ul. Kamenárska

Zámer podprogramu: Vysporiadanie záväzkov z nerealizovaného projektu 
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Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 0 0 0
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 0 0 0
Komentár: Mesto má záväzok vyplývajúc i z prebiehajúceho súdneho sporu so spoločnosťou Trading 
Universal Services, s.r.o. s možnosťou urovnania sporu uzavretím mimosúdnej dohody. 

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

2 2 2 2 2 2

Skutočná 
hodnota

2 2 2

Merateľný 
ukazovateľ:

Etapová správa

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

1 1 1 1 1 1

Skutočná 
hodnota

1 1 1

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet kontrolných meraní ročne 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

12 12 12 12 12 12

Skutočná 
hodnota

12 12 12

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 2 212 1 136 1 136
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 2 212 1 136 1 136

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
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Cieľ: Príprava dokumentov pre následnú rekonštrukciu vodnej nádrže Tajch 
Merateľný 
ukazovateľ:

Vypracovanie PD – počet paré

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Plánovaná 
hodnota

6 6 6

Skutočná 
hodnota

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 0 0 0
700 Kapitálové výdavky 7 500 100 000 131 242
Výdavky na podprogram spolu 7 500 100 000 131 242

Komentár: Výdavky v roku 201 7 sú určené na dopracovanie projektovej dokumentácie na 
rekonštrukciu vodnej nádrže Tajch, vypracovanie geometrického plánu za účelom výkupu pozemkov 
vo vlastníctve súkromnej osoby a následne na ich odkúpenie.

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: Počet m2 kosenej zelene celkom za rok
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 373 091 373 091 440 000 440 000 440 000 440 000
Skutočná hodnota 437469 436 372
Merateľný ukazovateľ: Počet kusov vysadenej vysokej zelene
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 15 15 16 17 18
Skutočná hodnota 7 7

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 56 628 55 765 56 323
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 56 628 55 765 56 323

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 1 365 eur na 3  kosačky.

Podprogram 8.6. Rozvoj obcí udržanie projektov

Zámer podprogramu: Úspešné zdokladovanie udržateľnosti projektov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ: Uspieť pri predložení následných monitorovacích správ
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Merateľný 
ukazovateľ:

Počet realizovaných akcií

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

2 2 5 5 5 5

Skutočná 
hodnota

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 500 500 500
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 500 500 500

Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípravou podkladov – výpisy z LV, KN mapy za 
účelom predloženi a následných monitorovacích správ za projekty Rekonštrukcia  komplexu ZŠ J. 
Zemana, Úprava biologicky rozložiteľných odpadov, Nákup čistiacej techniky, Regenerácia centra 
mesta, Modernizácia verejného osvetlenia.

Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie

Projekt 8.7.1 Modernizácia verejného osvetlenia - poistenie 

Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia 

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
Plánovaná hodnota 149 149 149 149
Skutočná hodnota
Merateľný 
ukazovateľ:

Počet poistených rozvádzačov

Rok 2015 2016 2017 2018
Plánovaná hodnota 4  4 4 4
Skutočná hodnota

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 2 639 2 639 2 639
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 2 639 2 639 2 639

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 
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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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

896 896 1 355 1 355 1 355 1 355

Skutočná 
hodnota

992 1 012

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 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 50 510 51 015 51 525
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 50 510 51 015 51 525

Komentár: 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.

Podprogram 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC

Zámer podprogramu: Zabezpečenie hygienických služieb pre občanov

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta
Cieľ: Prevádzka mestských WC
Merateľný ukazovateľ: Náklady na prevádzku WC/rok 
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 12 016 12 016 12 016 26 704 26 971 27 241
Skutočná hodnota 11 115,21 10 645,04
Merateľný ukazovateľ: Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2€/občan)
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 1 500 1 500 1 500 3 000 3 030 3 060
Skutočná hodnota 1 116,80 1 213,20

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 23 704 23 941 24 180
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 23 704 23 941 24 180

Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre 
občanov vo verejných WC. K verejným WC v centre mesta Nová Baňa pribudli verejné WC na ul. 
Cintorínska, ktoré sú v prevádzke od novembra 2016.
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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: Celkový počet udržiavaných pohrebísk
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 1
Skutočná hodnota 1 1

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 8 320 8 403 8 487
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 8 320 8 403 8 487

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
Merateľný ukazovateľ: Veľkosť udržiavanej plochy v m2
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 74 260 74 260 74 260 74 260 74 260 74 260
Skutočná hodnota 74 260 74 260
Merateľný ukazovateľ: Počet kosení/rok
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4
Skutočná hodnota 4

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 7 524 7 083 7 154
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 7 524 7 083 7 154

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. Rozpočet je vyšší o 4 327 eur ako v roku 2016 
z dôvodu, že na zabezpečovanie uvedených služieb bude prijatý jeden zamestnanec na dobu určitú 
cca na 6 mesiacov od jari do jesene.  

Podprogram 8.13. Vyhliadková veža- Háj   

Zámer podprogramu:  Zatraktívnenie a zvýšenie turizmu v našom regióne, čo podporí dopyt po 
tovaroch a službách a tým zväčšenie príležitostí pre verejný aj súkromný sektor. 

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s MsL Nová Baňa
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Cieľ: Vybudovanie vyhliadkovej veže
Merateľný ukazovateľ: Realizácia stavebnej akcie 
Rok 2015 2016 2017 2018
Plánovaná hodnota 1 1 1
Skutočná hodnota 1/3 1/3

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia 2015 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 0 0 0 0 0
700 Kapitálové výdavky 80 000 55 600 60 000 0 0
Výdavky na podprogram spolu 18 713 7 679 60 000 0 0

Komentár: V rozpočte na rok 2015 bola zaradená výstavba rozhľadne v sume 80 000 eur. Táto 
nakoniec bola realizovaná len z časti a to komplet betónová časť v hodnote 18 713 eur . Z dôvodu 
nedohodnutia sa na ďalšom pokračovaní výstavby sa pres unuli zvyšné prostriedky do roku 2016.
V roku 2016 sa zrealizoval kamenný obklad rozhľadne s dodávateľom vysúťaženým na túto časť 
a opracovali a inštalovali sa mlynské kamene v celkovej sume 7 680 eur. Do roku 2017 rozpočtujeme 
60 000 eur, ktoré budú určené na dokončenie drevenej časti rozhľadne a terénne úpravy po realizácii 
diela pozostávajúce z vyrovnania plochy, prípadne výroby a inštalácie lavičiek.

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

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
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 urč ená na základe zamerania 
a určenia geodetom. 

Podprogram 8.15  Náučný chodník Zbojnícke studničky

Zámery podprogramu: Zámerom náučného chodníka je spojiť jednotlivé studničky a vodné diela, 
ako aj územie mokrade a poskytnúť návštevníkom informácie o úlohe, formách, kolobehu vody 
a význame lesa v prírode a pre človeka 

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta  

Cieľ: Vybudovanie náučného chodníka
Merateľný ukazovateľ: realizácia stavebnej akcie
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Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Plánovaná hodnota - - - 1
Skutočná hodnota - - - 0
Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 0 850 0 0
700 Kapitálové výdavky 15 000 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 15 000 850 0 0

Komentár: V roku 2016 prebehla obnova studničiek ich kamennej a drevenej časti. Mesto podalo 
žiadosť na  BBSK o poskytnutie dotácie na rozvoj cestovného ruchu  na rok 2016 na projekt Náučný 
chodník Zbojnícke studničky.  Výdavky vo výške 15 000 eur, z toho 4 000 eur zo zdrojov BBSK 
a 11 000 eur zo zdrojov mesta boli určené na vybudovanie náučného chodníka. Zahŕňajú obnovu 5 
studničiek spojenú s úpravou ich okolia, kamenného obloženia a zhotovenia nových drevených 
striešok – Johanská studnička, Lipinská s tudnička, Zbojnícke studničky, Hraškova studnička 
a studnička Kohútovo Rovienka, terénnu úpravu zaniknutého suchého potoka Jarmila na malé 
jazierko, 9 ks informačných tabúľ - výroba a osadenie drevených tabúľ, výroba a osadenie plastových 
tabúľ s grafickým spracovaním, vypracovanie odborného textu odborníkmi ohľadom úloh, foriem, 
kolobehu vody a význame lesa v prírode do informačných tabúľ, výroba lavičiek, vypracovanie 
polohopisného plánu pre osadenie informačných panelov.  
V roku 2017 je naplánovaných 850 eur na vyhotovenie a osadenie kovových smeroviek a smerníkov.

Program 9. Šport

Rozpočet 
programu

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
85 162 73 530 73 754

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 15 20 20 0 0 0
Skutočná hodnota 19 21

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 705 0 0
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 705 0 0

Komentár: Z dôvodu plánovaného predaja objektu výdavky sú určené len na úhradu energií.
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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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

3 3 3 4 4 4

Skutočná 
hodnota

10 4

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

3 3 3 5 5 5

Skutočná 
hodnota

9 8

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 50 154 49 904 49 904
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 50 154 49 904 49 904

Komentár: Výdavky vo výške 50 154 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 zvýšené z dôvodu, že už v roku 2016 mesto financovalo 
zabezpečenie Ľahkoatletického mítingu, na ktorý bola v minulých rokoch poskytnutá dotácia. Taktiež 
počítame so zapojením mesta do Európskeho týždňa mobility (na zakú penie ovocia), ako aj z dôvodu 
stúpajúceho počtu účastníkov na bežeckom podujatí Tajchová osmička, na ktoré  je počítané aj so 
zabezpečením časomiery. Plánujeme zakúpiť reflexné tričká s nápisom USPORIADATEĽ, ktoré by boli 
využívané na športové podujatia organizované mestom. V rozpočte nie je zahrnutý transfer z BBSK na 
veľké podujatie Týždeň športu pre všetkých, ktorý bol v roku 2016 poskytnutý vo výške 1000 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 2016.
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 š portovcov 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 pre deti a mládež je vo výške 45 000 
eur, navýšenie výdavkov v porovnaní s rokom 2016 je o 12,5%.
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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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900
Skutočná hodnota
Merateľný ukazovateľ: Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
Skutočná hodnota

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 1 150 1 150 1 150
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280
Skutočná hodnota 1 280 1 280
Merateľný ukazovateľ: Motohodiny na PG300D - kosenie štadióna/rok
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 120 120 120 180 180 180
Skutočná hodnota 165 165

Zvýšené motohodiny na PG300D sú z dôvodu kosenia upravenej trávnatej hracej plochy v ZŠ J. 
Zemana.

Rozpočet výdavkov projektu
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Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 22 253 22 476 22 700
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 22 253 22 476 22 700

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 2016 sú vyššie 
o 6 862 eur,  z toho 3 000 eur na piesok na ihriská a zvyšok na náhradné diely a autosúčiastky na
nože, kefy a britu na radlicu na PG300D, ale aj na zvýšené výdavky na hnojivá, postreky, trávnaté 
zmesy, linajkovací koncentrát.

Podprogram 9.4. Údržba športovísk

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 0 8 8 8 8 8
Skutočná hodnota 0 8

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 900 0 0
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 900 0 0

Komentár: Výdavky sú určené na správu a údržbu športovísk.

Podprogram 9.5. Kúpalisko 

Zámer podprogramu: vytvorenie podmienok pre plávanie a rekreáciu v jestvujúcom areáli kúpaliska

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta

Cieľ: Vypracovanie projektovej dokumentácie a následná rekonštrukcia areálu 
kúpaliska

Plnenie:
Merateľný 
ukazovateľ:

Projektová dokumentácia 8 paré

Rok 2017 2018 2019 2020
Plánovaná hodnota 8 paré 
Skutočná hodnota 0

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 0 0 0
700 Kapitálové výdavky 10 000 0 0
Výdavky na podprogram spolu 10 000 0 0
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Komentár: Výdavky sú  určené na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie kúpaliska 
pozostávajúcej z architektonickej,  stavebnej časti a časti bazénovej technológie.

Program 10. Kultúra

Rozpočet 
programu

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
209 868 150 035 149 885

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

11 11 11 11 11

Skutočná 
hodnota

11 11

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 168 168 168
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 168 168 168 

Komentár: Výdavky sú na údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúľ v meste, z toho  1 28 eur 
z prostriedkov štátu a 40 eur z rozpočtu mesta.

Podprogram 10.2.  Mestská knižnica

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

850 860 760 770 780 790

Skutočná 
hodnota

751 775
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Merateľný 
ukazovateľ:

Počet  výpožičiek

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

40 000 43000 47 000 47 500 48 000

Skutočná 
hodnota

46 565 47 747

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet besied

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

5 6 6 6 6

Skutočná 
hodnota

5 6

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 36 484 34 684 34 684
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 36 484 34 684 34 684

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. Rozpočet je vyšší ako v roku 2016 
o 1 303 eur. Je to aj z dôvodu potrebnej výmeny osvetlenia v knižnici, ktoré nie je dostatočné. 
Výmenou knižných políc, ktoré sú teraz vyššie, vznikli tmavé kúty, je značne znížená svetelnosť  medzi 
regálmi, na čo sa sťažujú aj čitatelia a aj vzhľadom na vek 34 rokov a poruchovosť je výmena viac 
než potrebná. Cenová ponuka je na sumu 1 777 eur, čím sa predpokladá výmena všetkých svietidiel v 
oddeleniach. 

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 
Merateľný 
ukazovateľ:

Počet zakúpených knižničných dokumentov 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 120 180 190 200 210
Skutočná hodnota 729 232

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
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 2017 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.
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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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 0 100 100 100
Skutočná hodnota 0 100

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 3 000 0 0
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 3 000 0 0

Komentár:  Mesto Nová Baňa začiatkom roka 201 7 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 3 000 eur a z toho 
spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 300 eur. 

Projekt  10.2.4. Modernizácia knižničných služieb

Zámer projektu: Poskytnutie informačných služieb väčšiemu počtu čitateľov anávštevníkov knižnice

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií 
Cieľ: Nákup počítačov pre potreby čitateľov knižnice 

Merateľný ukazovateľ: Počet kusov počítačov

Rok 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 4
Skutočná hodnota

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 2500 0 0
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 2500 0 0

Komentár: Mesto Nová Baňa začiatkom roka 2017 podá žiadosť o podporu projektu na modernizáciu 
technického vybavenia  mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Fondom na 
podporu umenia v zmysle zakúpenia 4 kusov počítačov pre potreby čitateľov a návštevníkov knižnice. 
Výška projektu je 2500 eur a z toho spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 300 eur. 

Podprogram 10.3. Kultúrne služby

Zámer podprogramu: Sprostredkovať kultúru pre občanov všetkých vekových kategórií a vrstiev.
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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

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

26 26 26 30 30 30

Skutočná 
hodnota

39 55

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 107 301 97 901 96 251
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 107 301 97 901 96 251

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, čiastočné zabezpečenie Novobanského plesu. Zvýšenie 
finančných prostriedkov je z dôvodu úhrady honorárov účinkujúcim v rámci Kultúrneho leta, kde 
plánujeme zorganizovať väčší počet podujatí bez vstupného. Interiérové vybavenie – výdavky sú 
rozpočtované na zakúpenie šatníkovej zostavy, ktorá je potrebná na vhodné uskladnenie nových 
baníckych uniforiem, novobanských a baníckych krojov. Tiež plánujeme z tejto položky zakúpiť 
nábytkovú zostavu a sedaciu súpravu v rokovacej miestnosti, nakoľko súčasné zariadenie je už veľmi 
opotrebované a zastaralé.
Výpočtová technika – plánujeme zakúpiť nový PC.
Prevádzkové prístroje a technika – doplnenie technického vybavenia pre zvukárov, zakúpenie 
kvalitného vysávača
Všeobecný materiál - okrem bežných výdavkov na kancelárske potreby a komponenty  na 
jednotlivé podujatia, ktoré organizujeme v priebehu roka,  plánujeme aj doplnenie novobanských 
krojov v celkovom počte 6 ks.
Prepravné – z položky je hradené prepravné FSk Vinička, prípadne zmiešanému spev áckemu zboru 
Cantus Monte Regis, ktoré budú mesto Nová Baňa  reprezentovať mesto Nová Baňa na prehliadkach 
a príležitostných vystúpeniach mimo nášho regiónu. 
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - predovšetkým nevyhnutné opravy - komponenty do 
ozvučovacej techniky, servis kopírky, prípadné opravy el. spotrebičov.
Údržba špeciálnych strojov, prístrojov - na základe výsledku revízie zabezpečovacej signalizácie 
a správy o pravidelnej odbornej prehliadke a skúškach zabezpečovacej signalizácie je potrebné 
zabezpečiť výmenu za novšie zariadenie, nakoľko stav zariadenia sa od poslednej revízie zhoršil, 
zariadenie  je zastaralé a nevyrábajú sa naň ani náhradné diely.
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 2017 plánujeme výmenu PVC krytiny na schodisku a chodbách, nakoľko sú vo veľmi 
zlom stave a nespĺňajú bezpečnostné kritériá, položenie novej podlahovej krytiny v kanceláriách odd. 
kultúry a informácií, kde je v súčasnosti PVC krytina, ktorá je znač ne opotrebovaná, spoje krytiny sú 
rozídené, následkom čoho dochádza k poškodzovaniu betónového poteru. Taktiež je nevyhnutná 
oprava steny vo veľkej zasadačke, ktorá je dôsledkom vlhnutia vo veľmi zlom stave (opadané 
omietky, zaplesnená stena). Táto miestnosť je využívaná hlavne účinkujúcimi pri všetkých podujatiach 
organizovaných v priebehu roka. Následne po týchto prácach plánujeme obnovenie olejových náterov 
na chodbách. 
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 
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prístroje, komíny, bezpečnostné zariadenia...).  Z tejto položky je hradené zapožičanie a následné 
čistenie kostýmov, využívaných na Melekovu divadelnú Baňu.
Cestovné náhrady iným než vlastným – vyplácanie cestovného účinkujúcim na podujatí 
Novobanskí heligonkári, ktorí k nám cestujú z rôznych kútov Slovenska.
Požičovné – filmy – z položky hradíme verejnú projekciu filmov v amfiteátri Tajch a v kine Vatra, 
počet plánovaných videoprojekcíí v roku 2017 je 5x.
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – rozpočet na položke zostáva na úrovni roku 
2016, z položky uhrádzame odmeny:

- Uzatvárame 5 dohôd o pracovnej činnosti s 5 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, napr. 
zabezpečenie zvukovej pro dukcie, zvukový technik a starostlivosť o zvukovú aparatúru na 
Silvestrovskej diskotéke, ďalej práca v odbornej porote na AMFO a vedenie odborného 
seminára s autormi vystavených fotografií, prip. Dohody na vykonanie práce - moderovanie 
podujatí a pod.

Transfer neziskovým organizáciám, OZ, fyzickej osobe-podnikateľovi – primeraná podpora 
obľúbených kultúrnych podujatí organizovaných nadšencami z miestnych združení  a podnikateľmi. 
Navýšenie výdavkov na transfery je v porovnaní s rokom 2016 o 12,5%.
Celkové výdavky na kultúrnych službách sú o 10 044 eur vyššie ako v roku 2016.

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30 30
Skutočná hodnota 52 10
Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 10 10 10 10 10 10
Skutočná hodnota 52 9
Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet občianskych pohrebov
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 9 9 9 9 9 9
Skutočná hodnota 8 21

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 5 970 5 995 5 995
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 5 970 5 995 5 995

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov vmeste.

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
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Merateľný 
ukazovateľ:

Dĺžka trvania jarmoku ( počet dní)

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

2 2 2 2 2 2

Skutočná 
hodnota

2 2

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet remeselníkov

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

70 70 40 40 40 40

Skutočná 
hodnota

70 38

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet predajných stánkov

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

95 110 110 110 120 120

Skutočná 
hodnota

189 138

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet stánkov s občerstvením

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

7 7 7 7 7 7

Skutočná 
hodnota

8 7

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet komerčných účinkujúcich

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

2 5 5 5 5 5

Skutočná 
hodnota

12 9

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet amatérskych účinkujúcich

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

7 7 7 7 7 7

Skutočná 
hodnota

6 9

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky spolu 11 887 8 787 10 287
700 kapitálové výdavky      0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 11 887 8 787 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 širš ieho a profesionálnejšieho 
kultúrneho programu s vystúpením viacerých umelcov, bude treba znova osloviť sponzorov. 
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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 

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

Plánovaná hodnota 1 1 0
Skutočná hodnota 0

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 0 0 0
700 Kapitálové výdavky 3 500 232 000 0
Výdavky na podprogram spolu 3 500 232 000 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 síd lom 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.
Do rozpočtu sa dáva čiastka 3 500 eur na dopracovanie projektovej dokumentácie.

Podprogram 10.8.   Oslavy 

Zámery podprogramu: Pri významných medzníkoch a udalostiach nášho mesta zabezpečiť 
proporčne vyvážený rozvoj kult úry priamou finančnou a organizačnou podporou kultúrnych podujatí, 
udržiavať tradíciu miestnej kultúry a zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov

Projekt 10.8.1. Oslavy mesta 

Zodpovednosť: správne oddelenie 

Cieľ: Priblížiť prostredníctvom zážitkov občanom mesta historické medzníky mesta 
nová Baňa.

Merateľný 
ukazovateľ:

Spokojnosť občanov

Rok 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 100%
Skutočná hodnota

Cieľ: Zabezpečiť tradičné pripomienkové akcie a ocenenia občanov
Merateľný ukazovateľ: Počet slávnostných aktov za rok 
Rok 2017 2018 2019
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Plánovaná hodnota 3
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
Plánovaná 
hodnota

2

Skutočná hodnota

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 14 050 2 500 2 500
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 14 050 2 500 2 500

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie významných medzníkov a udalostí nášho mesta, ako 
sú vystúpenia umelcov, prezentačný materiál, ozvučenie, občerstvenie hostí.

Projekt  10.8.2       10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

Zámer projektu: Oslava baníctva a baníckeho stavu s odkazom pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií

Cieľ: Prezentácia baníctva a baníckej profesie, priblíženie histórie baníctva.
Merateľný ukazovateľ: Dĺžka trvania stretnutia ( počet dní)
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 0 0 0 3 0 0
Skutočná hodnota 0 0 0
Merateľný ukazovateľ: Počet zúčastnených banských spolkov
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 0 0 0 48 0 0
Skutočná hodnota 0 0 0
Merateľný ukazovateľ: Počet zúčastnených členov banských spolkov
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 0 0 0 680 0 0
Skutočná hodnota 0 0 0
Merateľný ukazovateľ: Počet stánkov s občerstvením
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 0 0 0 8 0 0
Skutočná hodnota 0 0 0

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 0 0 0
700 Kapitálové výdavky 15 008 0 0
Výdavky na podprogram spolu 15 008 0 0

Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie programu a návštevy hostí 10. stretnutia banských miest 
a obcí Slovenska nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých štátov napr. ČR, Poľsko, Maďarsko.  Väčšou 
položkou sú pestré a profesionálnejšie kultúrne programy, prená jom profesionálnej tribúny 
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s osvetlením, nevyhnutný propagačný materiál venovaný všetkým účastníkom podujatia (pivné krígle, 
pamätné stuhy na zástavy, odznaky a pod.) a upratovanie mesta. Na zabezpečenie širšieho 
a profesionálnejšieho kultúrneho programu s vystúpením viacerých umelcov, bude treba znova osloviť 
sponzorov. Očakáva sa však aj príspevok zo Združenia banských miest aobcí Slovenska.  

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 odotáciu pre rok 2017

Rok 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

8 paré PD 0 0

Skutočná 
hodnota

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 0 0 0
700 Kapitálové výdavky 5 000 0 0
Výdavky na podprogram spolu 5 000 0 0

Komentár: Výdavky sú určené 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 energetick ej účinnosti existujúcich 
verejných budov vrátane zatepľovania“. R ealizáciou 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 2017 Rok 2018 Rok 2019
1 946 956 1 846 395 1 846 171

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
Merateľný 
ukazovateľ:

Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

53% 55% 56% 56% 56% 57%

Skutočná 
hodnota

68% 79,40%
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Merateľný 
ukazovateľ:

Zachovať počet  žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

51% 52% 53% 53% 54% 55%

Skutočná 
hodnota

53% 58%

Merateľný 
ukazovateľ:

Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

50% 65% 66% 66% 67% 68%

Skutočná 
hodnota

68% 68%

Merateľný 
ukazovateľ:

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

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

50% 65% 66% 66% 67% 68%

Skutočná 
hodnota

61% 61%

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 824 780 820288 820288
700 Kapitálové výdavky 37 000 0 0
Výdavky na podprogram spolu 861 780 820 288 820 288

Komentár: V uvedenom projekte sú 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 29 pedagogických a 9 
nepedagogických zamestnancov, pri CVČ pre 1 pedagogického zamestnanca, pri ŠKD pre 4 
pedagogických zamestnancov a pri ŠJ pre 6 zamestnancov (1 vedúca, 1 hlavná kuchárka, 1 po mocná 
kuchárka, 3 pomocné sily v kuchyni). 
Základná škola – výdavky z normatívnych prostriedkov sú rozpočtované vo výške 627 434 eur 
v zmysle rozpisu normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy 
podľa verzie rozpočtu V_1 n a rok 2016 z EDUZBERU 2015, nakoľko úpravy podľa EDUZBER -u 2016 
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 prostr iedkov z Okresného úradu odboru 
školstva sú v rozpočte zapracované aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na dopravné 1 129             
eur  (pre deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia 216 eur, transfer na učebnice 2 087 eur,  príspevok na lyžiarske 
kurzy 7 350 eur, príspevok na školu v prírode 5 300 eur, spolu rozpočtované výdavky z transferov zo 
štátu vo výške 643 516 eur. Ďalej v rozpočte ZŠ zapracované  aj výdavky z pr ostriedkov z rozpočtu 
mesta 11 499 eur a z vlastných príjmov 3 712 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 60 prvákov x 50 eur),  oprava podlahy v malej telocvični, 
všeobecný materiál - údržbárske a čistiace prostriedky – multifunkčné ihrisko,  benzín pre snežnú frézu 
a údržba snežnej frézy na multifunkčné ihrisko, všeobecné služby – zapieskovanie multifunkčné ho 
ihriska, umývanie okien, poistenie budovy školy, odmena pre správcu multifunkčného ihriska vrátane 
odvodov. 
Celkové výdavky za ZŠ vo výške 658 727 eur sú rozdelené v rámci rozpočtu na výdavky na primárne 
vzdelávanie vo výške 260 939 eur a výdavky na nižšie sekundárne vzdelávanie 397 788 eur. 
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Centrum voľného času – v rozpočte zapracované výdavky vo výške 23 333 eur, z toho výdavky 
z rozpočtu mesta 15 351 eur a z vlastných príjmov 2 000 eur – v tom  mzdy a odvody, energie,  
všeobecný materiál, stravovan ie zamestnancov, dohody o výkone práce, prídel do SF a i. , ďalej 
v rozpočte zapracované výdavky z prostriedkov za vzdelávacie poukazy vo výške 5 982 eur na 
odmeny za vedenie záujmového útvaru,  dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti vrátane 
odvodov. 
Školský klub detí - zapracované výdavky vo výške 62 587 eur, z toho výdavky z prostriedkov mesta 
59 28 7 eur, výdavky z vlastných príjmov 3 300 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 2 zamestnankyne vo výške 2 funkčných platov.
Školská jedáleň – výdavky rozpočtované vo výške 80 133 eur, v tom výdavky z prostriedkov mesta 
66 63 3 eur, výdavky z vlastných príjmov 13 50 0 eur. Bežné výdavky ŠJ – v tom energie, vodné, 
stočné, interiérové vybavenie – nákup 3 regálov do kuchyne, prevádzkové stroje – plynová stolička,  
všeobecný materiál – čistiace prostriedky, kancelárske potreby, údržbársky materiál, drobné vybavenie 
jedálne – taniere, poháre, lyžičky a atď.,  stravovanie zamestnancov, údržba – údržba programu ŠJ, 
údržba prevádzkových strojov, údržba priestorov - maľovanie kuchyne, jedálne, priestorov skladov, 
iná drobná údržba,   všeobecné služby – deratizácia, odborné pre hliadky a skúšky zariadení, 

kominárske práce, odvoz kuchynského odpadu, poplatky banke, prídel do SF a i. 

Kapitálové výdavky

Zámery projektu: Modernizácia vzduchotechniky vŠJ ZŠ J. Zemana

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta

Cieľ: Zlepšiť výkon existujúcej vzduchotechniky
Merateľný ukazovateľ: Celková zrealizovaná akcia
Rok 2017
Plánovaná hodnota 1
Skutočná hodnota

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018
600 Bežné výdavky 0 0
700 Kapitálové výdavky 37 000 0
Výdavky na podprogram spolu 37 000 0

Komentár: Výdavky sú určené na zainštalovanie digestorov nad jednotlivé spotrebiče. Výmenu 
rozvodov vzduchotechniky v časti kuchyne, inštaláciu rekuperačnej jednotky vzduchotechniky spojenej 
so stavebnými úpravami, elektroinštalačné práce...

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

380 380 380 380 380 390

Skutočná 
hodnota

398 394 400

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili



54

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

5 5 5 5 5 7

Skutočná 
hodnota

9 9

Merateľný 
ukazovateľ: Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili
Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

6 6 6 6 6 8

Skutočná 
hodnota

9 15

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

13 13 16 16 16 20

Skutočná 
hodnota

23 29

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet uskutočnených výchovných koncertov 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

6 6 6 6 6 6

Skutočná 
hodnota

4 9

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

3 3 4 4 4 5

Skutočná 
hodnota

7 7

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 370 285 367 992 367 992
700 Kapitálové výdavky 5 810 0 0
Výdavky na podprogram spolu 376 095 367 992 367 992

V rozpočte výdavkov vo výške 370 28 5 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 341 784
eur, z vlastných príjmov 28 501 eur) sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 23 pedagogických 
zamestnancov (16 zamestnancov plný úväzok, 7 zamestnancov čiastočný úväzok) a 2 
nepedagogických zamestnancov (0,6 úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov 
zapracované odvody aj pre 3 zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – podľa potreby – tu sú 
zahrnuté bežné prevádzkové výdavky - plyn, elektrická energia, vodné, stočné, poštové 
a telekomunikačné služby,  interiérové vybavenie - písací stôl a stolička do cimbalovej triedy, 
prevádzkové stroje -1 ks malá tuba 1 650 eur, 1 000 eur keyboard na účely vystupovania mimo ZUŠ, 
2 500 eur 2 ks elektrická gitara + príslušenstvo, všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace 
potreby, údržbársky materiál, zakúpenie notového materiálu, výtvarného materiálu atď.,  knihy,  
časopisy – predplatné odborných periodík, pracovné zošity na hudobnú náu ku,  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, tech nik bezpečnosti práce a požiarnej ochrany,  stravovanie 
zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti (3 dohodári) – pre zamestnancov 
pracujúcich na dohodu,  prídel do SF a i.
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Kapitálové výdavky: V návrhu rozpočtu pre rok 2017 zahrnutá suma 5 810 eur – zakúpenie pianína 
PETROF.

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

550 2000 2000 2000 2000 2000

Skutočná 
hodnota

4062 3558

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet uskutočnených prázdninových táborov

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

5 5 4 4 4 4

Skutočná 
hodnota

6 5

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet uskutočnených olympiád

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

4 4 4 4 4 4

Skutočná 
hodnota

6 5

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

50 50 50 50 50 50

Skutočná 
hodnota

77 59

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 85 610 80 540 81 316
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 85 610 80 540 81 316

V rozpočte výdavkov vo výške  85 610 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 77 070 
eur, z vlastných príjmov 7 400 eur, z nenormatívnych prostriedkov za vzdelávacie poukazy 1 140 eur) 
zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 3 pedagogických a 2 neped agogických zamestnancov (0,5 
úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov zapracované odvody aj pre 3 
zamestnancov na dohody.  Bežné výdavky – plyn, elektrická energia, interiérové vybavenie – vitrína, 
koberce do herne,  prevádzkové prístroje – karcher na okná + televízor,  všeobecný materiál –
kancelárske potreby, čistiace prostriedky,  výdavky za letné tábory – prepravné, vstupné a i.,  
stravovanie zamestnancov, údržba budovy – pokračovanie vo výmene starých elektrických rozvodov 
na prízemí (malá herňa) + vstupná chodba + počítačová miestnosť, následne za tým vystierkovanie 
a vymaľovanie miestnosti, položenie novej podlahy vo vstupnej chodbe a v malej herni, výmena 
prasknutej odpadovej rúry, výmena 2 dverí na prízemí, renovácia parkiet v sále, prestrešenie 
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vchodových dverí, poplatok za komunálny odpad, prídel do SF a i. 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.

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet detí MŠ

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

201 201 201 201 205 205

Skutočná hodnota 201 211
Merateľný 
ukazovateľ:

Počet predškolákov

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

70 65 65 65 65 65

Skutočná hodnota 75 67
Merateľný 
ukazovateľ:

Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

10 10 20 20 30 30

Skutočná hodnota 22 22

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 587 089 544 193 543 193
700 Kapitálové výdavky 3 000 0 0
Výdavky na podprogram spolu 590 089 544 193 543 193

V rozpočte výdavkov vo výške 587 089 eur, v tom výdavky z vlastných príjmov 29 685 eur, výdavky 
z rozpočtu mesta 545 872 eur, výdavky z prostriedkov na predškolákov 11 532 eur. Z celkového 
rozpočtu výdavkov je rozpočet MŠ vrátane elokovaných pracovísk vo výške 461 729 eur a rozpočty 
školských jedální MŠ vo výške 84 143 eur . V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ 
Nábrežná pre 13 pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov  (ekonómka, administratívna 
pracovníčka 0,5 úväzku, kurič 0,25 úväzku, 3 upratovačky, údržbár 0,75 úväzku), pri ŠJ pre 4 
zamestnancov (vedúca ŠJ,  hlavná kuchárka, kuchárka, pomocná kuchárka), 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).  V rozpočte nezapracovaná požiadavka na 
0,5 úväzku asistenta učiteľa pre MŠ Nábrežná.
Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky – napr. plyn, 
elektrická energia, vodné,  výpočtová technika – tlačiareň MŠ Nábrežná, ET Kolibská – počítač 
a monitor pre zástupkyňu ET, interiérové vybavenie – MŠ Nábrežná – detské obliečky a detské 
uteráky, EP Štúrova – koberec a nábytok v triede malých detí, EP Kolibská – koberce do 2 tried, 
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lehátka do spálne starších detí, ŠJ Štúrova – 2 pracovné stoly, 4 ks stoličiek do kuchyne, ŠJ Kolibská –
2 pracovné stoly a 4 ks stoličiek do kuchyne, bežná údržba budov – MŠ Nábrežná – pokračovanie 
v oprave umývarok v triede BaC, opravy spadnutej podlahy v triede C,   v elok.pracovisku Štúrova  
zahrnutá potrebná výmena radiátorov v spálňach, v triedach MŠ, výmena svietidiel, vymaľovanie šatne 
malých detí, oprava vedľajšej chodby – maľovanie, oprava omietok, výmena svietidiel,  v elokovanom 
pracovisku Kolibská – celková oprava tried a vstupnej chodby MŠ,  ŠJ Štúro va – oprava skladu 
potravín,  vymaľovanie kuchyne a jedálne, výmena svietidiel a starých radiátorov, ŠJ Kolibská –
výmena radiátorov v kuchyni a v jedálni, prevádzkové stroje – ŠJ Nábrežná – zakúpenie kuchynského 
robota, ŠJ Štúrova – chladnička s mrazničkou,  ŠJ Kolibská – chladnička s mrazničkou, všeobecný 
materiál – kancelárske a čistiace potreby, drobné vybavenie jedální,   stravovanie zamestnancov, 
údržba softvéru, prídel do SF, všeobecný materiál a i. 
Z prostriedkov za predškolákov sú rozpočtované v ýdavky na učebné pomôcky pre predškolákov 
a materiál pre prácu s predškolákmi. 
Transfery – tu je rozpočtované odchodné pre 1 pedagogickú zamestnankyňu vsume 2 platov.

Kapitálové výdavky

Zámery projektu: PD na rekonštrukciu exteriéru MŠ

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta
Cieľ: Zlepšiť podmienky pre bezpečné voľnočasové aktivity detí
Merateľný ukazovateľ: Vyhotovená PD
Rok 2017
Plánovaná hodnota 1
Skutočná hodnota

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018
600 Bežné výdavky 0 0
700 Kapitálové výdavky 3 000 0
Výdavky na podprogram spolu 3 000 0

Komentár: Výdavky sú určené na vyhotovenie Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu exteriéru 
MŠ na ul. Nábrežná 2. PD bude riešiť rekonštrukciu oplotenia, chodníkov, zelene, výmenu prvkov 
(preliezačky, hojdačky, kolotoče, pieskoviská, tabule na kreslenie...) na základe požiadaviek 
vychádzajúcich z Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.527/ 2007 §2 Z.z.. 

Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia

Zámer projektu: Možnosť výberu školských zariadení určených na voľný čas detí vmeste Nová Baňa

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

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet neštátnych školských zariadení

Rok 2014 2015 2016 2017 2017 2019
Plánovaná 
hodnota

2 2 2 2 2 2

Skutočná 
hodnota

2 2

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 33 082 33 082 33 082
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 33 082 33 082 33 082
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Príspevok pre ŠKD (24 278 eur) a CVČ v ZŠ sv. Alžbety (8 804 eur) prepočítaný podľa aktuálneho 
počtu žiakov k 15.9.2016 vo výške 88 % dotácie na dieťa v ŠKD ZŠ J. Zemana (podľa počtu žiakov 
školy k 15.9.2016) a CVČ ZŠ J. Zemana (podľa počtu detí zariadenia s trvalým pobytom v meste Nová 
Baňa k 15.9.2016).

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

- - 50 % 50 % 50 % 50 %

Skutočná 
hodnota

- -

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky 300 300 300
700 Kapitálové výdavky 0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 300 300 300

V návrhu rozpočtu 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 2017 Rok 2018 Rok 2019
96 076 96 656 95 976

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Ciele podprogramu: 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 post ihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenskému zväzu 
zdravotne postihnutých na dopravu na zájazdy spojené s poznávaním histórie a krás 
Slovenska



59

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet účastníkov aktivít

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Plánovaná 
hodnota

45 45 45 50 50 50

Skutočná 
hodnota

38 45

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky spolu 400 400 400
700 kapitálové výdavky      0 0 0
Výdavky na podprogram spolu 400 400 400

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 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Plánovaná hodnota 48 48 48 48 48 48
Skutočná hodnota 48 48 48
Merateľný ukazovateľ: Počet členov v dennom centre
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Plánovaná hodnota 190 190 190 200 210 210
Skutočná hodnota 125 126 128
Merateľný ukazovateľ: Počet aktivít
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 12
Skutočná hodnota 12 12 24

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky spolu 8 122 7 972 7 972
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 8 122 7 972 7 972

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.

Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba

Zámer projektu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí
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Cieľ: Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so 
spoločenským prostredím

Merateľný 
ukazovateľ:

Priemerný mesačný počet opatrovaných občanov

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

24 25 26 26 26 26

Skutočná hodnota 18 18,8
Merateľný 
ukazovateľ:

Celkový počet opatrovaných za rok

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

30 30 30 30 30 30

Skutočná hodnota 24 24
Merateľný 
ukazovateľ:

Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

100 100 100 100 100 100

Skutočná hodnota 100 100

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky spolu 82 404 83 084 82 404
700 kapitálové výdavky      0 0 0
Výdavky na projekt spolu 82 404 83 084 82 404

Komentár: Výdavky sú na úhradu miezd a odvodov pre opatrovateľky a na materiál, posudky, 
ochranné pracovné pomôcky pre opatrovateľky, ich počet je pohyblivý a závisí od požiadavky občanov 
o opatrovateľskú službu.

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

Merateľný 
ukazovateľ:

Počet neštátnych subjektov

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Plánovaná 
hodnota

2 2 2 2 2 2

Skutočná hodnota 1 1

Rozpočet výdavkov podprogramu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
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
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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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 35 35 30 30 30 30
Skutočná hodnota 43 32,3

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
600 Bežné výdavky spolu 4 050 4 050 4 050
700 kapitálové výdavky      0 0 0
Výdavky na projekt spolu 4 050 4 050 4 050

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná 
hodnota

12 10 10 10 10 10

Skutočná 
hodnota

18

Rozpočet výdavkov projektu
Ekonomická klasifikácia Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
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 dve akcie z rozpočtu roku 201 6 neboli 
realizované v plánovanej výške (vyhliadková veža Háj a úprava spevnených plôch ul. Štúrova) , 
finančné prostriedky zostali v rezervnom fonde. Do rozpočtu sa zapájajú znova v roku 2017. Prevod 
z rezervného fondu bude vo výške 179 710 eur. 
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Záver

Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 295 489 eur. 
Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 179 710 eur. 
Plánovaným výsledkom rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 115 779 eur.
Finančné operácie sú prebytkové s prebytkom vo výške 2 382 eur.
Celkový rozpočet je prebytkový vo výške 118 161 eur.



2.3. 08.3.0 Mestský rozhlas 1 200 1 392 2 592 1 392 1 200 0 1 212 1 224

5.2.1. 04.5.1 Údržba MK 75 583 5 535 81 118 5 535 75 583 0 76 050 76 810

5.2.2. 04.5.1 Zimná údržba MK 40 990 1 908 42 898 1 908 40 990 0 40 034 40 289

5.2.3. 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 0 61 827 1 122 62 949 1 122 61 827 0 62 445 63 070

5. 04.5.1 Doprava 0 178 400 8 565 186 965 8 565 178 400 0 178 529 180 169

6.1.1. 05.1.0 Nakladanie s KO 115 135 17 372 132 507 17 372 115 135 0 113 114 114 258

6.1.2. 05.1.0 Nakladanie s odpadmi BRKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3.2. 05.1.0 Čistiaca technika 10 226 0 10 226 0 10 226 0 10 328 10 432

6. 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 0 125 361 17 372 142 733 17 372 125 361 0 123 443 124 690

8.1. 04.1.1 Spoločná správa 132 707 2 498 135 205 2 498 132 707 0 124 302 125 545

8.5. 06.2.0 Verejná zeleň 56 628 1 528 58 156 1 528 56 628 0 55 765 56 323

8.7.2. 06.4.0 Verejné osvetlenie 50 510 130 50 640 130 50 510 0 51 015 51 525

8.8.1. 06.6.0 Verejné WC 3 000 23 704 0 26 704 0 26 704 0 23 941 24 180

8.8.2. 01.3.3. Správa mestskej tržnice 2 000 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0

8.9. 08.4.0 Pohrebníctvo  10 520 8 320 1 495 20 335 1 495 18 840 0 8 403 8 487

08.1.0 Kúpalisko 978 978 978 0 0 0 0

8.10. 08.1.0 Tajch - rekreačná oblasť 0 7 524 6 212 13 736 6 212 7 524 0 7 083 7 154

9.3.2. 08.1.0 Správa štadióna 22 253 7 308 29 561 7 308 22 253 0 22 476 22 700

9.4. 08.1.0 Ihriská a športoviská 900 6 532 7 432 6 532 900 0 0 0

Spolu  -  hlavná činnosť 15 520 607 507 54 010 677 037 54 010 623 027 0 596 169 601 997

Bežný príspevok

Kapitálový príspevok

SPOLU

V Novej  Bani, dňa  28.10.2016 Schválil:  Bakoš František

                 riaditeľ  TS

606 142

1 365

Plán 
príspevku 
MsÚ 2019

Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia
TS Nová Baňa na rok 2017

Číslo programu
Funkčná 

klasifikácia Názov 
Plán 

vlastných 
výnosov

Plán 
príspevku 
MsÚ 2017

Odpisy Plán nákladov Plán odpisov
Plán nákladov 
bez odpisov

HV
Plán príspevku 

MsÚ 2018

607 507

59 400

Bežný príspevok

607 507SPOLU

Účelový príspevok

666 907



Náklady 639 869 682 395 499 765 677 037 663 726 669 711

spotreba materiálu 120 203 121 825 80 578 116 699 115 239 116 391

spotreba energie 53 077 53 077 47 221 55 262 51 774 52 291

opravy a udržiavanie - bežné opravy 30 887 62 591 29 481 18 694 18 881 19 070

cestovné 260 260 14 200 202 204

náklady na reprezentáciu 300 300 54 300 303 306

ostatné služby 33 895 41 895 29 352 46 776 37 853 38 231

mzdové náklady 244 743 244 743 184 320 257 453 259 920 262 411

zákonné sociálne poistenie 86 150 86 150 62 854 90 622 91 490 92 367

ostatné sociálne poistenie 2 678 2 678 1 523 1 260 1 273 1 285

zákonné sociálne náklady 20 399 20 399 14 169 20 994 20 405 20 609

dane a poplatky 2 560 2 560 2 583 3 333 3 316 3 362

odpisy 28 368 28 368 35 176 46 686 46 686 46 686

odpisy kupalisko 978 978 738 978 978 978

4 441 4 441 3 357 6 532 4 218 4 218

Úroky a poplatky platené banke 10 10 0 0 0 0

Ostatné finančné náklady 10 920 12 120 8 344 11 248 11 189 11 301

Splatná daň z príjmov 0 0 0 0 0 0

Náklady spolu 639 869 682 395 499 765 677 037 663 726 669 711

Výnosy 639 869 681 695 494 615 677 037 663 726 669 711

Tržby z predaja služieb 17 020 16 520 19 106 9 220 9 312 9 405

Aktivácia 0 0 0 0 0 0

Tržby z predaja materiálu 0 0 20

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 6 300 6 300 7 570 6 300 6 363 6 427

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 0 0 900 0 0 0

Úroky 0 0 2 0 0 0

Náhrady škôd 0 0 0 0 0 0

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce 583 122 623 868 417 658 607 507 596 169 601 997

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce 33 427 35 707 38 956 54 010 51 882 51 882

Bežný ŠR - zdroj - transfer (výnos) - dary 0 0 10 403 0 0 0

Výnosy spolu 639 869 682 395 494 615 677 037 663 726 669 711

0,00 0,00 -5 149,84 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -5 149,84 0,00 0,00 0,00

642

2018

672

653

692

624

662

Hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok - kontrola

2019

693

odpisy detské ihriská a športoviská

568

521

524

525

527

538

Schválený 

rozpočet 2016 

po úpravách k 

30.9.2016

2017
Skutočnosť  k 

30.9.2016

Schválený 

rozpočet na 

rok 2016

591

Sumár nákladov a výnosovÚčet

501

502

511

512

513

518

551

562

602

648

691



8.5. 06.2.0. Verejná zeleň Verejná zeleň 1 365

8.5. 06.2.0. Verejná zeleň 1 365

1 365

5.2.1. 04.5.1. Úprava spevnených plôch Štúrova ul. Štúrova 6000

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s KO 6 000

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s KO DDTS Dodávka - 3-stranný vyklápač 15000

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s KO DDTS 38400

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s KO 53 400

59 400

60 765

Návrh účelových akcií na rok 2017

Číslo 
programu

Funkčná 
klasifikácia

Názov činnosti Miesto  Cena s DPH v € :Stručný popis prác :

Návrh kapitálových akcií na rok 2017

SPOLU

SPOLU

Požiadavky na kapitálové prostriedky pre TS na rok 2016

SPOLU Účelové + kapitálové akcie 

Investícia z roku 2016

 Cena s DPH v € :

Kosačky 3ks

Číslo 
programu

Funkčná 
klasifikácia

Názov činnosti Miesto : Stručný popis prác :

Kukavoz - dofinancovanie

Požiadavky na účelové prostriedky pre TS na rok 2016

SPOLU



Program 11. Vzdelávanie Návrh rozpočtu 2017, 2018, 2019 1.strana

Podprogram 11.1. Školstvo
R.2017 R.2018 R.2019 R.2017 R.2018 R.2019 R.2017 R.2018 R.2019

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. 156302 156302 156302 55889 55889 55889 212191 212191 212191
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1. 251846 251846 251846 89866 89866 89866 341712 341712 341712
spolu Základná škola 408148 408148 408148 145755 145755 145755 553903 553903 553903
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 10890 10890 10890 4331 4331 4331 15221 15221 15221
Školský klub detí klas. 09.5.0. 36268 36268 36268 13820 13820 13820 50088 50088 50088
Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 09.6.0.2. 39536 39536 39536 13818 13818 13818 53354 53354 53354
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 494842 494842 494842 177724 177724 177724 672566 672566 672566
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 237394 236620 236620 84338 84068 84068 321732 320688 320688
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 44430 44874 45322 16004 16147 16310 60434 61021 61632
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 261795 265322 265322 94665 95324 95324 356460 360646 360646
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 53886 53196 53196 19598 19354 19354 73484 72550 72550
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 315681 318518 318518 114263 114678 114678 429944 433196 433196
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 1092347 1094854 1095302 392329 392617 392780 1484676 1487471 1488082

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 494842 494842 494842 177724 177724 177724 672566 672566 672566
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 237394 236620 236620 84338 84068 84068 321732 320688 320688
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 44430 44874 45322 16004 16147 16310 60434 61021 61632
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 315681 318518 318518 114263 114678 114678 429944 433196 433196
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 1092347 1094854 1095302 392329 392617 392780 1484676 1487471 1488082

610 - MZDY 620 - ODVODY Spolu mzdové nákl. 610+620
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Podprogram 11.1. Školstvo
R.2017 R.2018 R.2019 R.2017 R.2018 R.2019 R.2017 R.2018 R.2019

Výdavky  - 2. časť tabu ľky
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1. 48072 46232 46232 676 676 676 260939 259099 259099
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1. 55296 53136 53136 780 780 780 397788 395628 395628
spolu Základná škola 103368 99368 99368 1456 1456 1456 658727 654727 654727
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 8102 8102 8102 10 10 10 23333 23333 23333
Školský klub detí klas. 09.5.0. 9463 9465 9465 3036 3036 3036 62587 62589 62589
Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 09.6.0.2. 26769 26275 26275 10 10 10 80133 79639 79639
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 147702 143210 143210 4512 4512 4512 824780 820288 820288
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 48543 47294 47294 10 10 10 370285 367992 367992
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 25166 19509 19674 10 10 10 85610 80540 81316
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 134318 93208 92208 1668 30 30 492446 453884 452884
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 21129 17729 17729 30 30 30 94643 90309 90309
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 155447 110937 109937 1698 60 60 587089 544193 543193
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 376858 320950 320115 6230 4592 4592 1867764 1813013 1812789

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 24278 24278 24278 24278 24278 24278
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 8804 8804 8804 8804 8804 8804
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 0 0 0 33082 33082 33082 33082 33082 33082
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 33382 33382 33382 33382 33382 33382

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 147702 143210 143210 4512 4512 4512 824780 820288 820288
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 48543 47294 47294 10 10 10 370285 367992 367992
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 25166 19509 19674 10 10 10 85610 80540 81316
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 155447 110937 109937 1698 60 60 587089 544193 543193
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 33082 33082 33082 33082 33082 33082
Projekt 11.1.6. CV Č mimo územia mesta 0 0 0 300 300 300 300 300 300
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 376858 320950 320115 39612 37974 37974 1901146 1846395 1846171

Spolu bežné výdavky630 - BEŽNÉ VÝDAVKY 640 - TRANSFERY
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Podprogram 11.1. Školstvo Kap. Kap. Spolu Spolu
R2017 R2018 R2019 R.2017 R.2018 R.2019 Pôv.roz. 6.zm. Pôv.rozp.6.zm. Pôv.roz. 6.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 260939 259099 259099 262167 305438 262167 305438
Základná škola J.Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1. 0 0 0 397788 395628 395628 373455 428713 373455 428713
spolu Základná škola 0 0 0 658727 654727 654727 635622 734151 0 0 635622 734151
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 23333 23333 23333 26373 28110 0 0 26373 28110
Školský klub detí klas. 09.5.0. 0 0 0 62587 62589 62589 60775 60775 0 0 60775 60775
Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 09.6.0.2. 0 0 0 80133 79639 79639 76257 76257 12389 12389 88646 88646
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 824780 820288 820288 799027 899293 12389 12389 811416 911682
Projekt 11.1.2. Základná umel. škola klas. 09.5.0. 5810 0 0 376095 367992 367992 338520 346008 0 0 338520 346008
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 85610 80540 81316 83264 86630 0 0 83264 86630
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Mat. škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 0 0 0 492446 453884 452884 440179 454141 0 0 440179 454141
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 0 0 0 94643 90309 90309 83563 85063 0 0 83563 85063
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 0 0 0 587089 544193 543193 523742 539204 0 0 523742 539204
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 5810 0 0 1873574 1813013 1812789 1744553 1871135 12389 12389 1756942 1883524

Výdavky - mestský úrad
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 37000 0 0 37000 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 3000 0 0 3000 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 24278 24278 24278 21695 21695 0 0 21695 21695
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 8804 8804 8804 9069 9069 0 0 9069 9069
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 0 0 0 33082 33082 33082 30764 30764 0 0 30764 30764
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 40000 0 0 73382 33382 33382 31064 31064 0 24250 31064 55314

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 37000 0 0 861780 820288 820288 799027 899293 12389 36639 811416 935932
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 5810 0 0 376095 367992 367992 338520 346008 0 0 338520 346008
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 85610 80540 81316 83264 86630 0 0 83264 86630
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 3000 0 0 590089 544193 543193 523742 539204 0 0 523742 539204
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 33082 33082 33082 30764 30764 0 0 30764 30764
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 45810 0 0 1946956 1846395 1846171 1775617 1902199 12389 36639 1788006 1938838

rok 2016 rok 2016 rok 2016

700 KAP. VÝD. Spolu výdavky 600+700 Bežné výdavky
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Podprogram 11.1. Školstvo Vlastné Vlastné
príjmy príjmy R.2017 R.2018 R.2019 R.2017 R.2018 R.2019

Zdroje krytia - 1. časť tabu ľky pôv.r.2016 6. zm.2016
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 3712 3712 3712 643516 643516 643516
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 1800 1800 2000 2000 2000 5982 5982 5982
Školský klub detí klas. 09.5.0. 3300 3300 3300 3300 3300 0 0 0
Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 09.6.0.2. 12250 12250 13500 13500 13500 0 0 0
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 21062 21062 22512 22512 22512 649498 649498 649498
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 27201 34689 28501 28501 28501 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 11700 14166 7400 7400 7400 1140 1410 1410
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 19185 31347 19185 19185 19185 11532 11532 11532
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 10500 10500 10500 10500 10500 0 0 0
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 29685 41847 29685 29685 29685 11532 11532 11532
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 89648 111764 88098 88098 88098 662170 662440 662440

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 21062 21062 22512 22512 22512 649498 649498 649498
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 27201 34689 28501 28501 28501 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 11700 14166 7400 7400 7400 1140 1410 1410
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 29685 41847 29685 29685 29685 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 89648 111764 88098 88098 88098 662170 662440 662440

Transfery zo ŠR kód 111Vlastné príjmy - kód 41
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Podprogram 11.1. Školstvo
R.2017 R.2018 R.2019 R.2017 R.2018 R.2019 R.2017 R.2018 R.2019

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 11499 7499 7499 658727 654727 654727
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 15351 15351 15351 23333 23333 23333
Školský klub detí klas. 09.5.0. 0 0 0 59287 59289 59289 62587 62589 62589
Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 09.6.0.2. 0 0 0 66633 66139 66139 80133 79639 79639
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 152770 148278 148278 824780 820288 820288
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 0 0 0 341784 339491 339491 370285 367992 367992
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 77070 71730 72506 85610 80540 81316
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 0 0 0 461729 423167 422167 492446 453884 452884
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 0 0 0 84143 79809 79809 94643 90309 90309
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 0 0 0 545872 502976 501976 587089 544193 543193
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 0 0 0 1117496 1062475 1062251 1867764 1813013 1812789

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 24278 24278 24278 24278 24278 24278
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 8804 8804 8804 8804 8804 8804
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 0 0 0 33082 33082 33082 33082 33082 33082
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 33382 33382 33382 33382 33382 33382

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 0 0 0 152770 148278 148278 824780 820288 820288
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 0 0 0 341784 339491 339491 370285 367992 367992
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 77070 71730 72506 85610 80540 81316
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 0 0 0 545872 502976 501976 587089 544193 543193
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 33082 33082 33082 33082 33082 33082
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 1150878 1095857 1095633 1901146 1846395 1846171

Spolu zdroje krytia bež.rozp.Rozp. mesta + podiel. daneIné zdroje
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R.2017 R.2018 R.2019 R.2017 R.2018 R.2019 R.2017 R.2018 R.2019
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 658727 654727 654727 0 0 0
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 23333 23333 23333 0 0 0
Školský klub detí klas. 09.5.0. 0 0 0 62587 62589 62589 0 0 0
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 0 0 0 80133 79639 79639 0 0 0
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 824780 820288 820288 0 0 0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 5810 0 0 376095 367992 367992 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 85610 80540 81316 0 0 0
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 0 492446 453884 452884 0 0 0
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 0 94643 90309 90309 0 0 0
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 0 0 0 587089 544193 543193 0 0 0
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 5810 0 0 1873574 1813013 1812789 0 0 0

Výdavky - mestský úrad
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 37000 0 0 37000 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 3000 0 0 3000 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 24278 24278 24278 0 0 0
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 8804 8804 8804 0 0 0
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 0 0 0 33082 33082 33082 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 40000 0 0 73382 33382 33382 0 0 0

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 37000 0 0 861780 820288 820288 0 0 0
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 5810 0 0 376095 367992 367992 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 85610 80540 81316 0 0 0
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 3000 0 0 590089 544193 543193 0 0 0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 33082 33082 33082 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 45810 0 0 1946956 1846395 1846171 0 0 0

Spolu zdroje krytiaZdroje krytia kap. rozp. Rozdiel zdrojov a výdavkov



Program 11. Vzdelávanie Návrh rozpočtu 2017, 2018, 2019 Bežný rozpo čet-delenie pod ľa kódov 7. strana

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 15211 643516 0 658727 11211 643516 0 654727 11211 643516 0 654727
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 17351 5982 0 23333 17351 5982 0 23333 17351 5982 0 23333
Školský klub detí klas. 09.5.0. 62587 0 0 62587 62589 0 0 62589 62589 0 0 62589
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 80133 0 0 80133 79639 0 0 79639 79639 0 0 79639
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 175282 649498 0 824780 170790 649498 0 820288 170790 649498 0 820288
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 370285 0 0 370285 367992 0 0 367992 367992 0 0 367992
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 84470 1140 0 85610 79130 1410 0 80540 79906 1410 0 81316
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 480914 11532 0 492446 442352 11532 0 453884 441352 11532 0 452884
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 94643 0 0 94643 90309 0 0 90309 90309 0 0 90309
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 575557 11532 0 587089 532661 11532 0 544193 531661 11532 0 543193
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 1205594 662170 0 1867764 1150573 662440 0 1813013 1150349 662440 0 1812789

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. 24278 0 0 24278 24278 0 0 24278 24278 0 0 24278
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 8804 0 0 8804 8804 0 0 8804 8804 0 0 8804
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 33082 0 0 33082 33082 0 0 33082 33082 0 0 33082
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 33382 0 0 33382 33382 0 0 33382 33382 0 0 33382

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 175282 649498 0 824780 170790 649498 0 820288 170790 649498 0 820288
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 370285 0 0 370285 367992 0 0 367992 367992 0 0 367992
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 84470 1140 0 85610 79130 1410 0 80540 79906 1410 0 81316
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 575557 11532 0 587089 532661 11532 0 544193 531661 11532 0 543193
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 33082 0 0 33082 33082 0 0 33082 33082 0 0 33082
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 1238976 662170 0 1901146 1183955 662440 0 1846395 1183731 662440 0 1846171

Výdavky - kódy - rok 2018Výdavky - kódy - rok 2017 Výdavky - kódy - rok 2019



Vývoj rozpočtu Mesta Nová Baňa v rokoch 2011 - 2019

Návrh Očakávaná Návrh Návrh Návrh

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

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019

100 Daňové príjmy 2 487 674 2 341 553 2 237 758 2 400 145 2 626 233 2 756 807 2756807 2 884 576 2 884 576 2 884 576

200 Nedaňové príjmy 374 790 567 919 523 201 488 183 512 096 400 722 467081 419 215 419 765 420 065

230 Kapitálové príjmy 91 144 25 846 30 071 36 261 107 183 26 583 30033 17 500 8 583 5 000

310 Granty a transfery bežné 621 453 620 784 710 675 696 321 710 557 696 641 779329 707 641 704 470 699 470

320 Granty a transfery kapitálové 1 134 259 763 469 273 901 2 925 241 731 642 069 646069 0 0 0

Príjmy školských zariadení 68 086 69 769 102 462 112 157 114 244 89 648 111764 88 098 88 098 88 098

Príjmy celkom 4 777 406 4 389 340 3 878 068 3 735 992 4 312 044 4 612 470 4 791 083 4 117 030 4 105 492 4 097 209

Finančné operácie 9183 548030 207144 708510 943 158 98 100 170 264 174 710 0 0

Príjmy spolu 4 786 589 4 937 370 4 085 212 4 444 502 5 255 202 4 710 570 4 961 347 4 291 740 4 105 492 4 097 209



Návrh Očakávaná Návrh Návrh Návrh

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

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019

1 Výdavky verejnej správy 522 073 462 159 443 310 611 954 481 712 526 716 553 401 540 902 531 652 520 532

2 Poskytovanie služieb zákazníkom 16 907 14 711 14 661 26 154 16 693 16 419 21 751 16 748 16 560 16 572

3 Verejný poriadok a bezpečnosť 89 967 112 514 114 369 97 491 109 610 109 472 112 843 118 778 112 603 112 303

4 Propagácia a prezentácia mesta 7 934 14 382 10 419 9 450 10 537 11 287 15 001 12 553 11 553 11 553

5 Cestná doprava 308 577 1 409 612 456 360 457 917 303 753 232 648 301 782 244 368 238 497 243 137

6 Zlepšenie odpadového hospod. 848 154 232 638 210 738 221 590 276 111 270 697 267 915 274 623 219 304 214 709

7 Správa prenajímaného majetku 46 788 87 793 51 657 143 001 96 550 63 186 63 186 92 722 70 286 62 286

8 Prostredie pre život 306 859 344 539 515 097 280 882 1 221 209 376 297 399 383 362 495 384 185 418 132

9 Šport 79 327 235 493 86 607 69 918 66 768 63 710 66 860 85 162 73 530 73 754

10 Kultúra 136 903 159 203 155 176 168 974 432 074 195 581 230 121 204 868 150 035 149 885

11 Vzdelávanie 1 462 033 1 618 391 1 490 194 1 978 140 1 688 652 1 788 006 1 938 838 1 946 956 1 846 395 1 846 171

12 Sociálna pomoc a soc. služby 78 107 75 309 70 681 84 471 87 300 95 552 95 892 96 076 96 656 95 976

13 Rozvoj mesta 333 406 11 132 60 2 143 0 0 0 0 0 0

Spolu 4 237 035 4 777 876 3 619 329 4 152 085 4 790 969 3 749 571 4 066 973 3 996 251 3 751 256 3 765 010

1 Splátky úverov 103 437 61 768 270 108 119 130 175 244 830 332 830 332 177 328 149 828 67 328

Spolu výdavky 4 340 472 4 839 644 3 889 437 4 271 215 4 966 213 4 579 903 4 897 305 4 173 579 3 901 084 3 832 338

Výsledok hospodárenia 446 117 97 726 195 775 173 287 288 989 130 667 64 042 118 161 204 408 264 871










